Besluitenlijst
voor de vergadering van Burgemeester en Wethouders
d.d. 26 januari 2021

2021.0000147
Aanwezig: Schuurmans-Wijdeven (voorzitter), Brugman (secretaris), Nobel, Steffens-van de Water, SedeeSchuitemaker, Ruigrok, Rip
Ambtelijk: Faber, Van der Meulen

Port. houder

Onderwerp

Cluster

1)

Allen

Keek op de Week

SBD

2)

Allen

Concept-besluitenlijst B&W d.d. 19 januari 2021
(2021.0000146)

SBD

Besluit:
Het college stemt in met de besluitenlijst van 19 januari 2020.
3)

Sedee; Ruigrok

Concept Visie Buitenkaag 2040 (eerste lezing)
(2021-0000004) Enserink, Gerben

RED

Het college besluit:
1. in eerste lezing kennis te nemen van het voorstel.
4)

Ruigrok

Archeologiebeleid Haarlemmermeer 2020-2030
(2021-0000017) Pasman, Jertske

SSC

Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. het archeologiebeleid ‘Archeologiebeleid Haarlemmermeer 2020-2030’ vast te
stellen waarbij als belangrijkste aanpassingen gedaan zijn:
• het opstellen van zes categorieën binnen de regimes;
• het opstellen van de verwachtingskaart.
5)

Ruigrok

Uitvoeringsprogramma Erfgoedvisie gemeente Haarlemmermeer 2020-2030 'Erfgoed SSC
omarmen en beleven'
(2021-0000026) Pasman, Jertske
Het college besluit:
1. het uitvoeringsprogramma behorende bij de Erfgoedvisie gemeente
Haarlemmermeer 2020-2030 ‘Erfgoed omarmen en beleven’ (2020.0000051) vast
te stellen, met daarin de volgende speerpunten:
- inspireren;
- in stand houden;
- ontwikkelen;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

6)

Sedee

Herstelbesluit bestemmingsplan 'Nieuw-Vennep Hoofdweg 1247'
(2021-0000030) Ong, Dominique

RED

Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. het raadsvoorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan 'Nieuw-Vennep Hoofdweg 1247'
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Port. houder

Onderwerp

2.
3.
4.
5.

6.

7)

Schuurman;
Ruigrok

Cluster

(2020.0002988) en raadsbesluit van 17 december 2020 in te trekken;
de ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
niet in te stemmen met de zienswijzen;
geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ‘Nieuw-Vennep
Hoofdweg 1247’ omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is;
het bestemmingsplan ‘Nieuw-Vennep Hoofdweg 1247’ met planidentificatie
‘NL.IMRO.0394.BPGnwvHoofdweg1247-C001’, bestaande uit een verbeelding en
bijbehorende regels, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast
te stellen, één en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bescheiden en
op grond van de overwegingen genoemd in het voorstel van Burgemeester en
Wethouders;
het college van burgemeester en wethouders te machtigen het verder nodige te
verrichten.

Beantwoording schriftelijke vragen van de fracties van D66 en GroenLinks over
Zonder lokale media geen lokale waakhond functie
(2021-0000027) Faber, Petra

CEB

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fracties van
D66 en GroenLinks over Zonder lokale media geen lokale waakhond functie.
8)

Rip

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van de Partij van de Arbeid over
bijstandsuitkeringen
(2021-0000031) Kouwenhoven, Rob

MOZ

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van
de Partij van de Arbeid over bijstandsuitkeringen.
9)

Allen

B-Lijst B&W d.d. 26 januari 2021
(2021.0000144)

SBD

Besluit:
Het college besluit ten aanzien van de B-lijst:
Nobel; Ruigrok

Ondersteuningsaanvraag Horizon 2020 - Groene Luchthaven
(2021-0000037) Steenwinkel, Rolf
1.

2.
Sedee

RED

in te stemmen met een ondersteuningsbrief aan Schiphol betreffende een
subsidieaanvraag voor een Europees samenwerkingsproject voor groene
luchthavens;
deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor een nieuwe schuur aan de
Huigsloterdijk 86 te Weteringbrug
(2020-0001110) Filippo, Judith

RED

de raad voor te stellen om:
1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van
een nieuwe schuur aan de Huigsloterdijk 86 te Weteringbrug.
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Port. houder

Onderwerp

Cluster

Sedee; Ruigrok

Overeenkomst met Goodman Mona Logistics (Netherlands) B.V. met betrekking tot
het aanwijzen van een vijfde concentratiegebied voor datacenters (geheime bijlage)
(2021-0000022) Graafland, Jeroen

RED

1.

2.

3.

4.

5.
Ruigrok

Subsidie voor Groot Schiphol Bereikbaar2019 en 2020
(2021-0000034) Kleibergen, Anthony
1.
2.

3.

4.
Sedee

een overeenkomst aan te gaan met Goodman Mona Logistics (Netherlands) B.V.
met betrekking tot het aanwijzen van een vijfde concentratiegebied voor
datacenters;
een addendum op het datacenterbeleid op te stellen om het gebied De Liede
Noord op te nemen in het Datacenterbeleid gemeente Haarlemmermeer als een
concentratiegebied, en dat aan de raad voor te leggen;
conform artikel 25 lid 2 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de
overeenkomst en de bijlage. De geheimhouding wordt opgelegd op grond van
artikel 10, tweede lid, onder b van de Wet openbaarheid van bestuur:
economische of financiële belangen van de gemeente;
met een separaat voorstel de raad voor te stellen conform artikel 25 lid 3
Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende
raadsvergadering op grond van artikel 10, tweede lid, onder b van de Wet
openbaarheid van bestuur: economische of financiële belangen van de gemeente.
De geheimhouding geldt voor de overeenkomst en de bijlage;
deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
RED

het besluit ‘Subsidie voor Groot Schiphol Bereikbaar’ van 31 maart 2020
(2020.0000797) in te trekken;
op grond van artikel 4:23 lid 3 sub d van de Algemene wet bestuursrecht aan
Schiphol Area Development Company (SADC) voor het jaar 2019 een subsidie te
verlenen van maximaal € 700.000 en voor het jaar 2020 een subsidie te verlenen
van maximaal € 722.495.
de teammanager Verkeer, Vervoer, Duurzaamheid en Energie mandaat te
verlenen voor het besluiten over de aanvraag tot vaststelling als bedoeld in artikel
4:42 en 4:44 Awb, danwel ambtshalve vaststelling als bedoeld in art. 4:47 Awb en
daaraan gekoppeld te besluiten tot terugvordering en/of verrekening van te hoge
voorschotten;
deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Vaststelling bestemmingsplan Cruquius Wickevoort 1e herziening
(2020-0001109) Filippo, Judith

RED

de raad voor te stellen om:
1. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, omdat het
kostenverhaal anderszins is verzekerd;
2. het bestemmingsplan Cruquius Wickevoort 1e herziening met planidentificatie
NL.IMRO.0394.BPGcrqwickev1eherz-C001, bestaande uit een verbeelding en
bijbehorende regels met bijlagen, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van
het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vast te leggen en in die
vorm vast te stellen, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde
stukken en op grond van de overwegingen genoemd in het voorstel van
burgemeester en wethouders;
3. het college van Burgemeester en Wethouders te machtigen het verder nodige te
verrichten.
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Port. houder

Onderwerp

Cluster

Sedee

Verklaring van geen bedenkingen nieuwbouw Crommelinbaan 50 te Cruquius
(2021-0000015) Veen, Manon

RED

de raad voor te stellen om:
1. een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de nieuwbouw van een
bedrijfsgebouw aan de Crommelinbaan 50 te Cruquius.
Schuurmans;
Rip

Personele aangelegenheid (geheim)
(2021-0000029) Verberne, Margret
1.

10)

Allen

HRM

in te stemmen met het voorstel.

Collegeafspraken

CEB

Er zijn geen collegeafspraken.
11)

Allen

Onderlinge informatie

SBD

Besluit:
Het college wisselt informatie uit.
Brief aan de raad met informatie over Gebruikerstarief OZB niet-woningen op 0
zetten
Het college neemt kennis van de brief.
Brief aan de raad over Raadhuis in Halfweg
Het college neemt kennis van de brief.
Brief aan de raad over Motie Budgetplafond en informatievoorziening sociaal
domein
Het college neemt kennis van de brief.

12)

Allen

Mededelingen en rondvraag

SBD

Besluit:
Het college neemt kennis van de mededelingen en rondvraag.
13)

Allen

Stand van zaken en maatregelen Corona-virus

SBD

Besluit:
Het college neemt kennis van de stand van zaken en maatregelen.
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