Besluitenlijst
voor de vergadering van Burgemeester en Wethouders
d.d. 2 februari 2021

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

Port. houder

Onderwerp

Cluster

1)

Allen

Keek op de Week

SBD

2)

Allen

Concept-besluitenlijst B&W d.d. 26 en 28 januari 2021
(2021.0000145)

SBD

Besluit:
Het college stemt in met de besluitenlijsten van 26 en 28 januari 2021.
3)

Sedee; Ruigrok

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

RED

Het college besluit:
1. in te stemmen met de concept Visie Buitenkaag 2040 met daarin de volgende
ontwikkelrichtingen:
- ruimte bieden aan mogelijkheden voor transformatie in het
glastuinbouwgebied;
- faciliteren van diverse vormen van recreatie en toerisme;
- versterken van Ringdijk en dorpskarakteristiek;
- oplossing bieden voor de parkeerproblematiek;
en de concept visie vrij te geven voor inspraak;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
4)

Rip

Bestuurlijke reactie op initiatief raadsvoorstel Wet inburgering 202X
(2021-0000048) Aukema, Beatrijs

MOZ

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het initiatief raadsvoorstel Wet inburgering 202X;
2. hierop te reageren met bijgevoegde brief.
5)

Sedee

Afvalstoffenverordening gemeente Haarlemmermeer 2021 en het hierbij behorende
Uitvoeringsbesluit
(2021-0000040) Monster, Addy

BO

Het college besluit:
1. het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Haarlemmermeer 2021
vast te stellen;
2. mandaat te verlenen aan de gemeentesecretaris welke ondermandaat verleent
aan de clustermanager van beheer en onderhoud voor het beslissen op aanvragen
op basis van artikel 6 en 7 van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
gemeente Haarlemmermeer 2021 (maatwerk afvalstoffeninzameling bij percelen)

2 februari 2021

1

Port. houder

Onderwerp

Cluster

en voor het ondertekenen van deze besluiten.
de raad voor te stellen om:
1. de Afvalstoffenverordening gemeente Haarlemmermeer 2021 vast te stellen.
6)

Sedee

Ontwerp-Actieplan geluid 2018-2023
(2020-0000864) Kuijs, Sacha

RED

AANGEHOUDEN
7)

Steffens

'Kom in Beweging!'- Speelruimte in de gemeente Haarlemmermeer
(2021-0000045) Bos, Suzanne

SSC

Het college besluit:
1. in te stemmen met het concept speelruimteplan “Kom in Beweging!” –
Speelruimte in de gemeente Haarlemmermeermeer;
2. de volgende ambities met betrekking tot de openbare speelruimte voor te stellen,
te weten:
a. het gebruik van het model van de speelbuurt als kaderstelling voor de
inrichting en spreiding van speelruimte in de gemeente
Haarlemmermeer;
b. het organiseren van kwalitatief goede en gevarieerde speelruimte in lijn
met de Schijf van Vijf voor Buitenspelen;
c. het centraal stellen van de buurtspeelplek als speel-, beweeg-, en
ontmoetingsplek;
d. het benaderen van de kleinere speelplekken als flexibele aanvulling op de
buurtspeelplek;
e. bij (her)inrichting van de speelplekken zoveel mogelijk inzetten op het
vergroenen van de locatie;
f. bij (her)inrichting van buurtspeelplekken het toepassen van de 100-7050-richtlijn voor inclusieve speelruimte;
g. een gebiedsgerichte benadering waarbij zoveel mogelijk wordt ingezet op
het clusteren van ingrepen;
h. het reserveren van speelruimte vanaf de start van het traject bij
nieuwbouw;
3. het concept speelruimteplan “Kom in Beweging”- Speelruimte in de gemeente
Haarlemmermeer voor advies voor de leggen aan de participatieraad;
4. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
8)

Ruigrok

Uitvoeringsprogramma's zes wijkwinkelcentra Hoofddorp:
Floriande, Toolenburg, 't Paradijs, Skagerhof, Pax en Graan voor Visch
(2021-0000041) Doorn, Petra van

GenR

Het college besluit:
1. de uitvoeringsprogramma’s commerciële voorzieningen voor de zes
wijkwinkelcentra in Hoofddorp: Floriande, Toolenburg, ’t Paradijs, Skagerhof, Pax
en Graan voor Visch, vast te stellen;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
9)

Rip

Beantwoording vervolg schriftelijke vragen van de fractie van de Partij van de Arbeid MOZ
over Stichting Leergeld
(2021-0000047) Kouwenhoven, Rob
Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van vervolg schriftelijke vragen van de
fractie van de Partij van de Arbeid over Stichting Leergeld.
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10)

Port. houder

Onderwerp

Cluster

Ruigrok; Sedee

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van de Partij van de Arbeid over de GenR
problematiek in Buitenkaag
(2021-0000043) Bontekoe, Jos
Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van
de Partij van de Arbeid over de problematiek in Buitenkaag.

11)

Steffens

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van D66 over Wateroverlast
skatepark Floriande
(2021-0000039) Monster, Addy

BO

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van
D66 over Wateroverlast skatepark Floriande.
12)

Allen

B-Lijst B&W d.d. 2 februari 2021
(2021.0000211)

SBD

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

Koopovereenkomst percelen grond gelegen aan de IJweg naast nummer 1190 te
Hoofddorp (geheime bijlage)
(2021-0000042) Offerman, Jan
1.

2.

Rip

2.
3.
4.
13)

Allen

in te stemmen met de koopovereenkomst voor verkoop van vier percelen grond
gelegen aan de IJweg naast nummer 1190 te Hoofddorp aan De Peppelgaard
Project B.V.;
conform artikel 55 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de
bijgevoegde koopovereenkomst en de bijlagen. De geheimhouding wordt
opgelegd op grond van artikel 10, tweede lid, onder b van de Wet openbaarheid
van bestuur, met als reden: de economische of financiële belangen van de
gemeente.

Overbrenging naar archiefbewaarplaats 2020
(2021-0000036) Weidema, Jarg
1.

GenR

FM

het besluit overbrenging archieven gemeente Haarlemmermeer 2020 vast te
stellen;
het besluit openbaarheidsbeperkingen gemeente Haarlemmermeer 2020 vast te
stellen;
het besluit hotspotmonitor gemeente Haarlemmermeer 2020 vast te stellen;
deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Collegeafspraken

CEB

Er zijn geen collegeafspraken.
14)

Allen

Onderlinge informatie

SBD

Besluit:
Het college wisselt informatie uit.
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Port. houder

Onderwerp

Cluster

Brief aan de raad over Verzoek omtrent proces ombuigingen
Het college neemt kennis van de brief.
Brief aan de raad over Benchmarks financiële positie gemeenten
Het college neemt kennis van de brief.
Brief aan raad over Actualisatie notitie schuldbeheersing
Het college neemt kennis van de brief.
15)

Allen

Mededelingen en rondvraag

SBD

Besluit:
Het college neemt kennis van de mededelingen en rondvraag.
16)

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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