Besluitenlijst
voor de vergadering van Burgemeester en Wethouders
d.d. 9 februari 2021

2021.0000289
Aanwezig: Schuurmans-Wijdeven (voorzitter), Brugman (secretaris), Nobel, Steffens-van de Water, SedeeSchuitemaker, Sidali, Rip, Ruigrok
Ambtelijk: Faber, Van der Meulen

1)

Port. houder

Onderwerp

Cluster

Allen

Concept-besluitenlijst B&W d.d. 2 februari 2021
(2021.0000288)

SBD

Besluit:
Het college stemt in met de besluitenlijst van 2 februari 2021.
2)

Sedee

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

RED

Het college besluit:
1. het ontwerp-Actieplan geluid 2018-2023 vast te stellen met daarin de volgende
onderwerpen:
- de huidige geluidsituatie is in beeld gebracht;
- voor wegverkeergeluid is de hoogte van de plandrempel bepaald op 65 dB
Lden en voor industriegeluid op 60 dB Lden;
- prioritaire geluidknelpunten zijn bepaald als gevolg van de gekozen
plandrempels;
- het treffen van maatregelen blijkt niet mogelijk;
2. het ontwerp-Actieplan geluid 2018-2023 gedurende een periode van zes weken
ter visie te leggen;
3. de gemeenteraad gedurende een periode van zes weken in de gelegenheid te
stellen om wensen en bedenkingen in te dienen.
3)

Sidali; Nobel

Beleidsvoorstel nieuwe woonruimteverdeling
(2020-0001038) Enequist, Rik

SSC

Het college besluit:
1. de nota van beantwoording voor de inspraakreacties bij het beleidsvoorstel voor
een nieuwe woonruimteverdeling vast te stellen en de insprekers te informeren.
de raad voor te stellen om:
1. in te stemmen met het beleidsvoorstel ‘een sociale huurwoning zoeken
verandert’, waardoor de woonruimteverdeling kan worden aangepast, zodat bij de
toewijzing van betaalbare huurwoningen rekening kan worden gehouden met wie
de woning het hardst nodig heeft.
4)

Nobel; Rip

Conceptvisie Stadscentrum Hoofddorp
(2021-0000014) Tieman, Lidia

PROJ

Het college besluit:
1. een conceptvisie voor Stadscentrum Hoofddorp vast te stellen met de volgende
doelstellingen:
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Port. houder

Onderwerp

Cluster

-

2.
3.
5)

Steffens

een aantrekkelijker stadscentrum met stedelijke allure, waar zorg wordt
gedragen voor kwaliteit van zowel de openbare ruimte als de gebouwde
omgeving;
- het versterken van de levendigheid in zowel de openbare ruimte, met het
Raadhuisplein als centrale ontmoetingsplek, als met een compleet aanbod
van voorzieningen en evenementen;
- versterken van de sociale structuur door het faciliteren en binden van diverse
doelgroepen van bewoners en bezoekers, met goede voorzieningen en
woningen;
- het stimuleren van betere bereikbaarheid op de fiets en met het openbaar
vervoer en in het bijzonder voor voetgangers en borging van de goede
autobereikbaarheid in het stadscentrum;
deze nota en bijlagen vrij te geven voor participatie en inspraak;
de raad voor te stellen deze nota te agenderen ter bespreking.

Beoordelingskader Maatschappelijke Voorzieningen Integraal Accommodatieplan
(2021-0000053) Tangelder-Hoogendam, Marcelle

GV

Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. als invulling van het taakstellend toetsingskader in te stemmen met het
Beoordelingskader Maatschappelijke Voorzieningen Integraal Accommodatieplan
en hiermee de ruimtelijke, vastgoed en beleidsmatige richtlijnen vast te stellen;
2. dit Beoordelingskader te gebruiken als uitgangspunt bij de IAP wijkanalyses om de
prestaties meetbaar te maken en kansen en knelpunten te analyseren;
3. in de programmabegroting een bestemmingsreserve Maatschappelijke
voorzieningen in te richten en hierin jaarlijks 50% van het verkoopresultaat van
gemeentelijk vastgoed te doteren. Het doel van deze reserve is het dekken van
vervangingen of investeringen in bestaand gemeentelijk maatschappelijk
vastgoed. Het saldo van de reserve wordt gemaximeerd tot € 4 miljoen.
6)

Steffens

Realisatieovereenkomst tussen de gemeente Haarlemmermeer en de stichting
openbaar primair onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) inzake de renovatie en
nieuwbouw van de G.TH. Rietveldschool te Badhoevedorp
(2021-0000061) Schulten, Annemieke

PROJ

Het college besluit:
1. een realisatieovereenkomst tussen de gemeente Haarlemmermeer en de stichting
openbaar primair onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) aan te gaan inzake de
renovatie en nieuwbouw van de G.TH. Rietveldschool te Badhoevedorp;
2. de directeur Sociaal Domein te mandateren tot het aangaan en ondertekenen van
wijzigingen op de overeenkomst (addendum) met betrekking tot precisering van
de planning en tekeningen.
7)

Schuurmans

Reactie op plan van aanpak transitie Metropoolregio Amsterdam (eerste lezing)
(2021-0000049) Bosveld, Willemien

SBD

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

8)

Schuurmans

Uitvoeringsprogramma veiligheid 2021
(2020-0001067) Wieringen, Ron van

VH

Het college besluit:
1. het Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2021 vast te stellen;
2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.
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9)

Port. houder

Onderwerp

Cluster

Sidali;
Schuurmans

Vaststellen regiovisie 'Verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling 2020-2024'
(2020-0000734) Kouwenberg, Tirza

SSC

Het college besluit:
de raad voor te stellen om:
1. de regiovisie “Verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling 2020-2024” vast te stellen, waarmee we onze focus leggen op
de volgende drie ambities:
1. het eerder en beter in beeld hebben van relationeel geweld en
kindermishandeling;
2. het stoppen en duurzaam oplossen van relationeel geweld en
kindermishandeling;
3. extra aandacht voor de specifieke groepen (a) kinderen in kwetsbare
opvoedingssituaties; (b) slachtoffers ouderenmishandeling; (c)
slachtoffers van seksueel geweld; en (d) slachtoffers in de
vrouwenopvang.
10)

Nobel; Ruigrok; Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van HAP over huurverlaging voor
Rip
lokale ondernemers
(2021-0000063) Michel, David

GenR

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van
HAP over huurverlaging voor lokale ondernemers.
11)

Steffens

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van de ChristenUnie-SGP over de
onderhoudssituatie van het trottoir van Liesbos in Hoofddorp
(2021-0000024) Munster, Maureen van

BO

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van
de ChristenUnie-SGP over de onderhoudssituatie van het trottoir van Liesbos in
Hoofddorp.
12)

Sedee

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van Forza! Haarlemmermeer over
de ontwikkeling op het Ahrend terrein Zwanenburg
(2021-0000066) Bijlenga, Gosse

GenR

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van
Forza! Haarlemmermeer over de ontwikkeling op het Ahrend terrein Zwanenburg.
13)

Rip

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van Forza! Haarlemmermeer over
TOZO status binnen Haarlemmermeer inzake Corona
(2021-0000071) Aukema, Beatrijs

MOZ

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van
Forza! Haarlemmermeer over TOZO status binnen Haarlemmermeer inzake
corona.
14)

Allen
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Port. houder

Onderwerp

Cluster

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

Anterieure overeenkomst Grote Poellaan 7-13 te Rijsenhout (geheime bijlage)
(2021-0000050) Brink, Kees van den
1.
2.

Nobel

2.

Nobel

2.

GenR

in te stemmen met het aangaan van een anterieure overeenkomst voor de bouw
van drie grondgebonden woningen aan de Rijshornstraat en één grondgebonden
woning aan de Grote Poellaan te Rijsenhout;
conform artikel 55 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de
bijlage bij deze nota, de anterieure overeenkomst. 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.

Intrekken ontheffngen laden en lossen vuurwerk en kwijtschelden opgelegde leges
(2021-0000070) Link, Marianne
1.

Sedee

in te stemmen met het aangaan van een anterieure overeenkomst voor de bouw
van twee grondgebonden woningen aan de Grote Poellaan te Rijsenhout;
conform artikel 55 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de
bijlage bij deze nota, de anterieure overeenkomst. 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.

Anterieure overeenkomst Rijshornstraat 94-98 en Grote Poellaan 3-7 te Rijsenhout
(geheime bijlage)
(2021-0000051) Brink, Kees van den
1.

GenR

VH

de drie op 29 oktober 2020 aan GBV-WECO Vuurwerk B.V. afgegeven ontheffingen
laden en lossen vuurwek in te trekken;
de leges voor de drie op 29 oktober 2020 aan GBV-WECO Vuurwerk B.V.
afgegeven ontheffingen, in totaal € 1.611,75 kwijt te schelden.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen mestopslag Kaagweg Abbenes
(2021-0000059) Veen, Manon

RED

de raad voor te stellen om:
1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de mestopslag aan
de Kaagweg in Abbenes.
Sedee

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor negen woningen aan de Akerdijk 221
te Badhoevedorp
(2021-0000025) Filippo, Judith

RED

de raad voor te stellen om:
1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van
negen woningen: drie twee-onder-een-kap-woningen en drie aaneengesloten
woningen aan de Akerdijk 221 in Badhoevedorp.
15)

Allen

Collegeafspraken

CEB

Er zijn geen collegeafspraken.
16)

Allen
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Externe overleggen

SBD

4

Port. houder

Onderwerp

Cluster

Besluit:
Het college neemt kennis van de externe overleggen.
17)

Allen

Onderlinge informatie

SBD

Besluit:
Het college wisselt informatie uit.
Brief aan de raad over Parkeergarage van de Burgemeester van der Willigenlaan
Hoofddorp
Het college neemt kennis van de brief.
Brief aan de raad over proces ombuigingen
Het college neemt kennis van de brief.
Brief aan de raad over Doordecentralisatie Beschermd Wonen
Het college neemt kennis van de brief.
Brief aan de raad over Jeugd in coronatijd
Het college neemt kennis van de brief.
Brief aan de raad over Rectificatie antwoord op schriftelijke vragen van de raad over
lokale media lokale waakhond
Het college neemt kennis van de brief.
Brief aan de raad over Doordecentralisatie onderwijshuisvesting (reeds verzonden)
Het college neemt kennis van de brief.
Nota van Burgemeester Aanwijsbesluit toezichthouders Kennemerland
Het college neemt kennis van de nota.
18)

Allen

Mededelingen en rondvraag

SBD

Besluit:
Het college neemt kennis van de mededelingen en rondvraag.
19)

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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