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 Onderwerp C/R Pfh Streefdatum Stand van zaken Opmerkingen / mdd 

     Let op: ordevoorstel voorzitter   De voorzitter verzoekt u alleen punten 
van openstaande zaken of overschreden 
streefdata in de vergadering aan de orde 
te stellen! 

96 Werkproject Jongeren Noorderweg 
College stelt zich op de hoogte van 
ontwikkelingen als bijplaatsen van 
units; verval van deze locaties, 
verminderd onderhoud, verleggen doel 
project (naar medicalisering). 
Pfh zegt toe gesprek met ASD en DWI 

C 
2017-
03-07 
 
 
C 
2018-
02-06  

VH Zodra bekend; 
 afspraak met ASD 
is gemaakt 
 

CRVB 06-02-2018 Ook mogelijkheid 
beëindiging verhuur onderzoeken! Wat waren 
de voorwaarden destijds? 
CRVB 11-09-2018: Mdd. Pfh. Ambtelijke 
opdracht is beleggen gesprek met nieuwe 
weth. ASD. 
CRVB 02-10-2018: sta.va.za; beleggen 
gesprek gaat moeizaam. Huur opzeggen?. 

Zijn dit door het college gewenste 
ontwikkelingen? De voormalige 
raadswerkgroep maakt zich hier ernstig 
zorgen over. 
 

99 A. Situatie rond Ringweg 117, 119, 
121 Spaarndam. Mededeling 
uitspraak commissie bezwaar en 
beroep.  

B. Handhaving: verwijderen van 
houten huisje  

C 
2017-
04-04 
R 
2017-
12-19 

 
G 

A. Zodra beschikbaar 
vanuit het college 
 
 

B. verwijderd 
 

Zaken zitten in handhavingstraject. 
Commissie wil volgen.  
 

CRVB 06-11-2018: zaken lopen; er is 
voortgang  schrappen. 
 

100 Nieuwe evenemententerrein 
Amsterdam; ongewenste ontwikkeling. 
 

C 
2017-
06-06 
2017-
09-05 

G  
 
In afwachting van 
reactie ASD. 

CRVB 03-10-2017. Reactie en formele 
zienswijze ingezonden. Vanuit ASD is reactie 
toegezegd. Zodra college deze ontvangt, 
komt een kopie richting CRVB. 
CRVB 07-11-2017, weth.: Geluidsmetingen – 
geen goed meteo. Inzet en beleid HenS 
ongewijzigd (= we willen het niet). 
CRVB 06-03-2018: cie. Wil volgen 
CRVB 08-05-2018: Benieuwd naar evaluatie 
pilot.  
 

 
Mdd pfh. CRVB 06.02.18 Zodra er nieuws te 
melden is, wordt de raad geïnformeerd. 
Z.i. toez. schrappen. 
 
Er is een procesbesluit door het college 
genomen (Digi postvak 07-06-2018; CRVB 
11-09-2018 C-stuk 12.) 
 

114 Mogelijkheid tot plaatsen van 
geluidsschermen tussen A9 en 
Spaarndam; overleggen met RWS 
 

C 
2017-
11-07 

G Zodra er nieuws is. CRVB 11-09-2018: commissie ziet liever een 
beoordeling op grond van geluidsmetingen 
dan de gebruikelijke berekeningen.  
CRVB 02-10-2018: wil volgen. 
 

Mdd pfh 11-09-2018: RWS doet groot 
onderhoud in 20/21, ZOAB (evt. zelfs 
dubbellaags is 1e aanpak. Scherm pas als 
laatste een evt. optie bij RWS. 
Mdd pfh 02-10-2018: handelwijze RWS ligt 
vast.  
 

126 Toegangspad Kerkweg 2 Spaarndam  
Weigering verklaring van geen 
bedenkingen. Hoe is dit geëffectueerd? 
Er is nl. geen verandering ter plekke 
waar te nemen. 
 

C 
2018-
03-06 

VH November 2018 
(CRVB en raad)  

CRVB 03-04-2018: Mdd. Pfh.: nog uit te 
zoeken. 
CVRB 05-06-2018, mdd. Pfh. Over voortgang 
(in beslotenheid)  
CRVB 02-10-2018: wil volgen. 
 

Mdd college 06-08-2018: procedure VvGB is 
ingezet (raad is daarvan in kennisgesteld; 
digitale postvak 2018-07-30; IGST raad sep 
2018) 
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LIJST VAN OPENSTAANDE TOEZEGGINGEN EN MOTIES PER 02 oktober 2018 
Tekst bijgewerkt: 25 oktober 
LEGENDA ……… = realisatiedatum overschreden / geen realisatiedatum genoemd  
 

128 Feitelijke stijging (individueel) OZB is 
(soms veel) hoger dan de afgesproken 

1%. Mogelijk te gering gecorrigeerde 

tarieven? Weth. Laat dat uitzoeken. 

C 
2018-
03-06 

G (Najaarsrapportage; is 
vastgelegd) 

CRVB 11-09-2018: verschil van inzicht; 
commissie wil punt blijven volgen.   

 

129 Wijzigingen in project Hartje 
Spaarndam 

C 
2018-
03-06 

VH  Thema-CRVB 14-06-2018: Sta.va.za en 
presentaties voortgang. In aanwezigheid 
Verenigingen en SLS. 

 

Mdd college 06-08-2018: er is een 
kostenoverzicht in voorbereiding (oktober 
2018) 
Thema-bijeenkomst 11-10-2018. 

134 Parkeren rond station. Bij publicatie 
definitieve plannen, kaartje met 
parkeerzones c.a. ter verheldering 
toevoegen. 

C 
2018-
05-08 

G T.g.t. bij presentatie / 
openbaarmaking 
plannen 

CRVB 11-09-2018: commissie wil volgen.  

138 Fietsvriendelijk maken 
Spaarndammerdijk; incl. 
subsidiemogelijkheden (bijv. prov. NH). 
Is ambtelijk in voorbereiding 

C 
2018-
06-05 

G September 2018 CRVB 11-09-2018: wil blijven volgen. Pfh. 
neemt opmerkingen rond (tijdelijke) afsluiting 
mee.  

CRVB 02-10-2018: Alternatieven (bijv. 
uitzonderen vrachtauto’s ) legt wethouder 
voor aan werkgroep.  

139 Recreatieschap Spaarnwoude; als 
middel om inkomsten te genereren de 
invoering van een dagkaart inbrengen 
als mogelijkheid. 

C 
2018-
06-05 

G  Mdd pfh. 23-8-2018: Is ingebracht als 
onderwerp bij Visie gesprek RS SPW. 
CRVB 11-09-2018: commissie wil volgen hoe 
het Recreatieschap dit in haar visiestuk 
verwerkt.  

 

140 N.a.v. aanduiding buurtschap 
Spaarnwoude: gebeurt dit ook voor 
Penningsveer en Vinkebrug?? 

C 
2018-
09-11 

G    

140 Commissie bijpraten over de stand van 
zaken project N200. 

C 
2018-
10-02 

G  Bij thema-bijeenkomst 11-10-2018 gedaan.   

141 Hoe staat het met de juridische status 
d.w.z. de (strafrechtelijke) 
handhaafbaarheid van een geplaatst 
verkeersbord zonder (juist) 
verkeersbesluit? 

C 
2018-
10-02 

G    


