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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 4 DECEMBER 2008 VAN DE 

COMMISSIE ONTWIKKELING 

 

Aanwezig de leden: 

De heren A. Azannay (GroenLinks), W.A. Catsman (CDA), P. Elbers (SP), J. Fritz (PvdA),  

F.H. Reeskamp (D66), F.Visser (ChristenUnie-SGP) -tot 22.00 uur-, J.J. Visser (CDA), C.A.S. de Vries 

(Partij Spaarnestad), J. Vrugt (Actiepartij) en de dames D. Eikelenboom (VVD) en T.E.M. Hoffmans 

(GroenLinks) 

 

Afwezig de leden: S. Hikspoors (VVD), D. Leitner (D66), L.J. Mulder (GroenLinks), O. Özcan (PvdA), 

P.A. Wever (SP) 

 

Mede aanwezig: 

De heren J. Nieuwenburg (wethouder), C. van Velzen (wethouder), A. Overbeek (voorzitter) en 

mevrouw M. Blaauboer (secretaris) 

 

Verslag: M. van de Belt (Notuleerservice Nederland) 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering.  

 Uitgereikt wordt een mail van Haarlemse bouwplannen inzake de noodlokalen van de Dreefschool. 

 Op donderdag 18 december vindt er een extra commissievergadering plaats over de implementatie van de 

nieuwe Wro. Aanvang 17.00 uur. De raad start om 19.00 uur.  

 Voor het agendapunt Voortgang ontwikkelingen rond Stadion Oostpoort op de volgende vergadering is 

gisterochtend een brief van het college ontvangen. Voor een inhoudelijke bespreking van de brief was te 

weinig tijd ingepland. Daarom komt er een nieuw agendavoorstel.  

 

2.  Spreektijd voor belangstellenden 

Mevrouw Gravensteijn van de wijkraad Welgelegen komt inspreken over de stand van zaken bij de 

noodlokalen van de Dreefschool in het rijksmonument Frederikspark. In de brief van 13 november heeft de 

wijkraad een alternatieve locatie in het Frederikspark voorgesteld. Gisteren heeft een bespreking 

plaatsgevonden met het doel een aanvaardbare locatie te vinden. Het door de wijkraad ingediende voorstel is 

aanvaard en de heer Schuit zal een plan maken voor de nieuwe locatie voor een gebouw met twee 

verdiepingen.  

Vragen uit de commissie: 

De heer Visser (CDA) informeert naar die twee verdiepingen.  

Oorspronkelijk was er wel sprake van een verdieping op het gebouw. In het voorstel vorige maand was die 

verdieping verdwenen en het oppervlak was dus tweemaal zo groot geworden. Voor dit alternatief hoeven 

geen bomen te worden gekapt.  

 

3.  Revue - vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

4. Vaststellen conceptverslag 13 november 2008 

Het verslag van 13 november jl. wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

Er zijn geen mededelingen. Er is een rondvraag voor de wethouders Nieuwenburg en Van Velzen. 

  

6. Bestemmingsplan Schalkwijk 

Partij Spaarnestad meent dat het college te veel in het Nol Houtkampsportcomplex wil als het hier ook nog 

woningen wil bouwen. Hier ligt wel degelijk de verplichting een MER uit te voeren en de heer De Vries 

verwacht dan ook een schriftelijk bericht van wethouder Nieuwenburg dat dat hier niet nodig is.  

De VVD heeft ernstige twijfels of hier woningbouw moet plaatsvinden. Sporten is belangrijk en iedereen 

heeft een huis nodig, maar hier levert dat spanning op. De ontsluiting is ook onvoldoende. Maatschappelijke 
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doeleinden en drugsoverlast zijn zaken die niet in een bestemmingsplan geregeld hoeven te worden en dat 

soort opvang hoort zeker niet in een woonwijk. Mevrouw Eikelenboom hoort graag waarom de 

waterwoningen, de starterswoningen, niet mogelijk zijn in dit plan.  

De SP constateert dat het hier een gigantisch bestemmingsplan betreft voor 32.000 bewoners. Gemist wordt 

de toets aan de coalitieafspraken. De heer Elbers denkt daarbij aan de renovatietoets van de coalitie op het 

gebied van huisvesting. Een bestemmingsplan nieuwe stijl regelt de zaken tot in detail, ook op het gebied van 

sociale volkshuisvesting. Zowel de beleidsuitgangspunten als de afspraken uit het coalitieakkoord dienen in 

het bestemmingsplan te staan. De uitbreiding van de detailhandel is enorm. De heer Elbers heeft geen 

onderzoek gezien dat daaraan ten grondslag ligt. Deze uitbreiding gaat ten koste van de huidige 

middenstanders. In dit bestemmingsplan mogen bepaalde gebieden worden gewijzigd. De SP wil die 

mogelijkheid gebruiken. Sport en spel is belangrijk en de SP wil dit gebied niet voor woningbouw 

bestemmen. Het afgesproken percentage sociale woningbouw, minimaal 30%, staat in het uitvoeringsplan 

woningbouw.  

De Actiepartij constateert dat dit bestemmingsplan over heel Schalkwijk gaat en niet alleen over het Nol 

Houtkampcomplex. Bij het bruggetje over de Meerwijkvaart staat een tekst over het losknippen van de vaart 

met de Molenplas, wat waarschijnlijk niet uitgevoerd gaat worden volgens de tekst. De heer Vrugt hoort 

graag of de wethouder de open verbinding kan garanderen en of het niet logischer is dit de dubbelbestemming 

water, verkeer en vervoer te geven. Luisterend naar de meerderheid van de bewoners uit omringende wijken 

en naar de sportclubs (Young Boys) schaart de Actiepartij zich achter de voorstellen van de bewoners: extra 

ruimte voor het parkeren, omgeven door extra groen. De argumentatie van het college waarom hier per se 

woningbouw zou moeten komen, is onvoldoende. Er is geen financiële noodzaak, want voor het opknappen 

van de velden is geld gebruikt uit de opbrengst van de velden Boerhaavelaan. Bij de zienswijze is er één 

binnengekomen van een (schaduw)raadslid die de mening van de raadsfractie vertegenwoordigt. Die zou toch 

niet-ontvankelijk verklaard moeten worden. Het niet-ontvankelijk verklaren is niet op hem als persoon 

gericht.  

Het CDA brengt twee punten naar voren. Zo’n tien jaar geleden heeft het college ook al geprobeerd 

voetbalvelden in wijken te sluiten. De woningbouw kijkt nu begerig naar sportvelden, maar het CDA kiest 

ervoor hier geen woningbouw te plegen, zolang de situering van de sportvelden onzeker is. Die sportvelden 

zijn hard nodig. Het CDA stelt een wijziging van bestemming voor en zal daarvoor een amendement indienen. 

Als er wel een andere plek is voor de sportvelden, is het CDA daar op voorhand niet tegen. Het CDA 

overweegt een amendement in te dienen voor de bebouwing langs de Europaweg. Wat wordt er gebouwd en 

hoe hoog wordt het? Het CDA moet zich daar stedenbouwkundig op oriënteren. De Kamer van Koophandel 

heeft de wethouder het rapport ‘Economie in de wijk’ ter hand gesteld. De heer Visser vraagt of de wethouder 

tevreden is met de plaats die economie in dit bestemmingsplan inneemt. Hij doelt dan op andere zaken dan 

alleen de detailhandel. Als laatste complimenteert de heer Visser de wethouder met dit bijzonder omvangrijke 

bestemmingsplan.  

D66 sluit zich aan bij dit compliment. Het bestemmingsplan betreft het grootste stadsdeel van Haarlem en er 

is veel werk verzet. Bij de ter visielegging van dit bestemmingsplan heeft D66 ervoor gepleit een schakering 

aan te brengen in de verkeers- en verblijfsdoeleinden. Er zou ook groen kunnen komen. D66 vindt het 

belangrijk dat er meer specificaties over het straatgroen komen in bestemmingsplannen. D66 komt daarvoor 

met een amendement. De heer Reeskamp zal om assistentie van een ambtenaar vragen om dit vorm te geven 

in het bestemmingsplan.  

Volgens de heer Visser (ChristenUnie-SGP) kan dat alleen door een percentage vast te leggen op de 

bestemmingsplankaart en aan te passen.  

De heer Reeskamp vervolgt: Misschien ligt de oplossing voor de waterwoningen bij de Waarderhaven. Met 

beslissingen over het Nol Houtkampcomplex dient de raad als bestuur toch heel zorgvuldig om te gaan. Sport 

in de wijk is heel belangrijk en ook doorstroming op de woningmarkt is belangrijk. Bij de herinrichting van de 

sportvelden in het najaar van 2005 werd het mogelijk gemaakt hier 90 woningen te realiseren. De raad is met 

het kredietvoorstel akkoord gegaan. Nu is de inspraakprocedure achter de rug en daaraan kunnen de raad en 

het college niet voorbij gaan. D66 neigt ernaar hier geen woningbouw te plegen. Een aantal convenantlocaties 

zijn gewijzigd en de heer Reeskamp hoort graag of die 90 woningen hier absoluut noodzakelijk zijn om de 

doorstroom vlot te trekken. Dat is een zwaar punt voor D66. 

De heer Vrugt (Actiepartij) vindt het beter de sportvelden nu zeker te stellen, want als de raad een 

wijzigingsbevoegdheid opneemt, komt het straks weer op de agenda.  
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De heer Azannay (GroenLinks) wijst erop dat het onmogelijk wordt de jeugd aan het sporten te krijgen als al 

die sportvelden verdwijnen.  

Voor D66 is het een pittige keuze: sportvelden behouden of woningbouw plegen voor de doorstroom. De heer 

Reeskamp vraagt de wethouder of het mogelijk is dit gebied uit het bestemmingsplan te halen.  

GroenLinks voelt mee met het dilemma van D66. De doorstroom in de woningbouw is belangrijk, maar er is 

al zoveel groen verdwenen uit de wijken. Sport is een bindend element in de wijk. De huidige situatie moet 

blijven zoals het is. De sportvelden mogen niet bebouwd worden. Wel moet er van de grijze vlakken zoveel 

mogelijk groen worden gemaakt.  

Mevrouw Hoffmans hoort graag van de wethouder hoe hij dat gaat doen.  

De PvdA stelt vast dat het college bezig is met een inhaalslag bij de bestemmingsplannen. Details over 

percentages komen steeds ingewikkelder te liggen. De PvdA ontvangt hierover graag een verhelderend stuk 

van het college. De heer Fritz stelt vast dat er veel behoefte is aan ruimte om te sporten en aan woningbouw. 

Hij vraagt zich af hoe creatief daarnaar gekeken is in dit bestemmingsplan. De PvdA heeft moeite met de 

keuze. Schalkwijk groeit de komende jaren en de behoefte aan sportvelden groeit. De parkeerproblemen 

worden groter. Eerst moeten die twee problemen zijn opgelost en er moet een alternatief liggen voor de 

Young Boys. Dan pas kan gebouwd worden. De raad kan indien nodig met een motie of amendement komen. 

Verder zit daar de studentenroeivereniging Amphitrite op een tijdelijke locatie. Dat kan een deel van de 

oplossing zijn, want die ruimte kan het parkeerprobleem oplossen. De vereniging zit niet eens aan het water. 

De heer Fritz hoort graag of de wethouder een structurele oplossing voor deze roeivereniging heeft.  

 

Reactie van de wethouder: 

Volgens wethouder Nieuwenburg valt dit bestemmingsplan niet onder de nieuwe Wro. In Schalkwijk valt 

60% van de woningen in de categorie sociale woningbouw. Bij de vastlegging van dit bestemmingsplan 

spelen wensen en verlangens van de bewoners ook een rol. Het plan voorziet in wijkeconomie. De flexibiliteit 

is vergroot en het ondernemen in Schalkwijk wordt beter. Bij de bestemming wonen zijn ook kleine 

bedrijven-aan-huis mogelijk. In dit plan is ruimte gecreëerd voor belangrijke zichtassen groen en blauw. 

Binnenkort volgt er een groenstructuurplan en dan zijn de grijze vlakken niet grijs meer. Uitbreiding van de 

detailhandel bij de Lidl voorziet in een behoefte. Er komen andere parkeervoorzieningen om het leed daar te 

verzachten. De sportvoorzieningen zijn zorgvuldig in dit plan opgenomen. De insprekers, de twee notities in 

september en afgelopen week – alles heeft ertoe geleid dat de kaders voor dit bestemmingsplan helder zijn en 

waarbinnen 90 woningen kunnen worden gerealiseerd. Het betreft wel degelijk een convenantlocatie die bij de 

nota Wonen in 2007 naar voren is gebracht. Er is vele keren gesproken over de intensivering van dit gebied, 

rekening houdend met de achterliggende gebieden. In het uitvoeringsplan staat nadrukkelijk dat er sprake is 

van woningbouw. Bij de convenantlocaties is er pas later sprake van concretisering. Het is voor de mensen in 

de wijk ook echt geen verrassing wat er gebeurt. De plannen zijn in de commissie Samenleving uitgebreid aan 

de orde geweest. De communicatie met omwonenden had echter beter gekund. De woningen zijn zeer gewild 

omdat ze worden gebouwd in een bepaald segment. Eengezinswoningen kunnen voor een groot deel niet 

gebouwd worden in het centrumgebied en dat geldt in zekere zin ook voor 023. Daar liggen hoofdstedelijke 

vragen als openbaar vervoer en hoogbouw. Aan de noordkant wordt behoorlijk intensief gebouwd, maar het 

moet ook leefbaar blijven qua parkeren en ontsluiting. Op deze locatie komen betaalbare eengezinswoningen, 

acceptabel qua duurzaamheid. De corporaties hebben zich gecompromitteerd aan afspraken, ook in de tijd. Zij 

komen de productieafspraken na. Als wethouder Nieuwenburg aan de woningbouw hier gaat tornen, heeft dat 

directe gevolgen voor andere locaties. Dat zal leiden tot vertraging en dat is niet verstandig. Op bepaalde 

locaties moet worden geïnvesteerd in de leefbaarheid. Daar komt meer groen. Het Heempark is van groot 

belang. Dat is veiliggesteld. De keuze wordt nu gemaakt om verantwoord te intensiveren in een bestaand 

gebied. Bij die 90 woningen komen 120 parkeerplaatsen. In totaal zijn er dan 310 parkeerplaatsen in dat 

gebied. Het college investeert ook in sportvoorzieningen en in bespeelbaarheid. De Groene Zoom blijft intact. 

Het college zet in op gebruikswaarde en duurzaamheid. De Young Boys vervullen inmiddels een regionale 

functie en de gemeente voert serieuze gesprekken met hen om die regionale ambities te realiseren. Sport 

wordt hier uitbundig gefaciliteerd.  

Wethouder Nieuwenburg doet een dringend beroep op de raad de enorme complexiteit van dit 

bestemmingsplan mee te laten wegen bij de afweging.  

 

Tweede termijn:  

PartijSpaarnestad vraagt om een reactie op de MER. 
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De SP hoort graag een reactie op de toetsing van het coalitieprogramma op het bestemmingsplan. 

De VVD heeft nog geen antwoord waarom waterwoningen niet mogelijk zijn en hoort ook graag de uitkomst 

van het gesprek met de bewoners van de Kruidenwijk over het parkeren.  

De Actiepartij heeft geïnformeerd naar de brug over de Meervaart. 

D66 informeert naar de mogelijkheid dit gebied uit te sluiten van het bestemmingsplan.  

De PvdA wil een koppeling tussen het oplossen van problematiek rond de sportvelden, de woningbouw en de 

roeivereniging.  

 

Reactie van de wethouder: 

Wethouder Nieuwenburg benadrukt dat het college zich houdt aan de afspraken in het coalitieakkoord. Dat 

betekent dat er sprake is van 1/3 sociale koop- dan wel huurwoningen. Toetsing op renovatie wordt niet 

geregeld in een bestemmingsplan, maar in de transformatieovereenkomst met de corporaties. Dit plan geeft 

alleen de planologische kaders aan. Met de bewoners van de Kruidenbuurt is voortdurend gesproken, soms 

over de inrichting van de wegen, soms over de wenselijkheid de parkeerproblemen op te lossen.  

Mevrouw Eikelenboom vindt niets terug van het voorstel van de bewoners om van een veld waarop nu een 

woonblok is gepland, een parkeerplaats te maken. Dat is toch vreemd.  

Roeivereniging Amphitrite staat hier met een tijdelijke vergunning. Wethouder Nieuwenburg kijkt naar wat 

er mogelijk is. Waterwoningen op de Meerplas zijn niet mogelijk. De Meerwijkplas ligt in de Groene Zoom 

en dat maakt woningen en ontsluiting van dit gebied heel lastig. Als je die woningen hier wel toestaat, heeft 

dat een behoorlijke impact op de omgeving. 

Op de technische vraag van de heer Vrugt zal wethouder Nieuwenburg schriftelijk reageren.  

Wethouder Nieuwenburg herhaalt dat de gemeente niet MER-plichtig is en ze zal de MER dus ook niet 

uitvoeren.  

 

Derde termijn: 

PartijSpaarnestad zal het bestemmingsplan zonder MER niet goedkeuren. Ze wil geen woningbouw op dat 

sportcomplex.  

De VVD vindt dat de wijkeconomie voldoende kansen krijgt en ze is blij dat de bebouwing bij de 

Athenestraat niet doorgaat. De VVD neemt het plan mee terug naar de fractie vanwege de problematiek rond 

het Nol Houtkampcomplex.  

De SP hecht aan de toets volkshuisvesting en daar kan het college een motie op verwachten. De SP is blij dat 

14% van de bedrijvigheid in Schalkwijk ligt. De SP wil het Nol Houtkampcomplex een plek voor sport en 

spel laten blijven. Vooralsnog ziet de SP geen mogelijkheid dit te combineren met woningbouw. Verder 

vormen de kosten van Rijnland voor dit watergebied een groot probleem. Daar hoort de SP graag nog een 

reactie op.  

Het CDA neemt het plan mee terug naar de fractie. De heer Visser pleit voor een eenduidiger beleid: het plan 

dat volgende week op de agenda staat, verschilt in heel veel opzichten van dit plan. Het CDA vindt dat er 

duidelijkheid moet komen voor de sportclubs. De komende tien jaar moeten sportbestemmingen gewoon op 

de plankaart komen.  

De Actiepartij vindt de brief die aan de Young Boys is verzonden erg eenzijdig. De heer Vrugt pleit ervoor 

het sportcomplex zo te houden. Dan is er ook nog groei mogelijk. Verder staat de Noordschalkwijkerweg in 

dit plan. Hij is benieuwd of er nog een pand op de historische waardekaart staat. De Actiepartij gaat niet 

akkoord.  

D66 beseft dat de raad het bestemmingsplan had moeten temporiseren. Dan was het plan onder de nieuwe 

Wro gevallen. De argumentatie van de wethouder blijft te mager. Waarom is het Structuurplan 2020 niet 

vastgelegd? De Young Boys zeggen zelf dat zij wel degelijk wijkgebonden zijn. In de Athenestraat worden 

woningen weggehaald. De heer Reeskamp vraagt of het wel mogelijk was geweest de woningen in dit plan te 

laten vervallen als er aan de Athenestraat wel gebouwd zou zijn.  

GroenLinks heeft begrip voor het dilemma van de wethouder, maar vindt ook dat de wethouder het eenzijdig 

benadert. GroenLinks gaat niet akkoord. Mevrouw Hoffmans neemt het terug naar de fractie en komt 

waarschijnlijk met een amendement.  

De PvdA neemt het mee terug naar de fractie vanwege de problematiek met de sportvelden.  

 

De voorzitter stelt vast dat dit punt naar de raad gaat als bespreekpunt.  
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Wethouder Nieuwenburg meldt nog dat de signalen om het Heempark te behouden zeer sterk waren. 

Bebouwing aan de Athenestraat en de Brusselstraat kwam te dicht op de bestaande woningen en was dus niet 

mogelijk. Hij wijst erop dat de gemeente ook in Schalkwijk ruimte wil bieden aan differentiatie en nieuwe 

impulsen. 

 

Pauze 

 

7. Cultuurnota Haarlem 2009 - 2012 

Ter vergadering komt de heer Bol, voorzitter van de werkgroep cultuur SAMS, inspreken. Hij wijst op het 

belang van een goed cultuurbeleid. De SAMS heeft al in 2004 voorgesteld participatie van allochtone 

Haarlemmers tot speerpunt te maken. De heer Bol feliciteert de raad met het feit dat Haarlem ‘Kunststad van 

het Jaar’ is geworden. Hij doet een aantal aanbevelingen. De gemeente moet inzetten op de ontwikkeling van 

een cultuurbroedplaats in Schalkwijk. Hij adviseert een cultuurverkenner aan te stellen en een festival 

‘Cultuur aan het Spaarne’ te organiseren. Hij spreekt de wens uit de Urbanfeesten in Haarlem te 

herintroduceren.  

Vragen uit de commissie: 

Mevrouw Hoffmans vraagt of een cultuurverkenner hetzelfde is als een cultuurscout.  

Dat is zo.  

 

Eerste termijn 

De PvdA is blij met de titel ‘Kunststad van het Jaar’. Er ligt dan ook een ambitieus plan. Toch moet het 

aanbod aantrekkelijk zijn voor alle Haarlemmers. De scout is een goed initiatief om de cultuurpodia te 

verleiden andere doelgroepen te zoeken. Het jongerenproject in de Toneelschuur is prima. Soms mist de PvdA 

bij de multiculturele broedplaats een vorm van cultuur die voor de bevolking van Schalkwijk interessant is. 

De Urbanfeesten kunnen volgens de leiding van het Patronaat niet plaatsvinden in dat gebouw. Heeft de 

gemeente andere locaties? De PvdA overweegt een motie. De cultuurnota besteedt veel aandacht aan 

amateurkunst. Het is lastig betaalbare oefenruimte voor podiumkunsten te vinden. Het zou goed zijn wat er 

beschikbaar is in kaart te brengen voor zowel de raad als de doelgroep. Misschien kan Haarlem aansluiten bij 

het Amsterdamse bureau Broedplaatsen. De PvdA zal een motie indienen. De PvdA ziet de meerwaarde van 

een stadsbeeldhouwer niet en zou het daarvoor gereserveerde bedrag van 10.000 euro liever toevoegen aan de 

ateliers en broedplaatsen. De problemen bij de openbare kunst zouden ook onder onderhoud kunnen worden 

opgelost. Als laatste hoort de PvdA graag of Haarlem zich kandidaat stelt voor de titel Culturele hoofdstad 

van Europa.  

GroenLinks constateert dat er geen inspraak geweest is en het beleid van zes jaar geleden wordt 

gecontinueerd zonder dat de raad weet wat de organisaties daar zelf van zeggen. De functies zijn vooral 

gekoppeld aan de grote podia; de gemeente kan beter op zoek gaan naar podia in Schalkwijk. Het is wel 

jammer dat deze nota geen inspraak heeft gekend. Subsidies blijven al zes jaar gelijk. Wat vinden mensen 

daar nu zelf van? Het beheer en de verhuur van ateliers gaat naar corporaties. Er is een tekort aan ateliers. Aan 

het beheer en de verhuur door corporaties moeten voorwaarden worden verbonden.. Corporaties moeten 

helderheid verstrekken over de huur en de servicekosten. Ze moeten investeren in gebouwen en voorwaarden. 

Het fonds toegepaste monumentale kunst is leeg en er is geen geld meer voor kunst in de openbare ruimte. Er 

lag toch een toezegging dat geld terug te storten? GroenLinks twijfelt bij een stadsbeeldhouwer, tenzij hij 

werk maakt van het onderhoud en beheer van de kunst in de openbare ruimte.  

Het CDA is enthousiast over de nota en het is blij met de aandacht voor amateurkunst. De cultuurscout is een 

prima idee. Dat geldt ook voor het opvoeden van jongeren tot cultuurgebruikers. Een filiaal van het CVVT in 

Schalkwijk zou helemaal prachtig zijn. Het CDA vraagt zich af of Haarlem ateliers heeft voor beginnende 

kunstenaars. De betekenis voor Haarlem van broedplaatsen in Amsterdam ontgaat het CDA.  

D66 vindt dat deze nota van realiteitszin getuigt. D66 sluit zich aan bij de kritische vragen van GroenLinks en 

zij is beducht voor de aanstelling van een stadsbeeldhouwer. Het is een klein wereldje. De cultuurparticipatie 

van Haarlemmers is groot 

De Actiepartij vindt het een mooie cultuurnota en sluit zich aan bij de kritische vragen van GroenLinks.  

Een aantal keuzes zou de Actiepartij toch anders maken en daarom komt zij met voorstellen. Er zijn forse 

budgetten voor de podia en de Actiepartij zou graag een andere verdeling zien. Misschien kan er iets met 

Daisy Bell worden geregeld voor de theateroefenruimtes. Het is niet juist dat Multiplex voor de 

Haarlemmerhoutfestivals nog steeds op hetzelfde niveau zit. Dat moet echt omhoog. Het pleidooi voor een 
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cultureel centrum in Schalkwijk is een terechte oproep. Voor de problemen met de provinciale subsidie voor 

theatergroep Kalebas komt de heer Vrugt mogelijk nog met een voorstel.  

De SP vindt de nota praktisch en pragmatisch, maar plaatst toch een kritische noot: ze mist de bezwaren uit 

het veld. Topcultuur en breedtecultuur hangt met elkaar samen. De heer Elbers is verbaasd dat het Dolhuys 

niet wordt genoemd. Daar vinden ook veel evenementen plaats. Via de woningbouwcorporaties moet echt iets 

worden geregeld voor het atelierbeleid. Een stadsbeeldhouwer is nodig om de stad vorm te geven. Er zijn veel 

speciale projecten voor jongeren en allochtonen. Dat moet de gemeente vooral stimuleren. Regionale 

samenwerking vraagt veel geld. Het is beter meer reclame voor Haarlem zelf te maken. Het nieuwe VVV-

kantoor moet ook verwijzen naar de kunst in de stad.  

De VVD vindt het een prima nota en ze is blij dat de wensen van de raad duidelijk in de nota zijn verwerkt. 

De nota bevat voldoende vernieuwing. CCTV in Schalkwijk neemt een belangrijker plaats in. Een 

stadsbeeldhouder is goed voor de kunst in de openbare ruimte. Er is het nodige te doen op de Grote Markt.  

PartijSpaarnestad vindt de cultuurnota duidelijk, maar hoort wel graag een toelichting bij bijlage b, de 

subsidies naar diverse instellingen. Gaat het om verschillende stadsdichters of één? 

 

Reactie van de wethouder: 

Wethouder Van Velzen is blij met de complimenten. Het college heeft ervoor gekozen het cultuurbeleid niet 

substantieel te wijzigen. Het cultuurklimaat in Haarlem floreert buitengewoon goed. Er is sprake van een 

toenemend aantal bezoekers. Hij plaatst een kanttekening bij verschuivingen. Van het Rijk is opnieuw 

150.000 euro ontvangen en daarvan gaat tweemaal 50.000 euro naar Stichting Nieuwe Vide en naar 

Vereniging De Vishal. Bij provinciaal overleg bleek dat er ook gemeentes zijn die het geld zelf houden en de 

gemeente Haarlem vindt dat onterecht. De toewijzing van ateliers laat de gemeente over aan de professie. Met 

SAMS is gesproken over de ideeën en wensen en in de gesprekken met de podia is gekeken hoe er inhoud en 

vorm gegeven kan worden aan de wensen. Er is verschil in de culturele beleving tussen Haarlem en 

Schalkwijk. Om die reden is gekozen voor oprichting van het CCTV. In Schalkwijk komt een dependance om 

daarmee invulling te geven aan die ontwikkeling. De belevingswereld van de Urbanfeesten is een andere dan 

in de praktijk. De gemeente is niet van mening dat er geen Urbanfeesten in Haarlem kunnen plaatsvinden, 

maar het ligt allemaal wel heel ingewikkeld. Daarom is met SAMS de afspraak gemaakt dat de gemeente met 

het Patronaat overlegt over wat er wel kan. Betaalbare oefenruimtes voor amateurs blijven een probleem. 

12.500 euro ligt direct bij het Patronaat en de andere podia  Toneelschuur, schouwburg en Philharmonie – 

doen dat niet rechtstreeks. Dat voegt de gemeente toe aan het stimuleringsfonds. Tot nu toe zijn alle 

aanvragen die amateurs deden in 2008 voor het Cultuurstimuleringsfonds gehonoreerd. De gemeente kiest 

ervoor ateliers en broedplaatsen onder corporaties te laten vallen. Die zijn daarop ingericht. De 

atelierbeheerstichting had eigen vermogen nodig en dat kon niet worden geregeld. De corporaties zijn bereid 

tot uitbreiding. Mevrouw De Wit vond het goed en ze kan leven met de voorwaarden. De gemeente Haarlem 

kan er geen kosten op leggen. Dat is een financieel probleem. Wethouder Van Velzen overlegt nog een keer 

met degene die dit in Amsterdam doet. Over de werkwijze van de cultuurverkenner krijgt de commissie een 

notitie. Dat moet zich wel gedurende de rit ontwikkelen en de cultuurverkenner moet de ruimte krijgen die 

functie in te vullen.  

Mevrouw Hoffmans informeert of er een functie voor de cultuurscout ligt bij de relatie met het multicultureel 

centrum Schalkwijk.  

Dat is inderdaad het geval. Deze week heeft wethouder Van Velzen gesproken met mensen van Kalebas. De 

weggevallen rijks- en provinciale subsidie kan de gemeente nooit evenaren. Het ging om tweemaal 125.000 

euro. Voor het aanstellen van een stadsbeeldhouwer merkt wethouder Van Velzen op, dat er van het begin af 

aan geen rekening is gehouden met kunst in de openbare ruimte. Het kunstwerk op het Ripperdaterrein is met 

heel veel moeite en inspanning van de grond gekomen. De ontwikkelaar heeft het grootste deel voor zijn 

rekening genomen. Wethouder Van Velzen wil graag dat iemand zich specifiek bezig houdt met die kunst in 

de openbare ruimte. Tot nu toe viel kunst onder de afdeling Vastgoed zonder enig budget. Het gaat om enkele 

uren per week. Zo iemand is het aanspreekpunt binnen de gemeente. 

De heer De Vries informeert of er bij de nieuwe stadsdichter sprake is van een groep dichters en of de cultuur 

in Spaarndam voor subsidie in aanmerking komt.  

Wethouder Van Velzen kan hierop geen antwoord geven. Er moet een opvolger worden gezocht voor de 

heer Moerman. De Kolk is veel jaren voor niets in een pand gezet. Kosten zouden in de begroting worden 

gezet, maar de gemeente Haarlem kreeg drie weken geleden te horen dat men die kosten niet kan opbrengen. 

Volgende week vindt verder overleg plaats.  



Verslag van de commissie Ontwikkeling 

gehouden op 4 december 2008 
7 

 

De voorzitter concludeert dat dit agendapunt voldoende is besproken.  

 

8. Terugkoop drie schilderijen Frans Halsmuseum 

De heer Catsman hoort graag of de wethouder duidelijk kan maken waarom de gemeente 600.000 euro uit de 

algemene middelen gaat besteden.  

Wethouder Van Velzen wijst op de beschadiging aan de schilderijen. Ze zijn daardoor wel goedkoper, maar 

de restauratie moet worden betaald. De gemeente kan de schilderijen terugkopen voor het destijds uitgekeerde 

bedrag onder aftrek van de schade. Die schade zit aan zowel de lijsten als de schilderijen zelf. Het Frans 

Halsmuseum voert dat zelf uit via het restauratiefonds. De uitkering wegens de diefstal is destijds besteed aan 

traliewerk en elektronische beveiliging. Dat had men niet moeten doen. Van het restant is een kleine Frans 

Hals aangekocht en wat toen nog restte, ging in de restauratiepot. Wethouder Van Velzen is van mening dat 

die schilderijen echt moeten worden teruggekocht. Als dat uit het restauratiefonds wordt gefinancierd, is dat 

fonds leeg, terwijl het Frans Halsmuseum de verplichting heeft de schilderijen te onderhouden.  

 

Het CDA neemt dit onderwerp mee terug naar de fractie.  

De voorzitter concludeert dat dit onderwerp als hamerstuk naar de raad gaat.  

 

9. Herinrichting en uitbreiding indeling vastgoedhoofdstukken 

De heer Vrugt stelt aan de orde dat er 2 januari 2008 een implementatieplan werd besproken. Bijna een jaar 

verder is er verrassend weinig bekend. Eigenlijk is er alleen een indeling gemaakt.  

Wethouder Nieuwenburg wijst op de complexe reorganisatie. Vastgoed is een onderdeel dat dienstverlenend 

werkt. Het is heel belangrijk alles onder te brengen bij één discipline. Het gaat inderdaad bijzonder traag, 

maar men is er beslist heel serieus mee bezig. 

De voorzitter concludeert dat dit onderwerp als hamerstuk naar de raad gaat.  

 

10. Agenda komende commissievergadering(en) 

De ter kennisname stukken kunnen ter kennisname blijven. De voorzitter zal zich beraden op de agenda van 

de commissievergadering op 11 december a.s. Een aantal zaken moet dit jaar worden afgerond. Als er 

agendapunten kunnen verschuiven naar volgend jaar hoort hij dat graag.  

De PvdA meldt dat het bespreekpunt Koers Plan van Aanpak Watertoerisme kan verschuiven.  

 

11. Rondvraag 

De heer Catsman brengt een persbericht van het bisdom Haarlem onder de aandacht. De koorschool zal dit 

voorjaar twee optredens in Rome verzorgen. Hij vraagt hieraan aandacht te besteden. 

Wethouder Van Velzen zegt toe dat uiteraard te doen. Hij laat nog weten in welke vorm die aandacht 

uitmondt.  

 

Mevrouw Eikelenboom informeert of het alsnog mogelijk is te kiezen voor het alternatief voor de 

noodlokalen van de Dreefschool.  

Wethouder Nieuwenburg wil meedenken over het alternatief. Het college heeft een keuze gemaakt. De 

gemeente heeft de afgelopen twee weken initiatieven genomen. 5 december vindt er opnieuw overleg plaats. 

Hij houdt in ieder geval wel vast aan de locatie Frederikspark.  

 

De heer Catsman heeft op 26 november de informatieavond Deo Neo bezocht. Aan de wand hingen 

verouderde kaarten waarop de wijzigingen niet waren aangebracht. Dat zorgde voor veel ergernis in de buurt 

en het heeft een negatieve uitstraling naar de gemeente. De heer Catsman hoopt dat de wethouder de 

projectontwikkelaar hierop aanspreekt.  

Wethouder Nieuwenburg was niet aanwezig, maar heeft het al wel gehoord en is erover ontstemd. De 

ontwikkelaar komt volgende keer met actuele tekeningen en bovendien een maquette. Het plan komt tegemoet 

aan wat er is bepaald.  

 

12. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit om 23.30 uur de vergadering. 


	De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering.
	 Uitgereikt wordt een mail van Haarlemse bouwplannen inzake de noodlokalen van de Dreefschool.
	 Op donderdag 18 december vindt er een extra commissievergadering plaats over de implementatie van de nieuwe Wro. Aanvang 17.00 uur. De raad start om 19.00 uur.
	 Voor het agendapunt Voortgang ontwikkelingen rond Stadion Oostpoort op de volgende vergadering is gisterochtend een brief van het college ontvangen. Voor een inhoudelijke bespreking van de brief was te weinig tijd ingepland. Daarom komt er een nieuw...
	2.  Spreektijd voor belangstellenden
	Mevrouw Gravensteijn van de wijkraad Welgelegen komt inspreken over de stand van zaken bij de noodlokalen van de Dreefschool in het rijksmonument Frederikspark. In de brief van 13 november heeft de wijkraad een alternatieve locatie in het Frederikspar...
	Vragen uit de commissie:
	De heer Visser (CDA) informeert naar die twee verdiepingen.
	Oorspronkelijk was er wel sprake van een verdieping op het gebouw. In het voorstel vorige maand was die verdieping verdwenen en het oppervlak was dus tweemaal zo groot geworden. Voor dit alternatief hoeven geen bomen te worden gekapt.
	3.  Revue - vaststellen agenda
	De agenda wordt vastgesteld.
	4. Vaststellen conceptverslag 13 november 2008
	Het verslag van 13 november jl. wordt ongewijzigd vastgesteld.
	5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden
	Er zijn geen mededelingen. Er is een rondvraag voor de wethouders Nieuwenburg en Van Velzen.
	6. Bestemmingsplan Schalkwijk
	Partij Spaarnestad meent dat het college te veel in het Nol Houtkampsportcomplex wil als het hier ook nog woningen wil bouwen. Hier ligt wel degelijk de verplichting een MER uit te voeren en de heer De Vries verwacht dan ook een schriftelijk bericht v...
	De VVD heeft ernstige twijfels of hier woningbouw moet plaatsvinden. Sporten is belangrijk en iedereen heeft een huis nodig, maar hier levert dat spanning op. De ontsluiting is ook onvoldoende. Maatschappelijke doeleinden en drugsoverlast zijn zaken d...
	De SP constateert dat het hier een gigantisch bestemmingsplan betreft voor 32.000 bewoners. Gemist wordt de toets aan de coalitieafspraken. De heer Elbers denkt daarbij aan de renovatietoets van de coalitie op het gebied van huisvesting. Een bestemmin...
	De Actiepartij constateert dat dit bestemmingsplan over heel Schalkwijk gaat en niet alleen over het Nol Houtkampcomplex. Bij het bruggetje over de Meerwijkvaart staat een tekst over het losknippen van de vaart met de Molenplas, wat waarschijnlijk nie...
	Het CDA brengt twee punten naar voren. Zo’n tien jaar geleden heeft het college ook al geprobeerd voetbalvelden in wijken te sluiten. De woningbouw kijkt nu begerig naar sportvelden, maar het CDA kiest ervoor hier geen woningbouw te plegen, zolang de ...
	D66 sluit zich aan bij dit compliment. Het bestemmingsplan betreft het grootste stadsdeel van Haarlem en er is veel werk verzet. Bij de ter visielegging van dit bestemmingsplan heeft D66 ervoor gepleit een schakering aan te brengen in de verkeers- en ...
	Volgens de heer Visser (ChristenUnie-SGP) kan dat alleen door een percentage vast te leggen op de bestemmingsplankaart en aan te passen.
	De heer Reeskamp vervolgt: Misschien ligt de oplossing voor de waterwoningen bij de Waarderhaven. Met beslissingen over het Nol Houtkampcomplex dient de raad als bestuur toch heel zorgvuldig om te gaan. Sport in de wijk is heel belangrijk en ook doors...
	De heer Vrugt (Actiepartij) vindt het beter de sportvelden nu zeker te stellen, want als de raad een wijzigingsbevoegdheid opneemt, komt het straks weer op de agenda.
	De heer Azannay (GroenLinks) wijst erop dat het onmogelijk wordt de jeugd aan het sporten te krijgen als al die sportvelden verdwijnen.
	Voor D66 is het een pittige keuze: sportvelden behouden of woningbouw plegen voor de doorstroom. De heer Reeskamp vraagt de wethouder of het mogelijk is dit gebied uit het bestemmingsplan te halen.
	GroenLinks voelt mee met het dilemma van D66. De doorstroom in de woningbouw is belangrijk, maar er is al zoveel groen verdwenen uit de wijken. Sport is een bindend element in de wijk. De huidige situatie moet blijven zoals het is. De sportvelden moge...
	Mevrouw Hoffmans hoort graag van de wethouder hoe hij dat gaat doen.
	De PvdA stelt vast dat het college bezig is met een inhaalslag bij de bestemmingsplannen. Details over percentages komen steeds ingewikkelder te liggen. De PvdA ontvangt hierover graag een verhelderend stuk van het college. De heer Fritz stelt vast da...
	Reactie van de wethouder:
	Volgens wethouder Nieuwenburg valt dit bestemmingsplan niet onder de nieuwe Wro. In Schalkwijk valt 60% van de woningen in de categorie sociale woningbouw. Bij de vastlegging van dit bestemmingsplan spelen wensen en verlangens van de bewoners ook een ...
	Wethouder Nieuwenburg doet een dringend beroep op de raad de enorme complexiteit van dit bestemmingsplan mee te laten wegen bij de afweging.
	Tweede termijn:
	PartijSpaarnestad vraagt om een reactie op de MER.
	De SP hoort graag een reactie op de toetsing van het coalitieprogramma op het bestemmingsplan.
	De VVD heeft nog geen antwoord waarom waterwoningen niet mogelijk zijn en hoort ook graag de uitkomst van het gesprek met de bewoners van de Kruidenwijk over het parkeren.
	De Actiepartij heeft geïnformeerd naar de brug over de Meervaart.
	D66 informeert naar de mogelijkheid dit gebied uit te sluiten van het bestemmingsplan.
	De PvdA wil een koppeling tussen het oplossen van problematiek rond de sportvelden, de woningbouw en de roeivereniging.
	Reactie van de wethouder:
	Wethouder Nieuwenburg benadrukt dat het college zich houdt aan de afspraken in het coalitieakkoord. Dat betekent dat er sprake is van 1/3 sociale koop- dan wel huurwoningen. Toetsing op renovatie wordt niet geregeld in een bestemmingsplan, maar in de ...
	Mevrouw Eikelenboom vindt niets terug van het voorstel van de bewoners om van een veld waarop nu een woonblok is gepland, een parkeerplaats te maken. Dat is toch vreemd.
	Roeivereniging Amphitrite staat hier met een tijdelijke vergunning. Wethouder Nieuwenburg kijkt naar wat er mogelijk is. Waterwoningen op de Meerplas zijn niet mogelijk. De Meerwijkplas ligt in de Groene Zoom en dat maakt woningen en ontsluiting van d...
	Op de technische vraag van de heer Vrugt zal wethouder Nieuwenburg schriftelijk reageren.
	Wethouder Nieuwenburg herhaalt dat de gemeente niet MER-plichtig is en ze zal de MER dus ook niet uitvoeren.
	Derde termijn:
	PartijSpaarnestad zal het bestemmingsplan zonder MER niet goedkeuren. Ze wil geen woningbouw op dat sportcomplex.
	De VVD vindt dat de wijkeconomie voldoende kansen krijgt en ze is blij dat de bebouwing bij de Athenestraat niet doorgaat. De VVD neemt het plan mee terug naar de fractie vanwege de problematiek rond het Nol Houtkampcomplex.
	De SP hecht aan de toets volkshuisvesting en daar kan het college een motie op verwachten. De SP is blij dat 14% van de bedrijvigheid in Schalkwijk ligt. De SP wil het Nol Houtkampcomplex een plek voor sport en spel laten blijven. Vooralsnog ziet de S...
	Het CDA neemt het plan mee terug naar de fractie. De heer Visser pleit voor een eenduidiger beleid: het plan dat volgende week op de agenda staat, verschilt in heel veel opzichten van dit plan. Het CDA vindt dat er duidelijkheid moet komen voor de spo...
	De Actiepartij vindt de brief die aan de Young Boys is verzonden erg eenzijdig. De heer Vrugt pleit ervoor het sportcomplex zo te houden. Dan is er ook nog groei mogelijk. Verder staat de Noordschalkwijkerweg in dit plan. Hij is benieuwd of er nog een...
	D66 beseft dat de raad het bestemmingsplan had moeten temporiseren. Dan was het plan onder de nieuwe Wro gevallen. De argumentatie van de wethouder blijft te mager. Waarom is het Structuurplan 2020 niet vastgelegd? De Young Boys zeggen zelf dat zij we...
	GroenLinks heeft begrip voor het dilemma van de wethouder, maar vindt ook dat de wethouder het eenzijdig benadert. GroenLinks gaat niet akkoord. Mevrouw Hoffmans neemt het terug naar de fractie en komt waarschijnlijk met een amendement.
	De PvdA neemt het mee terug naar de fractie vanwege de problematiek met de sportvelden.
	De voorzitter stelt vast dat dit punt naar de raad gaat als bespreekpunt.
	Wethouder Nieuwenburg meldt nog dat de signalen om het Heempark te behouden zeer sterk waren. Bebouwing aan de Athenestraat en de Brusselstraat kwam te dicht op de bestaande woningen en was dus niet mogelijk. Hij wijst erop dat de gemeente ook in Scha...
	Pauze
	7. Cultuurnota Haarlem 2009 - 2012
	Ter vergadering komt de heer Bol, voorzitter van de werkgroep cultuur SAMS, inspreken. Hij wijst op het belang van een goed cultuurbeleid. De SAMS heeft al in 2004 voorgesteld participatie van allochtone Haarlemmers tot speerpunt te maken. De heer Bol...
	Vragen uit de commissie:
	Mevrouw Hoffmans vraagt of een cultuurverkenner hetzelfde is als een cultuurscout.
	Dat is zo.
	Eerste termijn
	De PvdA is blij met de titel ‘Kunststad van het Jaar’. Er ligt dan ook een ambitieus plan. Toch moet het aanbod aantrekkelijk zijn voor alle Haarlemmers. De scout is een goed initiatief om de cultuurpodia te verleiden andere doelgroepen te zoeken. Het...
	GroenLinks constateert dat er geen inspraak geweest is en het beleid van zes jaar geleden wordt gecontinueerd zonder dat de raad weet wat de organisaties daar zelf van zeggen. De functies zijn vooral gekoppeld aan de grote podia; de gemeente kan beter...
	Het CDA is enthousiast over de nota en het is blij met de aandacht voor amateurkunst. De cultuurscout is een prima idee. Dat geldt ook voor het opvoeden van jongeren tot cultuurgebruikers. Een filiaal van het CVVT in Schalkwijk zou helemaal prachtig z...
	D66 vindt dat deze nota van realiteitszin getuigt. D66 sluit zich aan bij de kritische vragen van GroenLinks en zij is beducht voor de aanstelling van een stadsbeeldhouwer. Het is een klein wereldje. De cultuurparticipatie van Haarlemmers is groot
	De Actiepartij vindt het een mooie cultuurnota en sluit zich aan bij de kritische vragen van GroenLinks.
	Een aantal keuzes zou de Actiepartij toch anders maken en daarom komt zij met voorstellen. Er zijn forse budgetten voor de podia en de Actiepartij zou graag een andere verdeling zien. Misschien kan er iets met Daisy Bell worden geregeld voor de theate...
	De SP vindt de nota praktisch en pragmatisch, maar plaatst toch een kritische noot: ze mist de bezwaren uit het veld. Topcultuur en breedtecultuur hangt met elkaar samen. De heer Elbers is verbaasd dat het Dolhuys niet wordt genoemd. Daar vinden ook v...
	De VVD vindt het een prima nota en ze is blij dat de wensen van de raad duidelijk in de nota zijn verwerkt. De nota bevat voldoende vernieuwing. CCTV in Schalkwijk neemt een belangrijker plaats in. Een stadsbeeldhouder is goed voor de kunst in de open...
	PartijSpaarnestad vindt de cultuurnota duidelijk, maar hoort wel graag een toelichting bij bijlage b, de subsidies naar diverse instellingen. Gaat het om verschillende stadsdichters of één?
	Reactie van de wethouder:
	Wethouder Van Velzen is blij met de complimenten. Het college heeft ervoor gekozen het cultuurbeleid niet substantieel te wijzigen. Het cultuurklimaat in Haarlem floreert buitengewoon goed. Er is sprake van een toenemend aantal bezoekers. Hij plaatst ...
	Mevrouw Hoffmans informeert of er een functie voor de cultuurscout ligt bij de relatie met het multicultureel centrum Schalkwijk.
	Dat is inderdaad het geval. Deze week heeft wethouder Van Velzen gesproken met mensen van Kalebas. De weggevallen rijks- en provinciale subsidie kan de gemeente nooit evenaren. Het ging om tweemaal 125.000 euro. Voor het aanstellen van een stadsbeeldh...
	De heer De Vries informeert of er bij de nieuwe stadsdichter sprake is van een groep dichters en of de cultuur in Spaarndam voor subsidie in aanmerking komt.
	Wethouder Van Velzen kan hierop geen antwoord geven. Er moet een opvolger worden gezocht voor de heer Moerman. De Kolk is veel jaren voor niets in een pand gezet. Kosten zouden in de begroting worden gezet, maar de gemeente Haarlem kreeg drie weken ge...
	De voorzitter concludeert dat dit agendapunt voldoende is besproken.
	8. Terugkoop drie schilderijen Frans Halsmuseum
	De heer Catsman hoort graag of de wethouder duidelijk kan maken waarom de gemeente 600.000 euro uit de algemene middelen gaat besteden.
	Wethouder Van Velzen wijst op de beschadiging aan de schilderijen. Ze zijn daardoor wel goedkoper, maar de restauratie moet worden betaald. De gemeente kan de schilderijen terugkopen voor het destijds uitgekeerde bedrag onder aftrek van de schade. Die...
	Het CDA neemt dit onderwerp mee terug naar de fractie.
	De voorzitter concludeert dat dit onderwerp als hamerstuk naar de raad gaat.
	9. Herinrichting en uitbreiding indeling vastgoedhoofdstukken
	De heer Vrugt stelt aan de orde dat er 2 januari 2008 een implementatieplan werd besproken. Bijna een jaar verder is er verrassend weinig bekend. Eigenlijk is er alleen een indeling gemaakt.
	Wethouder Nieuwenburg wijst op de complexe reorganisatie. Vastgoed is een onderdeel dat dienstverlenend werkt. Het is heel belangrijk alles onder te brengen bij één discipline. Het gaat inderdaad bijzonder traag, maar men is er beslist heel serieus me...
	De voorzitter concludeert dat dit onderwerp als hamerstuk naar de raad gaat.
	10. Agenda komende commissievergadering(en)
	De ter kennisname stukken kunnen ter kennisname blijven. De voorzitter zal zich beraden op de agenda van de commissievergadering op 11 december a.s. Een aantal zaken moet dit jaar worden afgerond. Als er agendapunten kunnen verschuiven naar volgend ja...
	De PvdA meldt dat het bespreekpunt Koers Plan van Aanpak Watertoerisme kan verschuiven.
	11. Rondvraag
	De heer Catsman brengt een persbericht van het bisdom Haarlem onder de aandacht. De koorschool zal dit voorjaar twee optredens in Rome verzorgen. Hij vraagt hieraan aandacht te besteden.
	Wethouder Van Velzen zegt toe dat uiteraard te doen. Hij laat nog weten in welke vorm die aandacht uitmondt.
	Mevrouw Eikelenboom informeert of het alsnog mogelijk is te kiezen voor het alternatief voor de noodlokalen van de Dreefschool.
	Wethouder Nieuwenburg wil meedenken over het alternatief. Het college heeft een keuze gemaakt. De gemeente heeft de afgelopen twee weken initiatieven genomen. 5 december vindt er opnieuw overleg plaats. Hij houdt in ieder geval wel vast aan de locatie...
	De heer Catsman heeft op 26 november de informatieavond Deo Neo bezocht. Aan de wand hingen verouderde kaarten waarop de wijzigingen niet waren aangebracht. Dat zorgde voor veel ergernis in de buurt en het heeft een negatieve uitstraling naar de gemee...
	Wethouder Nieuwenburg was niet aanwezig, maar heeft het al wel gehoord en is erover ontstemd. De ontwikkelaar komt volgende keer met actuele tekeningen en bovendien een maquette. Het plan komt tegemoet aan wat er is bepaald.
	12. Sluiting
	De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit om 23.30 uur de vergadering.

