
  

Genoemde agendatijden zijn indicatief. 
De commissie Ontwikkeling heeft de volgende programmalijnen onder zich: Programma 5: 
Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling, Programma 6: Economie, toerisme, cultuur en 
recreatie 

 

 
Geachte leden, 
 
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, Marceline Schopman, uit voor een 
openbare vergadering van de commissie Ontwikkeling, die gehouden zal worden 
op donderdag 24 januari 2013 a.s. om 20.00 uur in een van de vergaderkamers 
van het Stadhuis (na te vragen bij de receptie).  
 
De in het vergaderschema vermelde vergadering van 7 februari gaat wel door. 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
1. Opening en mededelingen voorzitter 
2. Spreektijd voor belangstellenden  

(over niet op de agenda staande onderwerpen) 
3. Revue – vaststellen van de agenda 
4. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 
 
 
Overige punten ter bespreking 
5. Brief van wethouder Mooij d.d. 20 november 2012 inzake straatpatronen 

Leidsebuurt 
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (GroenLinks) van 6 
december 2012. 
(2012/451280)      <CM> 

Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling 
en de leden van het college van B&W 
 
      
N.b. Om 17.05 uur bent u uitgenodigd bij commissie Bestuur voor agenda 
punt 6 Eindrapport 213a follow-up audit bouwleges                                                        

 Gemeente Haarlem 
 

  
  
 Griffie 
 
 
 
Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem  

Datum 
Onderwerp 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail adres 
Kopie aan 

 

14-01- 2013 
Agenda openbare vergadering van 24 januari 2013 
Jessica Talaa 
(023) 511 3034 
griffiebureau@haarlem.nl 
belanghebbenden 
 

 

± 20.00 – 20.20 uur 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor 
de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de 
vergadering hiermee niet wordt belast. Verzoek om rondvragen uiterlijk 
woensdag te mailen naar het griffiebureau zodat de antwoorden voorbereid 
kunnen worden door de wethouder. 
 

+ 20.20 – 20.30 uur 
Programmanr. 6 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B83717E2-8ED6-4400-AF80-DC97F736B51F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=ED12591A-D646-4C85-AC11-BACC064D6432
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=ED12591A-D646-4C85-AC11-BACC064D6432
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Ter advisering aan de Raad 
6. Strategisch Vastgoed 

Advies wordt gevraagd: 
om akkoord te gaan met het afwegingskader voor de bepaling van strategisch 
vastgoed; het college opdracht te geven de lijst van strategisch en niet-
strategisch vastgoed op te stellen en op korte termijn met commissie 
Ontwikkeling te bespreken. 
(2012/418433)      <EC> 
 
 

 
 

7. Criteria voor ruimtelijke kwaliteit DSK II en DSK III 
Advies wordt gevraagd over het vaststellen van de criteria voor ruimtelijke 
kwaliteit DSK II en DSK II als aanvulling op de nota Ruimtelijke Kwaliteit 
(deel 2) 
(2012/478177)      <EC> 
 

Overige punten ter bespreking 
8. Verkoop ondergrond Blok 6 Stockholmstraat/Brusselstraat (lichte 

voorhangprocedure) 
Bespreking vindt plaats op verzoek het college.  
(2012/425878       <EC> 

      
9. Verkoop Zijlsingel 1 (Publieksdienst) – beëindigen koopovereenkomst met 

Vavaren Netherlands BV 
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (D66/Haarlem Plus) van 
13 december 2012. 
(201/371802)      <EC>  

 
10. Actielijst en jaarplanning 

Voor de actielijst wordt aan de commissie gevraagd aan te geven voor welke 
acties met de status “actief” zij nog specifieke vragen hebben. 
Voor de jaarplanning wordt aan de commissie gevraagd of zij akkoord gaan 
met de wijze van agendering alsmede of zij hieraan nog onderwerpen willen 
toevoegen.      
 

11. Eindevaluatie project uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst 
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (GroenLinks) van 
13 december 2012. 
(2012/274004)      <JN>  
 

12. Agenda komende commissievergadering(en)  
13. Rondvraag 
14. Sluiting  
 
 

± 22.45 – 22.55 uur 

+ 20.30 – 21.30 uur 
Programmanr. 5 

+ 21.45 – 22.05 uur 
Programmanr. 5 

Pauze: 21.30 – 21.45 uur 

+  22.35 – 22.45 uur 
Programmanr. 5 
 

+ 22.05 – 22.15 uur 
Programmanr. 6 

+  22.25 – 22.35 uur 
Programmanr. 5 en 6 
 

+ 22.15 – 22.25 uur 
Programmanr. 5 
 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F05AAB18-C8C9-4A64-921C-F37C7D2B49A2
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=E2A0C3EF-CA61-4AF9-AE5D-69BAC85AD3EF
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=53AFA2EF-5DF5-4DBD-9DC3-4839B0FE0F69
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=0F429DC2-AF58-4CE4-BFDF-ADA8A96273DB
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=0F429DC2-AF58-4CE4-BFDF-ADA8A96273DB
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=FFAB86CD-1ABA-45A9-9AB8-157C0327192A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=194C4AA9-F2E0-4042-818C-B7BE1AF104C9
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4A6E3A4C-5491-4D92-AE64-AA64FE99E93D
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Ter kennisname meegezonden stukken:  
N.b. Voorstellen voor bespreking in de commissie dienen goed te worden 
gemotiveerd. 
- Actieve informatieplicht: 

  
- Ingekomen stukken: 

 Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  B&W: 
- 696 Voortgang project Pim Mulier,  toezegging is afgedaan met brief 
- 1048 evaluatie starterslening,  toezegging vanuit cie de dato 4 oktober 2012 is 

afgedaan 
- Brief van wethouder Van Doorn d.d. 10 januari 2013 aan cie Beheer en 

Ontwikkeling inzake plaatsing nieuw brugwachterhuisje Langebrug 
(2013/8918) 
 Voorgestelde planningswijzigingen BBP: 
 Lijst van ingekomen stukken 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marianne Blaauboer, 
secretaris commissie Ontwikkeling 
 
Genoemde agendatijden zijn indicatief 
 
 
 
 
NB: Voor diegenen die de stukken niet bij deze uitnodiging ontvangen:   
De  stukken liggen ter inzage in de leesruimte in het stadhuis, Grote Markt 2 te Haarlem, tel.nr. 023-
5114770. Deze leesruimte is dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u de stukken 
raadplegen via www.haarlem.nl/bis. 
Raadsvergaderingen en commissievergaderingen zijn live en ook achteraf te beluisteren op 
www.haarlem.nl/raadonline. De geluidsbestanden komen de dag ná de vergadering beschikbaar. U 
kunt de raadsvergadering ook volgen via radio Haarlem 105 (89.0 kabel, UPC digitaal 31).  
Op www.haarlem.nl/vergaderschema vindt u de vergaderdata van de raad en de commissies.  
U kunt de raad ook volgen op Twitter: @haarlemraad en #raad023. 
Ook vindt u wekelijks op www.haarlem.nl/raadendaad de mening van twee raadsleden over een 
onderwerp van één van de commissies. U kunt daarop reageren. 
 
 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1D5E169C-ADDC-44EC-BAD8-23A270355133
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=ED00B549-5CCD-426C-AE22-C4DC255109D3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=ED00B549-5CCD-426C-AE22-C4DC255109D3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=09A968AB-AB7B-47B8-9FDE-9193010E8D74
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=09A968AB-AB7B-47B8-9FDE-9193010E8D74
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F818E8D3-F44A-4EDD-B98D-8C08EEC2D285
http://www.haarlem.nl/bis
http://www.haarlem.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/onderwerpen-raadscommissies-op-16-september-parkeerregulering-badmintonpad-kabelgelden/raadonline/
http://www.haarlem.nl/vergaderschema
http://www.haarlem.nl/raadendaad
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