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2623
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Lijst opbrengsten

verkopen onroerend

goed

Wethouder Cassee zegt toe na het reces te

komen met een lijst van opbrengsten

verkopen onroerend goed, inclusief

boekwaarde, WOZ-waarde en

taxatiewaarde

Toezeggin

gen

Gemeentera

ad

5.3 Overige

beheerstaken

JVDH 26-03-

2015

Opgehouden tot

presentatie Raadsmarkt

26-03-

2015

2015

2740

58

Mogelijkheid 

Dependance 

Rijksmuseum

In de raadsvergadering van 2 juli heeft

wethouder Van der Hoek toegezegd uit te

zoeken of dit een politieke wens betreft of

een wens van het Rijksmuseum zelf en te

kijken wat mogelijk is. (af te luisteren via

geluid raadsvergadering 2 juli)

Toezeggin

gen

Gemeentera

ad

4.2 Economie,

toerisme en

cultuur

JVDH 02-07-

2015

27-08-

2015

27-08-

2015

2015

2143

27

De Egelantier

kostenvergelijking 

verhuizen versus blijven

zitten

Wethouder Van der Hoek zorgt nog voor

een kostenvergelijking - hoewel de

verhuiskosten nog helemaal niet inzichtelijk

zijn - tussen verhuizen en blijven zitten. Hij

neemt daarin de beperkte financi\'eble

tegemoetkoming verhuiskosten, ingroeihuur

en haalbaarheid per 1 januari mee. 

Toezeggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

4.2 Economie,

toerisme en

cultuur

JVDH 18-06-

2015

Antwoordbrief is

geagendeerd voor

commissie ontwikkeling

27-08-2015

27-08-

2015

2015

1219

00

De Remise

verkeersvariant van

bewoners betrekken bij

stedenbouwkundig plan

Wethouder Van Spijk zegt toe dat in april,

als gestart wordt met het stedenbouwkundig

plan (SP), de variant van de bewoners voor

de verkeersafwikkeling van De Remise

wordt meegenomen. (In het derde of vierde

kwartaal komt hij terug naar de raad, maar

dan kan het toch zijn dat gekozen wordt

voor de Boogstraat.) 

Toezeggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

04. Duurzame

stedelijke 

vernieuwing

JVS 08-10-

2015

Inspraak op ruimtelijke

uitwerking vindt plaatgs in

mei. Bestemmingsplan

komt na de zomer.

27-08-

2015
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1978

49

Omgevingsvergunning 

Duinvlietspad 9B

Wethouder Van Spijk neemt het stuk mee

terug in de hoop een meerderheid te

behalen om dit bedrijf te laten voortbestaan.

Hij zoekt uit hoe het zit met de bebouwing

(al dan niet legaal) en om hoeveel kubieke

meter hout het gaat (10% van het hout komt

uit andere delen van het land, hout dat

nodig is voor het eindproduct). Wethouder

Van Spijk komt hier binnen enkele weken op

terug. 

Toezeggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 13-05-

2015

27-08-

2015

27-08-

2015

2015

2495

07

Lijst van leegstaande

gemeentelijke panden

De heer Berkhout (GL) vraagt of de raad

een lijst kan ontvangen met leegstaande

gemeentelijke panden die niet op korte

termijn verkocht gaan worden en misschien

geschikt zijn om voor andere doeleinden te

gebruiken. Wethouder Van der Hoek kan

zo'n lijst aanleveren, maar als het erom gaat

of daar een creatieve invulling aan gegeven

kan worden, vergt dat overleg.  

Toezeggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

5.3 Overige

beheerstaken

JVDH 17-09-

2015

17-09-

2015

2
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Bestemmingsplan 

Spaarndamseweg 

handhaven n.a.v.

rechtszaak

-284-284 De heer Visser (PvdA) heeft een

half jaar terug onder protest ingestemd met

het bestemmingsplan voor de

Spaarndamseweg. Een van de

woonbootbewoners heeft de rechtszaak op

alle punten gewonnen. Andere bewoners

moeten zich nu wel houden aan het nieuwe

bestemmingsplan, omdat ze niet in beroep

zijn gegaan. Hij hoopt dat de wethouder zich

hierop bezint. Wethouder Van Spijk verdiept

zich er nu in, ook in die rechtsgelijkheid en

hij komt na de zomer met nadere informatie.-

284  

Toezeggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 17-09-

2015

17-09-

2015

2015

2495

40

Bouwplannen Aziëweg -284 De heer Berkhout benadrukt dat er

ook een stimuleringsbijdrage in de

bouwplannen Azi\'ebweg zit. Hij vraagt of de

gemeente dat geld kwijt is als het niet goed

afloopt. Hij krijgt dan graag een helder beeld

van wat daarmee dan gebeurt. Wethouder

Van Spijk bepaalt de uiteindelijke

afwikkeling op het moment dat duidelijk is

wat er gaat gebeuren. De wethouder wil dit

echt voor of tijdens het begin van het reces

afronden. Met de afloop en de uitleg van die

stimuleringbijdrage komt hij naar de raad. 

Toezeggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 18-06-

2015

05-11-

2015

05-11-

2015

3
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63

Vredeenburgh en

theekoepel Bellevue

stand van zaken

Mevrouw Van Zetten vraagt hoe het zit met

Vredenburg en de theekoepel. Wethouder

Van Spijk komt terug met de laatste stand

van zaken. 

Toezeggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 18-09-

2015

2015

3644

80

Ontwikkelingen bij

statushouders in relatie

tot wonen in Haarlem

De heer Bloem (SP) hoort graag meer over

de impact van statushouders (in relatie tot

de Haarlemse woningmarkt). Wethouder

Langenacker zorgt voor een onderbouwing

op korte termijn, in ieder geval op het

moment dat er ontwikkelingen zijn bij de

statushouders.

Toezeggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JL 27-08-

2015

2015

3644

82

Lidl entree aan de F. van

Adrichemlaan?

De heer Amand vraagt of een entree van de

Lidl aan de Floris van Adrichemlaan nog

een optie is. Wethouder Van Spijk trekt na

hoe het zit met de entree.

Toezeggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 27-08-

2015

2015

2494

80

Stand van zaken

erfpacht Lieoever

Mevrouw Crul (Actiepartij) vraagt hoe het zit

met de ondererfpacht langs de Lieoever en

of de wethouder iets heeft kunnen

betekenen voor deze mensen. Wethouder

Sikkema komt later terug op actuele stand

van zaken rond de ondererfpacht voor

bewoners van de Lieoever. 

Toezeggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

CYS 17-06-

2015

4
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Eetcafé De Ark -284-284 Rondvraag van mw. Schopman

(PvdA): Van de Ark zijn de antwoorden

binnen, maar de belangrijkste vraag,

praktisch realiseerbare en handhaafbare

maatregelen, is nog onder de rechter.

Wanneer is er wel meer bekend? Bij het

restaurant De Ark loopt nu een gerechtelijke

procedure. De inspraak is geweest.

Wethouder Van Spijk verwacht dit na het

zomerreces te kunnen bespreken. -284  

Toezeggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 18-06-

2015

2015

2495

05

Toneelschuurproducties Mevrouw Schopman memoreert dat de

Toneelschuurproducties het heel moeilijk

hebben. De wethouder zou nagaan of

gesprekken met het Rijk en Provincie nog

mogelijkheden zouden bieden dan wel

middelen uit de eigen begroting. Ze hoort

graag hoe het ervoor staat. Wethouder Van

der Hoek wil na de zomer de

Toneelschuurproducties laten weten wat zijn

inspanningen opleveren. Dat hangt wel af

van de stappen die het Rijk zet. 

Toezeggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

4.2 Economie,

toerisme en

cultuur

JVDH

2015

2495

44

Vredenburg en

theekoepel stand van

zaken

-284-284 Mevrouw Van Zetten vraagt hoe

het zit met Vredenburg en de theekoepel.

Over Vredenburg en de theekoepel komt

wethouder Van Spijk terug met de laatste

stand van zaken.  

Toezeggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 18-06-

2015

5


