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2623

68

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

Toezegginge

n

Gemeentera

ad

Wonen, wijken

en stedelijke

ontwikkeling

JVDH 26-06-

2014

26-03-

2015

Opgehouden tot presentatie

Raadsmarkt

26-03-2015

2015

1979

42

Sugarcity 

outletcentre

Mevrouw Cannegieter wijst erop dat het

outletcentre Sugarcity een bedreiging zou

vormen voor de Haarlemse detailhandel in

de binnenstad. Ze hoort graag wat de

wethouder hiervan vindt. Wethouder

Langenacker komt met een schriftelijke

beantwoording. 

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

4.2 Economie,

toerisme en

cultuur

JL 13-05-

2015

21-05-

2015

21-05-2015

2015

1628

56

Toekomstig gebruik

schoolgebouw aan

Leidsevaart

De heer Visser vraagt aan wethouder Van

Spijk wat er met het schoolgebouw van de

Bos en Vaartschool aan de Leidsevaart

gaat gebeuren nu dit leeg komt. 

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

04. Duurzame

stedelijke 

vernieuwing

JVS 16-04-

2015

28-05-

2015

28-05-2015

2014

2426

40

Bezoek aan boer in

Verenigde Polders

Rondvraag: de heer Visser (CDA) vraagt

wethouder Cassee naar boer Van de Nes

van de Verenigde Polders te gaan.

Wethouder Cassee noteert de vraag. DR

28/8: Het gaat om het inrichtingsplan van

de openbare ruimte

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

Wonen, wijken

en stedelijke

ontwikkeling

JVDH 19-06-

2014

27-11-

2014

Brief verzonden 6/2/2015.

Vanaf die datum zal periode

conform beschikking ingaan.

12-06-2015
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2623

19

Verenigde Polders

voortgang

De heer Visser (CDA) wordt graag

schriftelijk ge\'efnformeerd over voortgang

van de Verenigde polders. Wethouder

Cassee  zegt een brief toe.

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

Wonen, wijken

en stedelijke

ontwikkeling

JVDH 22-05-

2014

01-05-

2015

Door uitblijven van

consensus tussen gemeente

en Stokman zal vanaf medio

december uitvoering worden

gegeven aan de juridische

uitspraak van de rechtbank

uit 2006. 

Uitgaande van de maximale

termijnen van verdere

onderhandeling zal rond 1

mei 2015 duidelijk komen in

de afloop van dit dossier.   

12-06-2015

2014

4300

87

Motie 32 BIS Kom

(P)op (school) &

Maak (oefen)ruimte!

; Besluit Het College op te dragen voor de

kadernota 2015 met een concreet voorstel

te komen dat tot een toekomstbestendige

oplossing leidt. In het voorstel wordt een

fysieke ruimte geboden aan een popschool

en aan oefenruimtes en studio's voor

Haarlemse muzikale talenten, ook van

buiten de popschool. Dit voorstel wordt

begeleid met een financi\'eble

onderbouwing. Hierbij rekening te houden

met de wens dat een dergelijk onderkomen

minimaal een oppervlak van 1000m2

beslaat, betaalbaar is voor de doelgroep

en een langdurige oplossing biedt.  

Moties Gemeentera

ad

04. Duurzame

stedelijke 

vernieuwing

JVDH 06-11-

2014

18-06-

2015

Gezien herontwikkeling

Slachthuisterrein vertraagd,

zie brief 2015032076.

Oorspronkelijke planning 19

maart.

18-06-2015
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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.) 

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

04. Duurzame

stedelijke 

vernieuwing

JVS 19-03-

2015

08-10-

2015

Inspraak op ruimtelijke

uitwerking vindt plaatgs in

mei. Bestemmingsplan komt

na de zomer.

27-08-2015

2015

1006

17

Huisvestingsverorde

ning - doorstroming

en middeldure

woningen

Wethouder Langenacker zegt toe te laten

onderzoeken om beter in beeld te brengen:

a. de doorstroming en b. welke groepen

gebruik maken van middeldure woningen.

Zij zal de commissie hierover informeren

voordat de verordening er is. 

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

04. Duurzame

stedelijke 

vernieuwing

JL 05-03-

2015

2015

1591

60

Vml. Sterrencollege

aan Verspronckweg

Mevrouw Van Zetten hoort graag meer

over de stand van zaken rond het vml.

Sterren College aan de Verspronckweg.

Wethouder Van Spijk  zoekt dit uit. 

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

04. Duurzame

stedelijke 

vernieuwing

JVS 09-04-

2015

3
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1978

49

Omgevingsvergunnin

g 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. 

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 13-05-

2015

4


