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Toezegging wethouder 

Botter n.a.v. bespreking 

art. 38 vragen VVD inzake 

verkoop Zijlsingel 1

 Wethouder Botter heeft toegezegd om de 

vragen, gesteld in de cie Ontwikkeling van 

14 april 2016, n.a.v. de bespreking van de 

beantwoording van de art. 38 vragen van 

de fractie van de VVD, binnen 1 á 3 weken 

te beantwoorden en het punt vervolgens 

nogmaals in de commissie te bespreken.

Toezegging

en

Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JB 14-04-

2016

19-05-

2016

19-05-

2016

2016

0335

24

Informeren cie Ontw. na 

indienen plan 

Stadsherstel Huis ter 

Kleef bij Monumentenzorg

 Wethouder Van der Hoek  zegt toe dat 

zodra NV Stadsherstel het plan indient bij 

Monumentenzorg, hij de commissie zal 

informeren over hun plannen en de wijze 

waarop zij die plannen gaan 

verwezenlijken.  

Toezegging

en

Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JB 14-01-

2016

14-04-

2016

Stadsherstel is doende met het 

opstellen van een plan dat presentabel 

is

26-05-

2016

2016

1765

93

Watermeterfabriek: 

huurprijs en vijfjaarlijkse 

huurverhoging

 In de vergadering van de commissie 

Ontwikkeling van 7 april heeft wethouder 

Snoek, die dit punt waarnam voor 

wethouder Botter, toegezegd het overzicht 

van de huurprijs en de vijfjaarlijkse 

huurverhoging in beslotenheid 

beschikbaar te stellen (geheim).

Toezegging

en

Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JB 07-04-

2016

12-05-

2016

Naast de BAZ vraag inzake inzicht in de 

huurverhoging, huurindexatie van de 

afgelopen 5 jaar zijn door de 

gemeenteraad meerdere aanvullende 

vragen gesteld (motie wel/niet 

gemeentelijk monument, zorgvuldigheid 

bomen op perceel), wenst wethouder de 

beantwoording van alle openstaande 

vragen in één brief aan de Commissie 

te beantwoorden.

09-06-

2016
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Verdere uitwerking motie 

8 Bewaak de betaalbare 

woningbouw

 Wethouder Langenacker zegt toe dat zij 

bij projecten, die langs de raad gaan, zal 

aangeven hoeveel sociale huurwoningen 

er verdwijnen en hoeveel er terugkomen. 

Op zo'n moment is er echter geen 

informatie beschikbaar over wat dat 

betekent voor de totale voorraad. Twee 

keer per jaar wordt daarom over de 

woningvoorraad in Haarlem gerapporteerd 

(zie verantwoording 2015534418)

Toezegging

en

Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 04-02-

2016

07-07-

2016

Svp afvoeren van BAZ lijst of overzetten 

naar GOB. Betreft uitvoering binnen 

lopende projecten.

07-07-

2016

2016

2671

42

Toezegging weth. 

Bottereen: berekening 

voor een kostendekkende 

huur bij variant 2.

 Wethouder Botter zegt toe, op verzoek 

van de VVD, met een berekening te 

komen voor een kostendekkende huur bij 

variant 2.

Toezegging

en

Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JB 02-06-

2016

08-09-

2016

08-09-

2016

2016

2785

46

Toezegging weth. Botter: 

brief met stand van zaken 

huisvesting Hart

 Wethouder Botter zegt, naar aanleiding 

van een vraag van mw. Van Zetten (HvH), 

toe met een brief te komen met de stand 

van zaken m.b.t. de huisvesting van Hart.

Toezegging

en

Commissie 

ontwikkeling

4.2 Economie, 

toerisme en 

cultuur

JB 09-06-

2016

13-09-

2016

13-09-

2016

2016

3016

33

Toezegging wethouder 

Van Spijk zegt overzicht 

toe van kosten voor 

achterstallig onderhoud.

 Wethouder Van Spijk komt voor de 

begroting 2017 met een overzicht van de 

kosten voor achterstallig onderhoud (in 

relatie tot reserve vastgoed of algemene 

reserve)

Toezegging

en

Commissie 

ontwikkeling

5.1 Openbare 

ruimte en 

mobiliteit

JVS 23-06-

2016

27-10-

2016

27-10-

2016
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Toezegging wethouder 

van Spijk m.b.t. 

schriftelijke rapportage 

voortgang gesprekken 

Nieuwe Energie

 In de vergadering van de cie Ontw. op 13 

september 2016 is gesproken over de 

voortgang Nieuwe Energie. Daarin heeft 

de wethouder toegezegd de cie schriftelijk 

te informeren over de gesprekken die hij 

voert met de projectontwikkelaars en de 

eerste hypotheekverstrekker.

Toezegging

en

Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 13-09-

2016

17-11-

2016

. 24-11-

2016

2016

4321

01

Toezegging wethouder 

Langenacker inzake 

schriftelijke rapportage 

m.b.t. problematiek 

Zijlweg 245

 In de rondvraag van de cie Ontw. dd 13 

september zijn vragen gesteld over de 

problematiek Zijlweg 245. Wethouder 

Langenacker heeft toegezegd met een 

rapportage te komen o.m. over scenario's

Toezegging

en

Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 13-09-

2016

06-10-

2016

Uitwerking van het belangrijkste 

scenario vergt meer uitwerking.

24-11-

2016

3
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Toezegging weth. Van 

Spijk: toesturen resultaat 

uitwerkingpslan 

Papentorenvest.

 Wethouder van Spijk zegt toe om het 

resultaat van het uitwerkingsplan bij het 

bestemmingsplan Papentorenvest toe te 

sturen aan de raad. Het maken/vaststellen 

van het uitwerkingsplan is een 

collegebevoegdheid.

Toezegging

en

Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 09-06-

2016

13-09-

2016

Tot 8 juli 2016 stond het ontwerp-

uitwerkingsplan voor het 

Scheepmakerskwartier fase 2B open 

voor het indienen van zienswijzen.  De 

wijkraad, bewoners van het Fabrilo 

Gebouw (11 adressen) en direct 

omwonenden (114 adressen) hebben 

hiervan gebruik gemaakt.  De afgelopen 

periode heeft de ontwikkelaar contact 

gezocht met de indieners van de 

zienswijzen. De wijkraad, een 

afvaardiging van de omwonenden en de 

gemeente zijn overeengekomen om 

gezamenlijk een participatietraject te 

doorlopen.  Dit participatietraject dient 

te resulteren in een breed gedragen 

plan waarbij de bezwaren zoveel 

mogelijk worden weggenomen.  Na de 

afronding van het participatietraject 

wordt het uitwerkingsplan met de 

beantwoording van de zienswijzen ter 

besluitvorming voorgelegd.  

Verwachting: november 2016

24-11-

2016

4


