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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.  

Toezeggi

ngen

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 13-05-

2015

27-08-

2015

27-08-

2015

2014

2456

94

Motie 8 Bewaak de 

betaalbare 

woningbouw

 draagt het college op : - Bij elk project waarbij 

er sociale huurwoningen worden vervangen of 

geliberaliseerd aan te geven wat dit op termijn 

betekent voor het totaal aantal sociale 

huurwoningen in de stad, zowel absoluut als 

relatief  

Moties Gemeenter

aad

Wonen, wijken en 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 29-10-

2015

voor de eerste vergadering in 

2016

07-01-

2016

2016

1580

39

Aanpassing 

delegatiebesluit n.a.v. 

realistatieovereenkom

st fase 2B 

Scheepmakerskwartie

r

 Wethouder JvS zegt toe juridisch uit te 

zoeken hoe het zit met het delegatiebesluit bij 

realisatieovereenkomsten.  

Toezeggi

ngen

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 24-03-

2016

12-05-

2016

12-05-

2016
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Motie 20 

Transparanter Beleid 

Bepleit Rond Verhuur 

in Tijdelijkheid

 College wordt opgedragen   de raad nog voor 

de kademota nader te informeren over de 

'door de gemeente gestelde kaders' als het 

gaat om (tijdelijke) verhuur van leegstaand 

vastgoed,  hierbij inzicht te geven in eventuele 

wachtlijsten en in de personen of organisaties 

die graag in aanmerking komen voor (tijdelijke) 

verhuur (de ruimtevraag) en het aanbod 

(omvang, prijsbepaling, criteria, tijdsduur, etc.),  

 hiermee de raad in staat te stellen waar 

gewenst dit beleid bij te sturen of concrete 

keuzes te maken ten aanzien van het beleid in 

deze en de mate waarin het wenselijk is dit 

aan derden over te laten  

Moties Gemeenter

aad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JB 12-11-

2015

20-04-

2016

onvoldoende capaciteit 12-05-

2016

2015

5120

75

Motie 5 De kunst uit 

de Egelantier dient 

zichtbaar te blijven 

voor de Haarlemmers

 Draagt het college op om een inventarisatie 

van de kunstuitingen te maken en in overleg 

met de Haarlemse musea en cultuurpodia de 

kunstwerken, waaronder het wandwerk van 

Piet Zwaanswijk (in De Wereld Kindertheater) 

en een schilderij van Hannes Kuiper, een 

nieuwe expositieplek aan te bieden.  

Moties Gemeenter

aad

4.2 Economie, 

toerisme en cultuur

JB 12-11-

2015

12-11-

2015

Resultaat onderzoek naar de 

mogelijkheid om de 

kunstwerken elders (zichtbaar) 

te plaatsen wordt meegenomen 

in nota over huisvesting 

huurders Egelantier (verwacht 

medio april 2016)

12-05-

2016

2016

0975

52

Stand van zaken 

grote projecten in het 

kader van de 

aantrekkende markt

 Wethouder Van Spijk heeft in de vergadering 

van 18 feb. 2016 toegezegd de stand van 

zaken te geven mbt de volgende grote 

projecten: Brinkmann, Nieuwe Energie, 

Berensteincomplex, EKP-terrein, 

Sterrencollege, Deliterrein, Tjadeterrein, VNU, 

Quality Bakers en de Noordkop.

Toezeggi

ngen

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 18-02-

2016

19-05-

2016

19-05-

2016
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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 financiële 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 Gemeenter

aad

4.2 Economie, 

toerisme en cultuur

JB 18-06-

2015

zie tussenbericht/brief d.d. 15 

juni bij nota over scenario's 

slachthuisterrein. 18/11/2015: 

Met de brief van wethouder Van 

Spijk d.d. 10 november 2015 

(kenmerk 2015/466396) is aan 

de raad een tijdelijke oplossing 

gemeld voor de huisvesting van 

de Popschool van Stichting 

Hart. Hiermee zijn ook de 

moties 2014/429471 én 

2014/450591 (gekoppeld aan 

BBV 2015/199254) beantwoord, 

Slachthuisterrein.  De brief is op 

10 december besproken in de 

commissie Ontwikkeling. Er is 

een tijdelijke oplossing voor de 

huisvesting van de Popschool 

van Hart gevonden. Op het 

Slachthuisterrein wordt 

bovendien een aantal 

oefenruimtes gerealiseerd in 

het voormalige 

kinderdagverblijf. In de 

raadsvergadering van 31 maart 

2016 wordt hiertoe een voorstel 

in het kader van Duurzame 

Stedelijke Vernieuwing 

behandeld.  De realisatie van 

een Popcentrum zal als 

opdracht worden meegegeven 

in de aanbesteding van het 

Slachthuisterrein.

19-05-

2016
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15

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.

Toezeggi

ngen

Commissie 

ontwikkelin

g

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.   

Toezeggi

ngen

Commissie 

ontwikkelin

g

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

1671

11

Motie 12.5 

Participatie 

Haarlemmer 

Kweektuin

 Verzoekt het College In de huidige 

overeenkomst een bepaling op te nemen die 

de strekking heeft dat de Stichting zich richt op 

de bedrijfsvoering van de Stadskweektuinen 

en dat de Stichting binnen 6 maanden na 

ondertekening van de 

samenwerkingsovereenkomst een Vereniging 

op zal richten waarmee de participatie van 

Haarlemmers in de Stadskweektuinen wordt 

geregeld. De leden van deze Vereniging in 

ieder geval het bestuur van de Stichting te 

laten kiezen.  De motie ingediend door de 

fracties D66, SP, CDA en AP wordt  

aangenomen. De fracties VVD, CDA, AP, 

Trots, OPH, CU, FM, HvH, SP en D66 

stemmen voor de motie  

Moties Gemeenter

aad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 31-03-

2016

26-05-

2016

Nav de motie is de 

smanewerkingsovereenkomst 

aangepast.

26-05-

2016
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3719

29

Motie 10.11 Haarlem 

TIPP vrij!

 Spreekt als haar mening uit:   TTIP in het 

algemeen en de ISDS clausule in het bijzonder 

een bedreiging kan vormen voor de lokale 

democratie in Haarlem en schadelijk kan zijn 

voor lokale regels omtrent sociale normen, 

milieu, economie, gezondheid, landbouw, 

intellectueel eigendom, cultuur;  en spreekt 

zich, als gevolg hiervan, uit tegen TTIP   

Verzoekt het College van B&W:  Dit standpunt 

van Haarlem actief uit te dragen richting de 

minister van Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking, Tweede Kamer, 

Europese Commissie, Raad van Ministers van 

de EU en Europees Parlement;  

Moties Gemeenter

aad

4.2 Economie, 

toerisme en cultuur

JL 10-09-

2015

27-11-

2015

Gezien de brede, internationale 

strekking van de motie, ook 

uitgezet bij de gemeente 

Amsterdam die een zelfde 

motie in behandeling heeft, 

afdoening in eerste half jaar 

2016.

02-06-

2016

2016

1671

64

Onderzoek(toezeggin

g) naar de plaats(ing) 

van de gebouwen van 

blok II in relatie tot 

monumentale bomen 

bij vaststelling partiële 

herziening 

Slachthuisbuurt Zuid

 Wethouder Van Spijk zegt toe op zeer korte 

termijn grondig onderzoek te doen  naar de 

plaats(ing) van de gebouwen in relatie tot het 

mogelijk kunnen behouden van de bestaande 

bomen, mits dit geen vertraging betekent voor 

het project en komt met de resultaten terug 

naar de commissie.  

Toezeggi

ngen

Gemeenter

aad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 31-03-

2016

12-05-

2016

Op verzoek van de wethouder 

vindt er eerst een gesprek 

plaats met de indieners van het 

amendement. Door de 

vakantieperiode kon deze 

afspraak pas op 9 mei worden 

vastgelegd. De commissie van 

12 mei is dan niet meer te 

halen.

09-06-

2016
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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).

Toezeggi

ngen

Commissie 

ontwikkelin

g

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

2016

0975

07

Stand van zaken 

project Nieuwe 

Energie

 Wethouder Van Spijk heeft in de vergadering 

van 18 feb. 2016 toegezegd de stand van 

zaken mbt het project Nieuwe Energie en de 

onderhandelingen met dhr. De Vlieger en de 

bedrijven op dat terrein in een brief naar de 

commissie te sturen.

Toezeggi

ngen

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 18-02-

2016

23-06-

2016

23-06-

2016

2016

0701

13

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)

Toezeggi

ngen

Commissie 

ontwikkelin

g

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
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2433
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Toezegging verkoop 

perceel Maus 

Gatsonidesweg aan 

TopFormat Peppie en 

Kokkie

 Wethouder Van Spijk zegt de commissie 

Ontwikkeling toe een taxatierapport op te 

stellen voor het perceel Maus Gatsonidesweg 

(Waarderpolder). Hij informeert de commissie 

over de uitkomst ervan. Als de grondprijs 

behoorlijk afwijkt van de huidige verkoopprijs, 

komt de wethouder bij de commissie terug om 

het punt opnieuw te bespreken.

Toezeggi

ngen

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 19-05-

2016

07-07-

2016

07-07-

2016

2015

5239

62

Motie 17 Rotte Kiezen 

Gevuld als Beloning 

voor het 

Woningzoekendenged

uld

 College wordt opgedragen zo spoedig 

mogelijk een vlekkenplan op te stellen aan de 

hand waarvan keuzes zullen worden gemaakt 

voor de transformatie van leegstaande 

gebouwen en terrreinen tbv transformatie, 

hierbij de stad te betrekken en dit plan voor de 

kadernota 2016 voor de leggen aan de raad en 

hierna uit tebreiden tot een smart 

geformuleerd deltaplan dat voor de begroting 

2016 voorgelegd wordt aan de raad.   

Moties Gemeenter

aad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 12-11-

2015

12-05-

2016

“Een eerste inventarisatie is 

gemaakt (een stofkamsessie). 

De geïnventariseerde locaties 

moeten nu eerst worden 

beoordeeld op criteria als 

“haalbaarheid”, “snelheid”, 

“kansen”, “beperkingen”, en 

daarna worden gegroepeerd op 

basis van zowel vergelijkbare 

kenmerken als in de tijd 

(realisatiefase). Gezien de 

complexheid van het vraagstuk 

is zorgvuldigheid noodzaak.”

08-09-

2016
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Motie 36BIS: 

Financiële 

transparantie, ook bij 

de 

woningbouwcorporatie

s

 College wordt verzocht v oor de kadernota 

2016 met een voorstel te komen hoe het 

college en de gemeenteraad inzage krijgen in 

de financiën van de woningbouwcorporaties  

Moties Gemeenter

aad

5.3 Overige 

beheerstaken

JL 12-11-

2015

23-06-

2016

Financiele transparantie van 

woningcorporaties maakt 

onderdeel uit van de 

procesafspraken tussen 

gemeente, woningcorporaties 

en huurdersorganisaties over 

de samenwerking in relatie tot 

prestatie-afspraken. Deze 

procesafspraken zijn iets 

vertraagd en zullen 

waarschijnlijk half juni zijn 

afgerond. Onderdeel van de 

financiële transparantie is 

daarnaast de door het Rijk af te 

geven indicatie van de 

investeringscapaciteit van 

corporaties. Deze indicatie 

wordt voor 1 juli verstrekt, maar 

is nu nog niet afgegeven.

08-09-

2016
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0705

01

Initiatiefvoorstel: Pilot 

Woonlastenwaarborg 

Duurzaam en 

betaalbaar renoveren

 Besluit De gemeenteraad besluit 500.00 Euro 

te reserveren in de reserve ISV wonen voor de  

 garantstelling pilot woonlastenwaarborg Het 

college opdracht te geven tot het zoeken met 

de Haarlemse woningbouwcorporaties naar 

een project waarbij maximaal 100 sociale 

huurwoningen duurzaam worden gerenoveerd, 

met inzet van de woonlastenwaarborg.  

Waarbij de volgende criteria en 

randvoorwaarden gelden: Lage energetische 

kwaliteit van de te renoveren woningen 

Voldoende bouwkundige dan wel 

cultuurhistorische  kwaliteit in de te renoveren 

woningen om de investering te rechtvaardigen 

Hoge energierekeningen bij de huidige 

bewoners Mogelijkheden tot het verhogen van 

de energetische kwaliteit van de woningen met 

verdedigbare investeringen Transparantie over 

de investeringskosten Transparantie over en 

verbruik cijfers van de woningen voor en na de 

woningen Medewerking en medegarantstelling 

door de woningbouwcorporatie(s)   De selectie 

en uitwerking de raad voor te leggen in 2016  

Initiatief 

voorstelle

n

Gemeenter

aad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 05-02-

2016

15-09-

2016

15-09-

2016

2016

0470

53

Toezegging n.a.v. 

motie 12.10 Samen 

delen voor een 

ongedeelde stad

 Wethouder Langeacker zegt toe voor de 

zomer te komen met een eerste uitwerking van 

de woonvisie 2017 en hierin zullen de  

uitgangspunten van de maotie 12.10 Samen 

delen voor een ongedeelde stad worden 

meegenomen. Dit is nog niet een volledig 

uitgewerkte visie

Toezeggi

ngen

Gemeenter

aad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 21-01-

2016

30-09-

2016

30-09-

2016
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0470

20

Motie 12.10 Samen 

delen voor een 

ongedeelde stad

 Verzoekt het College:   Om in het kader van 

de prestatieafspraken samen met de 

corporaties inventief en actief verder 

uitwerking te geven aan de uitgangspunten 

van de Ongedeelde Stad;  Daarbij te kijken 

welke aanvullende (ver)bouwmogelijkheden er 

zijn in het westelijk deel van Haarlem vanuit de 

differentiatiegedachte zoals ook gebeurt bij de 

nieuwe invulling in het oostelijk deel van 

Haarlem;  Hiertoe voor de Kadernota 2016 met 

een plan naar de Raad te komen waarin 

mogelijke bouwlocaties, financiële 

haalbaarheid, inventieve oplossingen en 

dergelijke worden opgenomen;  Om 

vervolgens te komen tot het vastleggen van 

voorstellen in de Prestatieafspraken, waarmee 

onder meer de afname van sociale woningen 

in het oostelijk deel van Haarlem door 

differentiatie (= toename middeldure- en dure 

woningen) evenwichtig en concreet en in meer 

ongedeelde verhouding wordt gebracht door 

differentiatie (= toename sociale 

huurwoningen) in het westelijk deel van de 

stad  

Moties Gemeenter

aad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 21-01-

2016

30-09-

2016

30-09-

2016

2016

0468

39

Motie 12.5 Haarlemse 

woningen energetisch 

ambtitieus

 College wordt opgedragen   De ambitie voor 

zowel oude als nieuwe corporatiewoningen op 

een hoog niveau te plaatsen en de Woonvisie 

zodanig aan te passen dat de corporaties 

worden aangespoord om voor iedere woning 

te streven naar minimaal een A++ label 

(Energie Index < 0.6)  

Moties Gemeenter

aad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 21-01-

2016

30-09-

2016

30-09-

2016
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e
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oorspr

onkelij

kePlan

ning
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plannin

g

2016

0469

58

Motie 12.6 Naar nul 

op de meter in 2035

 Verzoekt het college:  De toegelaten 

instellingen te verzoeken het uitgangspunt dat 

elke sociale huurwoning die vanaf 2035 wordt 

verhuurd aan een nieuwe huurder nul-op-de-

meter is uit te werken en hiertoe een lange 

termijn routekaart op te stellen voor de 

overschakeling van de totale voorraad sociale 

huurwoningen naar nul-op-de-meter en dit op 

te nemen in het bod dat ze voor de 

prestatieafspraken in juli 2016 aan de 

gemeente moeten voorleggen  

Moties Gemeenter

aad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 21-01-

2016

30-09-

2016

30-09-

2016

2016

0468

65

Toezegging  n.a.v. 

Motie 12.5 Haarlemse 

woningen energetisch 

ambitieus

 Wethouder Langeacker zegt toe het in deze 

motie gevraagde mee te nemen in de 

gesprekken met de corporaties over de nieuwe 

woonvisie en terug te koppelen aan de raad 

hoe corporaties denken te voldoen aan de 

energieneutraal -ambitie.

Toezeggi

ngen

Gemeenter

aad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 21-01-

2016

30-09-

2016

30-09-

2016

2016

0469

98

Toezegging nav 

(ingetrokken) motie 

12.9 De woonvisie en 

de effecten van de 

toename van het 

aantal statushouders

 Wethouder Langenacker zegt toe dat in de 

nieuwe woonvisie gekeken zal worden na de 

effecten van de toename van het aantal 

statushouders indien sprake is van een 

structurele toename

Toezeggi

ngen

Gemeenter

aad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 21-01-

2016

30-09-

2016

30-09-

2016

2016

0469

17

Toezegging n.a.v. 

Motie 12.4 

Prestatieafspraken 

over woonlasten 

afspraken maken 

over toewijzigng 

catergorieën over  

woningzoekenden

 Wethouder Langenacker zegt toe afspraken 

te maken met de corporaties over toewijzing 

van de vershcillende catergorieën over 

woningzoekenden

Toezeggi

ngen

Gemeenter

aad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 21-01-

2016

30-09-

2016

30-09-

2016

11
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0469

88

Motie 12.8 

Actualisatie van de 

woonvisie vraagt om 

verder onderzoek

 Draagt het college op   Om op korte termijn de 

behoefte aan zorgwoningen en de vraag van 

gezinnen naar sociale huurwoningen te 

onderzoeken;  Van de uitkomsten van dit 

onderzoek voor 1 september 2016 aan de raad 

verslag te doen, zodat deze kunnen worden 

meegewogen bij het herzien van de woonvisie  

Moties Gemeenter

aad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 21-01-

2016

30-09-

2016

30-09-

2016

2016

1673

03

Toezegging (manier 

van )  

terugkoppeling/analys

e activiteiten 

Duurzame stedelijke 

vernieuwing 2016

 Wethouder Langenacker zegt toe in het 

najaar te komen met een aparte 

terugkoppeling en dan te bepalen of verdere 

terugkoppelingen op deze wijze (tweemaal per 

jaar) zullen blijven plaatsvinden of zoals 

aangegeven in het voorstel via de PC cyclus.  

Toezeggi

ngen

Gemeenter

aad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 31-03-

2016

20-10-

2016

20-10-

2016

2015

5242

78

Motie 39: sociale 

huurwoningen zijn er 

voor iedereen

 College wordt opgedragen i n overleg met de 

woningcorporaties er zorg voor te dragen dat 

de wachttijd voor een sociale huurwoning niet 

verder zal toenemen en zo mogelijk zal 

afnemen;  

Moties Gemeenter

aad

5.3 Overige 

beheerstaken

JL 12-11-

2015

31-12-

2016

31-12-

2016

2016

0468

22

Motie 12.4 

Prestatieafspraken 

over woonlasten

 Verzoekt het college  In de prestatieafspraken 

met toegelaten instellingen de afspraken over 

betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit 

aan elkaar te relateren en SMART te 

formuleren door afspraken te maken over de 

minimale voorraad goedkope, de minimale 

voorraad betaalbare en de minimale voorraad 

overige sociale huurwoningen waarbij voor 

deze onderverdeling wordt gekeken naar de 

totale woonlasten (dus netto huur + 

energielasten  

Moties Gemeenter

aad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 21-01-

2016

31-12-

2016

31-12-

2016

12
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1356

67

financieringsinstrumen

t zelfbouw

 Wethouder Langenacker zegt toe dat het in 

het voorstel Ontwikkelingsstrategie zelfbouw 

genoemde financieringsinstrument niet zal 

worden toegepast voordat de uitkomst van het 

onderzoek, onderdeel van dit voorstel, is 

voorgelegd aan de raad

Toezeggi

ngen

Gemeenter

aad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 10-03-

2016

12-01-

2017

12-01-

2017

2015

2495

91

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   

Toezeggi

ngen

Commissie 

ontwikkelin

g

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 18-06-

2015

verkocht

2016

1674

78

Toezegging duur 

Kermis Zaanenlaan 

2017

 N.a.v. de verworpen motie vreemd van de 

fractie Trots Haarlem over de kermis 

Zaanenlaan zegt burgemeester Schneiders toe 

dat de kermis Zaanelaan in 2017 weer voor de 

duur van 12 dagen is, na aanleg van 

voorzieningen voor de wagens  op de 

alternatieve locatie.   

Toezeggi

ngen

Gemeenter

aad

4.2 Economie, 

toerisme en cultuur

BS 31-03-

2016
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