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Besluitenlijst 

 

 Commissie ontwikkeling 

 Datum: donderdag 4 oktober 2018 

 Aantal bezoekers: 60 

 Aantal sprekers: 17 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Rondvraag 

 

   Toezeggingen (nieuw)- Toezegging Rondvraag VVD over spoorwachtershuisje Kopstokstraat 

De heer Blokpoel (VVD) informeert n.a.v. artikel HD naar de evt. monumentale status 
van het spoorwachtershuisje aan de Kopstokstraat. Wethouder Roduner zegt toe 
navraag te doen over de stand van zaken. (2018/663861) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging rondvraag OPH StavaZa De Koepel 

Mevrouw Kok (OPH) informeert wanneer de toegezegde technische sessie over het 
onderwijs deel en het terugkooprecht georganiseerd gaat worden. Wethouder Roduner 
geeft aan dat deze opschuift naar begin volgend jaar, maar zegt toe dat het college eind 
november 2018 de commissie middels collegebrief zal informeren over het 
onderwijsdeel. (2018/663892) 

 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

De heer Aynan (JH) stelt voor een werkbezoek aan wijk met modulebouw bij Sloterdijk 

Amsterdam te organiseren voor commissie (en college). Cie. Akkoord. 

5.  Agenda komende vergadering(en) 

PvdA verzoekt de commissie alsnog de beantwoording art. 38-vragen PvdA – onderzoek naar 

verdieping Westelijke Randweg ter bespreking te agenderen in volgende vergadering. 

Commissie gaat hiermee akkoord. 

  

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  a. Aankoop Nieuweweg 2 Haarlem  

 
Commissie Ontwikkeling 4 oktober 2018: zware voorhangprocedure. Behandeld in commissie 
en kan samen met de kredietaanvraag als bespreekpunt naar de raad van 18 oktober.  
Vanuit de commissie zijn geen gedragen wensen en bedenkingen meegegeven aan de raad. 

(2018/425113) 

 

 b. Kredietaanvraag  ten behoeve van aankoop perceel ten behoeve van 

opvangvoorziening Domus Plus 
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Commissie Ontwikkeling 4 oktober 2018: Behandeld in commissie en kan samen met de 
Aankoop Nieuweweg 2 als bespreekpunt naar de raad van 18 oktober.  
Het bedrag van het krediet wordt gewijzigd tot alleen het bedrag van de aankoop € 850.000. 
Voorstel wordt aangepast voor de raad. (2018/210276) 

  

7.  Uitbreiding onderhoud Boerhaavebad 
Commissie Ontwikkeling 4 oktober 2018: behandeld en kan als hamerstuk naar raad van 18 
oktober 2018. (2018/440803) 

 

8.  Bestuursrapportage 2018 
Cie. Ontwikkeling 4 oktober 2018: programmanr. 4 behandeld. Cie. Bestuur mag beslissen 
over status van behandeling in de raad. (2018/576433) 

 

9.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

 

10.  a. Nota van uitgangspunten Planetenlaan 168 
Cie. Ontwikkeling 6 sept. 2018: behandeld. Na peiling achtte (in tweede instantie) een 
meerderheid de nota niet behandelrijp voor raad 27 sept. 
De verdeling van de peiling was als volgt: Behandelrijp: PvdA, D66, VVD, CDA; Niet 
behandelrijp: GLH, SP, Trots Haarlem, OPHaarlem, Hart voor Haarlem, Jouw Haarlem, 
Actiepartij,  ChristenUnie, Fractie Otten. Raadsinformatiebrief d.d. 19 sept. met aanvullende 
informatie. In extra vergadering van 20 sept. wordt afgesproken de nota incl. RIB nogmaals te 
agenderen. 

Cie. Ontwikkeling 4 oktober 2018: meerderheid akkoord met agendering nota in raad van 
18 oktober a.s. als bespreekpunt. (2017/534477) 

 

 b.Raadsinformatiebrief Proces rondom Nota van uitgangspunten Kinderdagverblijf 

Planetenlaan 

 

11.  Vaststellen bestemmingsplan 'Bomenbuurt, 1e partiële  herziening, Olmenstraat 22' 
Commissie Ontwikkeling d.d. 4 oktober 2018: behandeld en kan als hamerstuk naar raad van 
18 oktober. (2018/541161) 

 

12.  Detailhandelsbeleid Zuid Kennemerland 2018-2023 
Commissie Ontwikkeling d.d. 4 oktober 2018: behandeld en kan als hamerstuk naar raad van 
18 oktober. (2018/231324) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

13.  Verruiming winkeltijden zon- en feestdagen 
Commissie Ontwikkeling d.d. 4 oktober 2018: Opinienota is besproken. Meerderheid van 
commissie is voor scenario 3b. Deze voorkeur gaat het college verwerken in collegebesluit. 
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(2018/567860) 

 

   Toezeggingen - Toezegging nota winkeltijden zondagopenstelling 
Op verzoek van de commissie zegt wethouder Sikkema toe een opinienota over aanpassing 
winkeltijden/zondagopenstelling voor te bereiden. Afgehandeld. (2018/345824) 

 

14.  1e bespreking concept Raadsjaaragenda 2019  

De commissie ziet af van nadere bespreking. 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

15.  Kredietaanvraag aanleg openbare ruimte Schalkwoud  
Commissie Ontwikkeling d.d. 4 oktober 2018: behandeld en kan als hamerstuk met 
stemverklaring naar raad van 18 oktober. (2018/342987) 

 

16.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

 

 De ter kennisname meegezonden stukken zijn voor kennisgeving aangenomen met 

uitzondering van de stukken 1.6, 2.3, 2.8 en 2.10. 

 

1.1 Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan Tempeliersstraat-Raamsingel 
Cie. Ontwikkeling 4 oktober 2018: t.k.n. stuk; voor kennisgeving aangenomen. 

(2018/366774) 

 

1.2 Evaluatie SRO Kennemerland BV - 2017 
Commissie Samenleving 4-10-2018: ter kennisgeving aangenomen 
Cie. Ontwikkeling 4 oktober 2018: t.k.n. stuk; voor kennisgeving aangenomen. (2018/447742) 

 

1.3 Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 
Commissie Samenleving 4-10-2018: ter kennisgeving aangenomen 
Cie. Ontwikkeling 4 oktober 2018: t.k.n. stuk; voor kennisgeving aangenomen. (2018/422959) 

 

1.4 Jan Sluyterslaan 11 verhuur aan Stichting Dock  
Cie. Ontwikkeling 4 oktober 2018: t.k.n. stuk; voor kennisgeving aangenomen. (2018/448701) 

 

1.5 Aanwijzen complex "Edelweis"  Zuider Buiten Spaarne 24 t/m 30, als gemeentelijk monument 
Cie. Ontwikkeling 4 oktober 2018: t.k.n. stuk; voor kennisgeving aangenomen. (2018/443557) 
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1.6 Invulling functie van stadsarchitect Haarlem 
Cie. Ontwikkeling 4 oktober 2018: t.k.n. stuk; wordt o.v.v. Actiepartij in volgende vergadering 
besproken. (2018/560638) 

 

2. Afdoening toezeggingen en motie/brieven van het College van BenW 

 2.1  2.1 Brief Cie Ontwikkeling, vastgestelde Wabo-projectbesluiten januari tot en met juni 

2018, 10 sept 2018 

 

2.2 Overall programma Implementatie Omgevingswet 
Cie. Ontwikkeling 4 oktober 2018: t.k.n. stuk; voor kennisgeving aangenomen. 

 

2.3 Actualisatie arbeidsmarktagenda  
Cie. Ontwikkeling 4 oktober 2018: t.k.n. stuk; VVD gaat eerst technische vraag stellen en 

daarna beslissen of zij verzoekt tot bespreking van deze agenda. (2016/545102) 

 

2.4 Digitaal platform voor uitwisseling duurzaamheidsmaatregelen woningen in beschermd 

stadsgezicht(2016/19038) 
Cie. Ontwikkeling 4 oktober 2018: t.k.n. stuk; voor kennisgeving aangenomen. 

 

2.5 Zijlsingel 1 shortstay 

Anterieure overeenkomst tbv herontwikkeling Zijlsingel 1. (2015/558657) 
Cie. Ontwikkeling 4 oktober 2018: t.k.n. stuk; voor kennisgeving aangenomen. 

 

2.6 Toezegging verzoek update/StavaZa Beijneshal en gymzaal Parklaan 

Cie. Ontwikkeling 4 oktober 2018: t.k.n. stuk; voor kennisgeving aangenomen. 

(2018/345563) 

 

2.7 Toezegging check WOZ-waardebepaling bij Cocensus 
Wethouder Roduner zal bij Cocensus informeren of de WOZ-waardebepaling i.r.t. de 

BIZ actueel is. (2018/258668) 

 

2.8 Motie 4 Sluit overeenkomst met AirBnB 
Commissie Ontwikkeling 4 oktober 2018: t.k.n. stuk; PvdA gaat eerste technische vragen 

stellen; daarna evt. verzoek tot bespreking in volgende vergadering. 

 (2017/531158) 

 

2.9 Motie 11.3 Haarlemse vaardagen varen weldoor deelnemers (2017/258207) 
Commissie Ontwikkeling 4 oktober 2018: t.k.n. stuk; voor kennisgeving aangenomen. 

 

2.10 Beantwoording motie 23.8 "Volkstuinen zijn belangrijk"  
Commissie Ontwikkeling 4 oktober 2018: t.k.n. stuk; ter bespreking in volgende vergadering 
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o.v.v. Jouw Haarlem (2018/564787) 

 

2.11 Toezegging Dolhuys huurcontract en berekening onderhoudskosten (2017/493567) 
Commissie Ontwikkeling 4 oktober 2018: t.k.n. stuk; PvdA gaat eerste technische vragen 
stellen; daarna evt. verzoek tot bespreking in volgende vergadering. 
 

 

 

 


