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Besluitenlijst 

 

 Commissie ontwikkeling 

 Datum: donderdag 6 september 2018 

 Aantal bezoekers: 50 

 Aantal sprekers: 18 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Rondvraag 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging rondvraag SP n.a.v. verdrievoudiging van huurprijs 

winkel Ananda in Gierstraat 

Dhr. Garretsen (SP) informeert of enorme huurverhogingen in de winkelpanden in de 
Gierstraat vaker voorkomen en zo ja, of daar iets tegen gedaan kan worden. Wethouder 
Sikkema zegt toe dat zij dit zal navragen bij de VvE Gierstraat en kijken of er iets aan 

gedaan kan worden, als het daadwerkelijk vaker voorkomt. (2018/563247) 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Mededelingen commissieleden en wethouders 

5.  Agenda komende vergadering(en) 

6.  Niet tijdig beantwoorde raadsvragen (procesmatig, niet inhoudelijk) 

 

 Overige punten ter bespreking 

7.  Prestatieafspraken - Biedingen voor 2019 van Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere 
Cie. Ontwikkeling 6 sept. 2018: de commissie heeft aandachtspunten aan het college 

meegegeven voor de prestatieafspraken 2019. Voldoende besproken. (2018/387442) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging nadere informatie over Overgangsregeling i.v.m. 

dichtgooien van Beverwijkse en Heemskerkse woningmarkt 

Dhr. Aynan (JH) informeert hoe het staat met de Overgangsregeling i.v.m. het 
dichtgooien van de Beverwijkse en Heemskerkse woningmarkt voor Haarlemse 
woningzoekenden. Dat er gekeken zou worden of er nu op de Haarlemse woningmarkt 
geen verdringing plaatsvindt van Haarlemse woningzoekenden door woningzoekenden 
uit Beverwijk en Heemskerk (zie Prestatieafspraken 2018 punt 11 op pag. 8). 

Wethouder Meijs zegt toe dit te zullen uitzoeken. (2018/563190) 

 

 Ter advisering aan de raad 

8.  Vaststelling Verordening Bedrijven Investering Zone Amsterdamstraat 2019-2023 
Cie. Ontwikkeling 6 sept. 2018: besproken en agendering in raad van 27 sept. als hamerstuk. 

(2018/364711) 

  

Overige punten ter bespreking 

9.  Verkoop grond voor Koningin Wilhelminalaan 14 
Cie. Ontwikkeling 6 sept. 2018: lichte voorhangprocedure. De commissie heeft haar wensen 
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en bedenkingen aan het college meegegeven. Voldoende besproken. (2018/392027) 

 

 Ter advisering aan de raad 

10.  Nota van uitgangspunten Planetenlaan 168 
Cie. Ontwikkeling 6 sept. 2018: behandeld. Fracties laten dinsdag 11 sept. a.s. aan de griffie 
weten of zij het stuk behandelrijp vinden (Als het naar de raad van 27 sept. doorgaat, dan als 
bespreekpunt).  (2017/534477) 

 

 Overige punten ter bespreking 

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

 

12.  Vaststellen definitief Stedenbouwkundig Plan "De Meester" 

Cie. Ontwikkeling 6 sept. 2018: voldoende besproken. (2018/347220) 

 

13.  Gewijzigde intentieovereenkomst Spaarne Gasthuis 

Cie. Ontwikkeling 6 sept. 2018: voldoende besproken. (2018/442598) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging tussentijds StavaZa over Spaarne Gasthuis 

Afgedaan. (2018/345715) 

 

14.  Uitwerking coalitieakkoord woningbouwprogramma 

Cie. Ontwikkeling 6 sept. 2018: wegens tijdgebrek niet besproken. Bespreking vindt plaats 

in extra commissievergadering op 20 sept. van 17.00 tot 19.00 uur. (2018/514016) 

 

14.1 Informatienota Rapportage woningbouw 2018 en Dashboard Ontwikkelzones  

Cie. Ontwikkeling 24 mei 2018: o.v.v. commissie (JH/OPH) is behandeling opgeschort 
tot inhoudelijke actualisatie van deze nota op het nieuwe coalitie-akkoord. Cie. 
verzoekt om behandeling in de vergadering van 21 juni a.s. 
Cie. Ontwikkeling 6 sept. 2018: wegens tijdgebrek niet besproken. Bespreking vindt 

plaats in extra commissievergadering op 20 sept. van 17.00 tot 19.00 uur. (2018/146144) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging verzoek aanpassing op nieuw coalitieakkoord van 

Informatienota Rapportage woningbouw 2018 en Dashboard Ontwikkelzones  

Afgedaan (2018/295361) 

 

14.1.1 Brief NVM aan gemeenteraad d.d. 26 maart 2018 inzake Raadsadres aanbevelingen 

woningmarkt 

Raad 17 mei 2018: o.v.v. JH betrekken bij bespreking Informatienota Rapportage 

woningbouw 2018 en Dashboard Ontwikkelzones 

Cie. Ontwikkeling 6 sept. 2018: wegens tijdgebrek niet besproken. Bespreking vindt 

plaats in extra commissievergadering op 20 sept. van 17.00 tot 19.00 uur. (2018/281589) 
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14.1.2 Brief Wijkraad Klein Zuid West Haarlem aan college van BenW (c.c. cie. Ontw.) d.d. 1 mei 

2018 inzake percentage sociale huurwoningen 

Raad 17 mei: o.v.v. JH betrekken bij bespreking Informatienota Rapportage 

woningbouw 2018 en Dashboard Ontwikkelzones 

Cie. Ontwikkeling 6 sept. 2018: wegens tijdgebrek niet besproken. Bespreking vindt 

plaats in extra commissievergadering op 20 sept. van 17.00 tot 19.00 uur. (2018/281674) 

 

14.1.3 Brief dd 15 november 2017 van wethouder J. van Spijk inzake 1900 sociale woningen tot 

2025 

Cie. Ontwikkeling 8 februari 2018: wegens tijdgebrek niet besproken. 

o.v.v. JH betrekken bij bespreking Informatienota Rapportage woningbouw 2018 en 

Dashboard Ontwikkelzones 
Cie. Ontwikkeling 6 sept. 2018: wegens tijdgebrek niet besproken. Bespreking vindt 

plaats in extra commissievergadering op 20 sept. van 17.00 tot 19.00 uur. (2017/581465) 

 

15.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

Alle ter kennisname stukken zijn voor kennisgeving aangenomen met uitzondering van de 

onderstaande stukken 1.7, 2.3, 2.8 en 3.1. 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.7 Verstedelijkingsstudie en toetsingskader hoogbouw 
Cie. Ontwikkeling 6 sept. 2018: t.k.n. stuk; Jouw Haarlem e.a. verzoeken om bespreking (4 

okt. a.s.). (2018/310474) 

 

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

 

2.3 Motie 4.1 Egelantier economisch en sociaal verantwoord verkocht 

Cie. Ontwikkeling 6 sept. 2018: t.k.n. stuk; o.v.v. de commissie (CU) in volgende vergadering 

bespreken. (2017/113412) 

 

2.8 Afhandeling motie 'Remise, in geschonden afspraken kan je niet wonen.' 
Cie. Ontwikkeling 6 sept. 2018: t.k.n. stuk; o.v.v. commissie (CU) in volgende vergadering 
bespreken. (2018/391341) 

 

3 Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording artikel 38-vragen Lange Wijngaardstraat 14 a t/m f van Hart voor Haarlem 



 Kenmerk: / 4/4 

 

Cie. Ontwikkeling 6 sept. 2018: t.k.n. stuk; o.v.v. commissie (HvH) beantwoording in volgende 

vergadering bespreken. (2018/349116) 

 

 


