
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie ontwikkeling 

 Datum: donderdag 8 maart 2018 

 Aantal 

bezoekers: 

31 

 Aantal sprekers: 10 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

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

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 8 februari (openbaar en besloten) 

ongewijzigd vastgesteld 

(2017/593745) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 Ter advisering aan de raad 

6.  Kredietaanvraag voorfinanciering functionele aanpassingen Museum Het Dolhuys 

cie Ontwikkeling dd 8 maart 2018: als hamerstuk met stemverklaring naar de raad 

(2017/601337) 

7.  Vaststellen beheersverordening veegplan Haarlem 2017 

Behandeling uitgesteld naar 13 juli  

Besproken in cie Ontw. dd 13 juli 2017: 

wethouder informeert betrokken bewoners met een brief, informeert ook de bewoners 

die niet zelf om een wijziging hebben gevraagd. 

Informeert bij de VNG of dit veegplan een adequaat middel is. 

De commissie krijgt een overzicht van de door bewoners aangedragen en ambtelijk 

gewijzigde punten. 

Na het reces opnieuw ter advisering naar de commissie. 

 

cie Ontwikkeling dd 8 maart 2018: als hamerstuk naar de raad 

 

(2016/597914) 

8.  Ontwikkelingsvisie Spaarnesprong 

cie Ontwikkeling dd 8 maart 2018: als bespreekpunt naar de raad 

 

(2017/596170) 

 Pauze 

 Overige punten ter bespreking 

9.  Uitwerking van tweetal scenario's ten behoeve van oplossing dossier Stokman  

cie Ontwikkeling dd 8 maart 2018: voldoende besproken 

 

(2018/74895) 

10.  Vaststellen stedenbouwkundig plan Tempelierstraat-Raamsingel 

cie Ontwikkeling dd 8 maart 2018: voldoende besproken 

 

(2017/462997) 

11.  Rondvraag 
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12.  Agenda komende commissievergadering(en) 

13.  Sluiting 

1 Actieve informatieplicht 

1.1 Actualiseren overeenkomst Nieuwe Energie tussen Lingotto en gemeente en opleggen 

geheimhouding bijlage  

cie Ontwikkeling dd 8 maart 2018: tkn 

 

(2018/99166) 

   Nieuwe Energie /  Medewerking aan verkoop vastgoed Haarlem Energy aan Lingotto 

en mogelijkheid optie 2 kavels gemeente 

als bespreekpunt naar de Raad  

(2017/392616) 

2 Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  BenW 

 

2.1   Brief ontwikkeling Plaza West, Cie ontwikkeling, 22 feb 2018 

2.2   Brief wethouder Floor Roduner van 20 februari 2018 over  Informatiebrief 

voortgang zelfbouw in Haarlem in 2017: ovv SP ter bespreking agenderen 

   Brief wethouder Floor Roduner d.d. 20 februari 2018 onderwerp Stand van zaken 

Huurwoningen Braillelaan: op verzoek van SP ter bespreking agenderen 

 


