
 

Snelle terugkoppeling 
 

   

 Commissie ontwikkeling 

 Datum: donderdag 11 januari 2018 

 Aantal 

bezoekers: 

22 

 Aantal sprekers: 1 

 

 

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 7 december 2017 en 14 december 

(openbaar en besloten) 

ongewijzigd vastgesteld 

(2017/507681) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

6.  Verkoop panden Jansstraat 48-50 

Commissie Ontwikkeling 11 januari 2018: als  bespreekpunt naar de raad 

(2017/435784) 

7.  Verlagen parkeernorm voor de categorie "sociale huurwoningen" 

Commissie Ontwikkeling 11 januari 2018: als hamerstuk met stemverklaring naar de 

raad 

(2017/486641) 

   Moties - Motie 11.7 Van onbetaalbare parkeerplek naar betaalbare woning 

Verzoekt het college: 
 

Een onderzoek te doen naar de reële behoefte van parkeerplaatsen bij sociale 

huurwoningen 

 

• De raad te rapporteren over de uitkomsten van dit onderzoek, samen met aanbevelingen 

over het al dan niet aanpassen van de parkeernorm voor sociale huurwoningen. 

(2017/138864) 

Commissie Ontwikkeling 11 januari 2018: Middels bbv Verlagen parkeernorm voor 

de categorie sociale huurwoningen afgedaan 

(2017/138864) 

 Parkeerbehoefte bij sociale woningen 

Commissie Ontwikkeling 11 januari 2018: afgedaan (zie ook bbv 2017 487277) 

(2017/487277) 

8.  Benoeming en herbenoeming en ontslag leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Commissie Ontwikkeling 11 januari 2018: als hamerstuk met stemverklaring naar de 

raad 

(2017/460841) 

9.  Vrijgeven krediet watergang AziePark 

Commissie Ontwikkeling 11 januari 2018: als hamerstuk met stemverklaring naar de 

raad 

(2017/443124) 
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 Pauze 

 

 Overige punten ter bespreking 

10.  Scenario's Koepelgevangenis na 10 januari 2018  

Commissie Ontwikkeling 11 januari 2018: voldoende besproken 

(2018/8026) 

 

11.  Rondvraag 

12.  Agenda komende commissievergadering(en) 

  

 

13.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Schalkstad, vaststellen koop- en realisatieovereenkomst Ontwikkeling Floridaplein 

Haarlem, Schalkstad 1e fase 

cie Ontwikkeling dd 11 januari 2018: tkn 

(2017/573225) 

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

2.1   Brief Stand van zaken verkoop Koningstein, dd 18/12/2017, aan leden Cie 

Ontwikkeling  

2.2   Brief aan commissie Ontwikkeling van wethouder Jeroen van Spijk d.d. 14 

december 2017 inzake bekendmaking aanbesteding Poort van Boerhaave 

Damiatelocatie 

3. Beantwoorde raadsvragen 

3.1 Beantwoording vragen art 38 iz oprichten Kweektuinfonds 

Commissie Ontwikkeling 11 januari 2018: op verzoek van fractie HvH agenderen in 

cie Bestuur i.v.m. integriteitsaspect 

(2017/536258) 

4  Overige ingekomen stukken 

4.1 Uitspraken rechtbank Noord-Holland inzake omgevingsvergunning Pim Mulierlaan en 

inzake gebruik pand De Schelling 

Commissie Ontwikkeling 11 januari 2018: beide stukken agenderen ter bespreking ovv 

fractie SP 

(2017/507701) 

 
 

 

 

 
 
 


