
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie ontwikkeling 

 Datum: donderdag 18 januari 2018 

 Aantal 

bezoekers: 

31 

 Aantal sprekers: 7 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

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

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

5.  Vaststellen bestemmingsplan Watermeterfabriek 

In de commissie van 30 november 2017 is besloten tot verplaatsing naar de 

vergadering van 14 december a.s. 

 

In commissie van 18 januari is het stuk aangehouden tot de volgende cyclus, dan eerst 

in de commissie bespreken, vervolgens naar de raad. 

(2017/461812) 

 -    -  

 

  

 

 Overige punten ter bespreking 

6.  Evenementenbeleid Haarlem 2018-2022 

Cie. Bestuur 11 jan. 2018: t.k.n. Op verzoek van AP bespreken in cie. Ontwikkeling. 

Cie. Ontwikkeling 18 jan. 2018: voldoende besproken. 

(2017/477075) 

7.  Adviesrapport Funderingsaanpak Gemeente Haarlem 

cie Ontwikkeling dd 18 januari 2018: voldoende besproken 

(2017/450455) 

 Rozenprieel Funderingsproblematiek 

cie Ontwikkeliong dd 18 januari 2018: voldoende besproken 

 

(2017/592520) 

 Beantwoording art 38 vragen fractie D66 funderingsproblemen Rozenprieel  

cie Ontwikkeling dd 18 januari 2018: voldoende besproken 

 

(2017/589176) 

   Ingekomen raadsvragen - Raadsvragen ex art. 38 fractie D66 over 

funderingsproblemen Rozenprieel 

(2017/574651) 

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

tot 2025 

cie Ontwikkeling dd 18 januari 2018: volgende vergadering agenderen  

 



 

 

 

 

 

 

/  

2 

 

 

(2017/581465) 

 Motie 26: levensloopbestendig bouwen als uitgangspunt (uit verg 7 dec ovv OPH 

agenderen) 

cie Ontwikkeling dd 18 januari 2018: opnieuw agenderen 

 

(2017/613403) 

 

9.  Rondvraag 

10.  Agenda komende commissievergadering(en) 

11.  Niet beantwoorde raadsvragen 

12.  Sluiting 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

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

1.1  Brief van wethouder jur Botter d.d. 21 december 2018 betreft Verzoek om lijst met 

maatschappelijk vastgoed 

cie Ontw. dd 18 januari 2018: tkn 

1.2   Vaststellen rapportage 213a-onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid 

van het gebruik van accommodaties voor het jongerenwerk 

cie Ontwikkeling dd 18 januari 2018: betrekken bij bespreking strategisch vastgoed 

(2017/594344) 

1.3 -    Bericht Haarlemse Bomenwachters inzake ARK  

cie Ontw. dd 18 januari 2018: tkn 

 
 

 

 

 
 
 


