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Besluitenlijst 

 

 Commissie ontwikkeling 

 Datum: donderdag 20 september 2018 

 Aantal bezoekers: 11 

 Aantal sprekers: 1 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

 

3.  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. 

Cie. Ontwikkeling 20 sept. 2018: voldoende besproken. (2018/514016) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw)- Toezegging op suggestie CUaardgasloos en parkeerloos bouwen 

De heer Visser (CU) bepleit aardgasloos en parkeerloos bouwen. Wethouder Meijs zegt 
toe dit mee te zullen nemen in de discussie over nieuwe parkeernormen. (2018/640202) 

 

3.1 Informatienota Rapportage woningbouw 2018 en Dashboard Ontwikkelzones  

Cie. Ontwikkeling 19 april 2018: t.k.n. stuk 1.11 in volgende vergadering ter 
bespreking agenderen (VVD). 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. 

Cie. Ontwikkeling 20 sept. 2018: voldoende besproken. (2018/146144) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging stadsbreed verkeersonderzoek 

De heer Visser (CDA) informeert wanneer stadsbreed verkeersonderzoek plaatsvindt 
waarvan melding wordt gedaan in de nota Dashboard Ontwikkelzones. Wethouder 
Roduner zegt toe dit na te zullen kijken. (2018/640287) 

 •   

3.1.1 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. 

Cie. Ontwikkeling 20 sept. 2018: betrokken bij bespreking Uitwerking 
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coalitieakkoord woningbouwprogramma e.a.. 

 

3.1.2 Collegebrief d.d. 10 juli 2018 inzake Ontwikkelzone Zuid-West in reactie op Brief Wijkraad 

Klein Zuid West Haarlem aan college van BenW (c.c. cie. Ontw.) d.d. 1 mei 2018 inzake 

percentage sociale huurwoningen 
Cie. Ontwikkeling 20 sept. 2018: betrokken bij bespreking Uitwerking coalitieakkoord 

woningbouwprogramma e.a.. 

 

 

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

2025 

Cie. Ontwikkeling 18 januari 2018: o.v.v. Jouw Haarlem in volgende vergadering 

agenderen. 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. 

Cie. Ontwikkeling 20 sept. 2018: betrokken bij bespreking Uitwerking coalitieakkoord 

woningbouwprogramma e.a.. 

 
4 Rondvraag 

N.b. Rondvraag SP rondom de verbouwing van Ymere in Meerwijk wordt schriftelijk 
beantwoord door wethouder Meijs. 
 

5. Sluiting 

 

 


