
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie ontwikkeling 

 Datum: donderdag 22 februari 2018 

 Aantal 

bezoekers: 

33 

 Aantal sprekers: 8 

 

 

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 1 februari 2018 

ongewijzigd vastgesteld 

(2017/507840) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

6.  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. 

cie Ontwikkeling dd 22 februari 2018: als bespreekpunt ddor naar de raad van 15 maart 

2018 

(2017/461812) 

 Oplegging geheimhouding taxatie en renovatiekosten Watermeterfabriek   

cie Ontwikkeling 22 februari 2018: tkn 

(2018/61286) 

 Pauze 

7.  De Koepel 

Commissie Ontwikkeling 22-2-2018: voldoende besproken 

(2018/58964) 

 Overige punten ter bespreking 

8.  Vastgoednota Haarlem 

Commissie Ontwikkeling 22-2-2018: voldoende besproken 

(2018/49829) 

9.  Besluiten tot een stimuleringslening Duurzame stedelijke vernieuwing voor DeDakkas 

B.V. 

Commissie Ontwikkeling 22-2-2018: voldoende besproken 

(2018/42499) 

10.  Rondvraag 

11.  Agenda komende commissievergadering(en) 

12.  Sluiting 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Vrijgeven voor inspraak Ambitiekaart Haarlemse Wateren 

Cie Beheer 22/2/2018: op verzoek van D66 agenderen voor een volgende 
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commissievergadering 

Commissie Ontwikkeling 22-2-2018: op verzoek van de fractie D66 agenderen in 

commissie Beheer 

(2017/408688) 

1.2 Intentieverklaring fietsnetwerk MRA 

Cie Beheer 22/2/2018: op verzoek van de ChristenUnie graag agenderen icm brief 

wethouder Sikkema 1/2/2018 over ondertekening intentieverklaring MRA 

fietsennetwerk 

(2018/35677) 

1.3 Ontwerp-omgevingsvergunning Surinameweg 11 

cie Ontw dd 22 februari 2018: tkn 

(2017/606892) 

1.4 Afdoening Motie 50: maak van een groen Emmaplein een sluitende businesscase 

(2018/64875) 

 

   Moties - Motie 50 Maak van een groen Emmaplein een sluitende businesscase 
Verzoekt het college 
• Te onderzoeken in hoeverre er een sluitende businesscase haalbaar is door onder het 

Emmaplein een ondergrondse parkeergarage te laten realiseren, die deels aan particulieren 

per parkeerplaats verkocht wordt en deels beschikbaar gemaakt wordt voor bezoekers 

• Uit deze Grondexploitatie de vergroening van het Emmaplein te financieren met een 

openbare stadstuin als resultaat 
(2017/535499) 

cie Ontw dd 22 februari 2018: kennis genomen van de informatienota van het 

college. Motie afgedaan 

(2017/535499) 

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

2.1   Brief wethouder Floor Roduner van 8 februari 2018 over Evaluatie winkeltijden op 

zon-en feestdagen: tkn 

2.2 Vol aan de bak voor werkgelegenheid 

cie Ontw dd 22 februari 2018:kennisgenomen van de informatienota van het college. 

Motie 20 afgedaan 

(2018/49411) 

 

   Moties - Motie 20 Vol aan de bak voor meer werkgelegenheid in Haarlem 
 

Draagt het College op om:  tot een 

zodanige werkverdeling te komen dat 

onze nieuwe burgemeester een 

nadrukkelijke rol heeft, waarbij 

haar/zijn ambassadeurswaarde voor 

Haarlem mede ingezet wordt om 

werkgelegenheid naar onze stad te 

halen;  Daagt het college uit om alles 

uit de kast te halen om de groei van de 

werkgelegenheid te bevorderen  
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(2016/333921) 

cie Ontw dd 22 februari 2018: kennisgenomen van de informatienota van het college. 

motie afgedaan 

 

(2016/333921) 

3 Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Art.38 vragen VVD inzake Kleine Houtstraat 116 

(2017/612833) 

cie Ontwikkeling dd 22 februari 2018: ovv VVD ter bespreking agenderen 

(2017/612833) 

 

   Beantwoording art.38 fractie VVD inzake Kleine Houtstraat 116 

Commissie Ontwikkeling 22-2-2018: agendern op verzoek van de fractie VVD 

(2018/53332) 

4   Ingekomen stukken 

   Concept Vitaliteitscentrum Watermeter: tkn 

   180209 Brief Bedrijfsleven  B&W en de raad inzake Open de Koepel:tkn  

   20180208 Brief KHMW inzake St. Panopticon / Open de Koepel: tkn 

   Evenementenbeleid Haarlem 2018-2022: tkn 

 Oplegging geheimhouding beantwoording vragen over de Koepel  

cie Ontw dd 22 februari 2018: tkn 

 

(2018/97531) 

 
 

 

 

 
 
 


