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Besluitenlijst 

 Commissie Ontwikkeling 

 Datum: donderdag 3 december 2020 

 Aantal bezoekers: geen 

 Aantal sprekers: 10 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

4.  Transcript commissie Ontwikkeling d.d. 8 oktober (openbaar en besloten deel Domus Plus) en 

29 oktober 2020 (alleen naar aanleiding van) 

Cie. Ontwikkeling 3 december 2020: de commissie besluit het transcript van het besloten deel 

van de vergadering van 8 oktober over Locatie-onderzoek Domus Plus en Skaeve Huse 

openbaar te maken. 

5.  Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst 

 

 Overige punten ter bespreking 

  

6.  Vrijgave voor inspraak wijziging aanpassing huisvestingsverordening 
Cie. Ontwikkeling 3 december 2020: voldoende besproken, het stuk kan ter inzage worden 

gelegd. 

(2019/954524) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

7.  Vaststellen beheersverordening Haarlem Zuid  

Cie. Ontwikkeling 3 december 2020: gaat als hamerstuk naar raad van 17 december 2020. 

(2020/901414) 

 

8.  Verkoop kavel  "Koningstein" 
Cie. Ontwikkeling 3 december 2020: gaat als hamerstuk met stemverklaring naar raad van 17 

december 2020. 

(2020/154447) 

 

  

9.  Vaststellen startnotitie ‘Romolenbeek’, woningbouwontwikkeling aan het Kruidplein 
Cie. Ontwikkeling 3 december 2020: gaat als hamerstuk met stemverklaring naar raad van 17 

december 2020. 

(2020/1102199) 

 

 Overige punten ter bespreking 
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10.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

- 10 insprekers, waarvan 6 over locatiekeuze Domus Plus / Skaeve Huse. 

 

11.  Economisch jaarplan Haarlem 2021 

Cie. Ontwikkeling 3 december 2020: voldoende besproken. 

(2020/784500) 

 

12.  Actieplan Detailhandel en Horeca 

Cie. Ontwikkeling 3 december 2020: voldoende besproken. 

(2020/663830) 

 

13.  Kinderhuisvest 15 Verkoop bloot eigendom 

Cie. Ontwikkeling 3 december 2020: voldoende besproken. 

(2020/942671) 

 

14.  Kampersingel 2 verkoop woning versus invulling maatschappelijke functie 

Cie. Ontwikkeling 3 december 2020: voldoende besproken. 

(2020/483024) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

15.  Raadsjaaragenda 2021 
Commissie Ontwikkeling 3 december 2020: geen aanvullingen; kan door naar de raad van 17 

december 2020 als hamerstuk. 

(2020/1106006) 

 

16.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

  

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Subsidieaanvraag Koepel 
Commissie Ontwikkeling 3 december 2020: voor kennisgeving aangenomen. AP gaat 
technische vragen stellen over deze nota. Mogelijk daarna toch nog bespreken in volgende 

vergadering. 

(2020/695455) 

 

1.2 Informatienota Sporthal Sportweg 

Commissie Ontwikkeling 3 december 2020: t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 

(2020/955500) 
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1.3 Centrum Schalkwijk ontwikkeling fase 2   

Commissie Ontwikkeling 3 december 2020: t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 

(2020/1018342) 

 

1.4 Convenant Waarderpolder 2021-2025 
Commissie Ontwikkeling 3 december 2020: t.k.n. nota wordt o.v.v. D66 ter bespreking 

geagendeerd in een volgende vergadering (kaders concretiseren). 

(2020/976702) 

 

1.5 Prestatieafspraken 2021 met woningcorporaties Elan Wonen, Pre Wonen en Ymere en de 

huurdersorganisaties 

Commissie Ontwikkeling 3 december 2020: t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 

(2020/1012332) 

 

1.6 Betalingstermijnen uitgestelde belastingen en waardering niet-woningen i.v.m. Corona 

Commissie Ontwikkeling 3 december 2020: t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 

(2020/1060954) 

 

1.7 Voorlopig Ontwerp openbare ruimte Slachthuisbuurt blok 6 t/m 8 e.o. vrijgeven voor inspraak 

Commissie Ontwikkeling 3 december 2020: t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 

(2020/1091051) 

 

1.8 Overeenkomst Airbnb inzake toeristenbelasting 

Commissie Ontwikkeling 3 december 2020: t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. 

(2020/962266) 

 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

 

2.1 Toezegging wethouder Snoek de in de moties 24.11 Meer plek voor culture werkplaatsen en 

24.12 Wijkcentra voorstellen mee te nemen in de toekomstige visies 
Commissie Ontwikkeling 3 december 2020: verantwoording t.k.n. en voor kennisgeving 

aangenomen. 

(2019/451856) 

 

2.2 Motie 18.3 Radiale Gebiedsverbetering  

Cie. Ontwikkeling 9 jan. 2020: t.k.n. stuk 1.1 Ontwikkelen instrument kostenverhaal voor 
bovenwijkse voorzieningen bij gebiedsontwikkeling o.v.v. CU bespreken in een volgende 
vergadering. 
Cie. Ontwikkeling 6 februari 2020: ter bespreking geagendeerd en voldoende besproken. 
Cie. Ontwikkeling 3 december 2020: verantwoording motie t.k.n. is voor kennisgeving 
aangenomen. Een regeling Bovenwijks komt binnenkort. N.b. Staat deze nota met een BAZ in 
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Verseon en dus ook in Jaarplanning van commissie Ontwikkeling? 

(2017/367996) 

 

2.3 Motie 19.1 Vraag de wijkraad om raad 
Cie. Ontwikkeling 3 december 2020: verantwoording motie t.k.n. en voor kennisgeving 

aangenomen. 

(2020/898242) 

 

2.4 Project Vervanging Omgevingsplan applicaties  
Commissie Ontwikkeling 3 december 2020: t.k.n. voor kennisgeving aangenomen. Onderwerp 

wordt hiermee afgevoerd van de Jaarplanning van de commissie. 

(2019/963505) 

 

2.5 Verzoek D66 om StavaZa van andere kraakpanden  
Cie. Ontwikkeling 4 juni: t.k.n. stuk o.v.v. VVD ter bespreking in volgende vergadering. 
Op verzoek van de VVD wordt de nota Oplossing voor kraaksituatie Jansstraat 80 
geagendeerd in een volgende vergadering. D66 verzoekt daarvoor een schriftelijke StavaZa te 
mogen ontvangen over de andere kraakpanden, die in een eerdere nota samen met 
Jansstraat 80 stonden vermeld. 
23 nov. 2020: VVD ziet af van agendering in commissie Ontwikkeling . Wel ontvangt zij graag 
ter informatie de uitspraak van de rechtbank inzake de zitting d.d. 8 oktober jl. m.b.t. de 
Kennemerstraat 18 rood. De rechtbank komt uiterlijk 25 november met een uitspraak. 
Commissie Ontwikkeling 3 december 2020: StavaZa en vonnis t.k.n. en voor kennisgeving 

aangenomen. 

(2020/551675) 

 

3 Brieven van het College van BenW 

 

3.1 Ventilatie op scholen 
Commissie Samenleving 3 december 2020 tkn: ter kennisgeving aangenomen 

Commissie Ontwikkeling 3 december 2020: t.k.n. en voor kennisgeving aangenomen. 

 

4 Beantwoorde raadsvragen 

 

4.1 Beantwoording aanvullende art.38 vragen VVD inzake stadsdichter 
Commissie Ontwikkeling 3 december 2020: beantwoording aanvullende raadsvragen t.k.n. 

voor kennisgeving aangenomen. 

(2020/992454) 

 •  Ingekomen raadsvragen - Aanvullende artikel 38 vragen VVD inz. stadsdichter 
Commissie Ontwikkeling 3 december 2020: beantwoording raadsvragen t.k.n. voor 
kennisgeving aangenomen. Afgehandeld. 
(2020/961119) 
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17.  GroenLinks artikel 38 vragen over zonnepanelen op dak van een pand aan de 

Wilhelminastraat 
Commissie Ontwikkeling 3 december 2020: tussenbericht over raadsvragen t.k.n. voor 

kennisgeving aangenomen. Beantwoording komt half december. 

(2020/1030679) 

 

 


