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Besluitenlijst 

 

 Commissie Ontwikkeling 

 Datum: donderdag 16 december 2021 

 Aantal bezoekers: geen 

 Aantal sprekers: 5, waarvan 3 fysiek, 1 digitaal en 1 schriftelijk 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

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

 

 Overige punten ter bespreking 

 

5.  Een nieuwe toekomst voor het voormalige Joodse Gemeentegebouw, Lange Wijngaardstraat 

14  

Cie. Ontwikkeling 2 dec. 2021: niet behandeld i.v.m. onvoldoende tijd. 

Cie. Ontwikkeling 16 dec. 2021: voldoende besproken. 

(2021/588923) 

 

6.  MRA Duurzaamheidstop 2021; onderdeel convenant Green Deal Houtbouw 

Cie. Ontwikkeling 30 sept. 2021: t.k.n. nota, wordt o.v.v. cie. (GLH) besproken in een 
volgende vergadering. Cie. 2 dec. 2021: niet behandeld wegens onvoldoende 
vergadertijd. 

Cie. Ontwikkeling 16 dec. 2021: voldoende besproken. 

(2021/418146) 

 

7.  Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan 'Fietsznfabriek'  
Cie. Ontwikkeling 2 dec. 2021: t.k.n. stuk wordt o.v.v. AP ter bespreking geagendeerd in de 
extra vergadering van 16 dec. 

Cie. Ontwikkeling 16 dec. 2021: voldoende besproken. 

(2021/534191) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

8.  Evaluatie Hotelaanvraagpauze 2021 

Cie. Ontwikkeling 16 dec. 2021: gaat als hamerstuk naar de raad van 23/12. 

(2021/441496) 

 

9.  Vaststellen Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2022 

Cie. Ontwikkeling 16 dec. 2021: gaat als bespreekpunt naar de raad van 23/12. 

(2021/571131) 
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 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging tussentijds info. over gegevens voor evaluatie eind 
2023 

Wethouder Meijs zegt toe dat vooruitlopend op de evaluatie van de regeling voor 
opkoopbescherming na 2 jaar, de commissie tussentijds wordt voorzien van de 
gegevens die gemonitord gaan worden. 

(2022/117623) 

 

 •  Moties - Motie 10.4 Bescherm de leefbaarheid en schaarse woningvoorraad 

Cie. Ontwikkeling 16 dec. 2021: gaat als bespreekpunt naar de raad van 23/12. Motie 
10.4 is afgehandeld met vaststellen van de HV-verordening incl. opkoopbescherming. 

(2021/128026) 

 

 •  Toezeggingen - Motie 10.3 Koester de eengezinswoning  
Cie. Ontwikkeling 16 dec. 2021: gaat als bespreekpunt naar de raad van 23/12. Motie 
10.3 is afgehandeld met vaststellen van de HV-verordening incl. opkoopbescherming. 

(2021/128002) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging opnemen verplichte registratie particuliere verhuurwoningen in 
huisvestingsverordening 

Cie. Ontwikkeling 16 dec. 2021: gaat als bespreekpunt naar de raad van 23/12. 
Toezegging is afgehandeld met vaststellen van de HV-verordening incl. 
opkoopbescherming. 

(2019/312704) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging onderbouwing urgenten opnemen in nwe 
Huisvestingsverordening 
Cie. Ontwikkeling 16 dec. 2021: gaat als bespreekpunt naar de raad van 23/12. 
Toezegging is afgehandeld met vaststellen van de HV-verordening incl. 
opkoopbescherming. 

(2021/541282) 

 

 •  Moties - Motie 18.13 Opkoopbescherming zo snel mogelijk 

Cie. Ontwikkeling 16 dec. 2021: gaat als bespreekpunt naar de raad van 23/12. Motie 
18.13 is afgehandeld met vaststellen van de HV-verordening incl. 
opkoopbescherming. 

(2021/602301) 

 

9.1 Reacties op voornemen invoering opkoopbescherming 
Cie. Ontwikkeling 16 dec. 2021: deze RIB is betrokken bij de behandeling van de 
Huisvestingsverordening. 
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10.  Vaststellen Cultuurplan 2022-2028 

Cie. Ontwikkeling 16 dec. 2021: gaat als bespreekpunt naar de raad van 23/12. 

(2021/581363) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging bespreken optie last minute tickets voor HaarlemPas houders 
met culturele instellingen 

Commissie Samenleving 2-12-2021: de toezegging is afgehandeld. (2019/788205) 

 

 •  Moties - Motie 18.06 Museum Haarlem verdient ondersteuning 
Cie. Ontwikkeling 16 dec. 2022: motie 18.06 afgehandeld in Cultuurplan2022-2028 pag. 26. 

(2021/602239) 

 

 •  Moties - Motie 2.01 Met de HaarlemPas moet echt veel meer kunnen 
Cie Samenleving 2-12-2021: commissie akkoord met afdoening motie.  

(2018/408116) 

 
  Moties - Motie 21  

Cie. Ontwikkeling 13 jan. 2022: t.k.n. stuk verantwoording motie voor kennisgeving 
aangenomen. 
(2020/1098759) 

 

11.  Sluiting 
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 Ter kennisname meegezonden stukken 
 

1 Actieve informatieplicht 
 

1.1 Partnership OV-knooppunten gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland 
Cie. Ontwikkeling 16 dec. 2021: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 
(2021/629690) 

 
2 Afdoening toezeggingen en moties 
 
 Toezegging voorstel instemmen met 3 ton voor FHM 

Cie. Ontwikkeling 16 dec. 2021: verantwoording t.k.n. is voor kennisgeving 
aangenomen. 
(2021/223843) 

 
3 Ingekomen stukken 

 
  Brief Erfgoedvereniging Heemschut over Monumentale boerderij Noord Akendam  

-brief betreffende Domus Plus Skaeve Huse Vergierdeweg 
Cie. Ontwikkeling 16 dec. 2021: deze brief wordt o.v.v. de raad van 25 nov. 2021 
(OPHaarlem) ter bespreking geagendeerd in volgende vergadering. 

 

 


