Geacht (schaduw)raadslid,
U heeft in de vergadering van de raadscommissie of raad aangegeven een ter kennisname gestuurde
nota of brief te willen behandelen tijdens een vergadering. De commissie heeft ingestemd met uw
verzoek. Het kan ook zijn dat u met instemming van de commissie een onderwerp wil agenderen
dat niet gerelateerd is aan een ter kennisname meegestuurd document.
Om die behandeling te kunnen voorbereiden en voorspoedig te laten verlopen wordt u gevraagd
onderstaande in te vullen en dit formulier zo spoedig mogelijk terug te sturen naar de griffier van de
betreffende commissie.

In te vullen door de griffie:
Commissie
Ontwikkeling

Datum
2 december 2021

Email adres commissiegriffier
mblaauboer@haarlem.nl (Ontwikkeling)

Onderwerp nota/brief e.d.
- brief van de heer Van Harderwijk (Nedreim) over Dreef 48/Mr. Lottelaan 301
- stagnerende kleine projecten in breder verband
Indieners
ChristenUnie, de heren Slik & Visser
Portefeuillehouder

Wethouder Roduner

In te vullen door (schaduw)raadslid of fractie:
Motivatie van agendering
De betreffende brief is de directe aanleiding waarmee we een breder probleem willen aankaarten:
kleinere bouwprojecten en initiatieven die vooral door capaciteitstekort van ambtelijke inzet niet
van de grond komen en soms zelfs in de problemen komen.
Dit project Dreef 48 is inmiddels vlot getrokken en dient als pilot, maar er zijn veel meer projecten,
zoals een perceel in de Ooievaarstraat, waar een dwangsom dreigt voor de eigenaar, omdat hij zijn
project niet van de grond krijgt omdat de gemeente niet werkt / meewerkt.
zie ook: Duizenden woningen in Haarlem worden niet gebouwd omdat de gemeente geen
vergunningen verleent. Al jaren. De reden? Een groot personeelstekort
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20211119_59933704
maar ook: Velsen versnelt: honderden huizen worden eerder gebouwd in de gemeente
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20211129_75759971

Doel van de bespreking
Overzicht krijgen hoeveel projecten en initiatieven het nu werkelijk betreft en ideeën uitwisselen
hoe we dit probleem kunnen oplossen.
Veel kleintjes maken één grote berg. Een grote berg problemen of een heleboel kleintjes vlot
trekken.
Dus laten we al die losse projecten en initiatieven als één grote groep zien: als één grote kans i.p.v.
een heleboel probleempjes en daarmee een hele hoop ontevreden burgers en ondernemers.

Wat wordt aan de andere fracties gevraagd?
Ideeën uitwisselen over hoe de Gemeente deze vastlopende kleine projecten & initiatieven beter
kunnen ondersteunen.

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd?
Overzicht krijgen hoeveel projecten het nu werkelijk betreft en ideeën uitwisselen hoe we dit
probleem kunnen oplossen.
Een visie van het College vragen waarom er nog steeds geen capaciteit genoeg is, of de resultaten
van de pilot zoden aan de dijk zullen zetten en hoe we de ambtelijke inzet wél kunnen vergroten.
Commitment om al die kleine projecten wél een handje te helpen, om erger te voorkomen en om de
stad verder te brengen. Vele kleintjes maken een groot goed.

