
 
 
 

VERZOEK AGENDERING TER KENNISNAME STUK (COMMISSIE) 

 

In te vullen door raadslid of commissielid: 
 

Commissie Datum 

Ontwikkeling 21-3-2023 

 

Agendanummer/letter Titel ter kennisname stuk  

1.1 Verantwoording Toezegging wethouder Roduner te overleggen met 
woningcorporaties over toekomstbestendige toegankelijkheid/ entree 
gebouwen 

Raadslid/commissielid Geert-Jan Procee  

Portefeuillehouder Wethouder Roduner  

 

Motivatie van agendering  

Het traject toegankelijkheid loopt al lang en het is van belang dat de commissie voortgang hierin 
kan bespreken met elkaar en met de wethouder. 
 

 

Doel van de bespreking 

Het is OPHaarlem niet of onvoldoende duidelijk welke tijdspaden er verbonden zijn aan en welke 
uitwerking en doelen zijn gespecificeerd met betrekking tot de onderstaande acties: 
1-Corporaties verkennen welke complexen hieronder vallen en of hiervoor labeling als 
seniorwoning geldt.  
2-Daarnaast is afgesproken dat gemeenten en corporaties werken aan een regionaal WMO-
convenant over woningaanpassing met afspraken tussen gemeente en corporaties over 
financiering van woningaanpassing.  
3-Bovendien wordt in het kader van realisatie van inclusieve, levensloopbestendige wijken 
samengewerkt aan verbetering van toegankelijkheid van de openbare ruimte en 
dementievriendelijkheid van wijken. 

 

 Wat wordt aan de andere fracties gevraagd? 

Zijn de fracties van oordeel dat er effectief samengewerkt wordt in het kader van realisatie van 
inclusieve, levensloopbestendige wijken aan verbetering van toegankelijkheid van de openbare 
ruimte en dementievriendelijkheid van wijken. 
Zijn de fracties van oordeel dat de uitvoeringsagenda voldoende vertrouwen geeft dat de 
stadsdeal voortvarend en effectief tot de mogelijkheid van levensloopbestendig wonen leidt? 

 

Geacht raadslid, commissielid, 
U wilt komende vergadering namens uw fractie een verzoek doen om een ter kennisname stuk te 
bespreken in een volgende commissievergadering.  
Onderstaand formulier graag uiterlijk 24 uur voor aanvang van de komende vergadering ingevuld 
mailen aan griffiebureau@haarlem.nl  incl. c.c. aan de betreffende commissiegriffier.  
Als de commissie akkoord gaat met uw agenderingsverzoek, geeft dit formulier tevens kaders voor 
de bespreking in een volgende vergadering. 

mailto:griffiebureau@haarlem.nl


 
 
 

Wat wordt aan de portefeuillehouder/college gevraagd? 

Zorg ervoor dat de commissie op de hoogte is van de uitvoeringsagenda Stadsdeal, de voortgang 
daarin en de inzet van het college. 
 

 


