
  

Genoemde agendatijden zijn indicatief. 

De commissie Ontwikkeling heeft de volgende programmalijnen onder zich: Programma 5: 

wonen, Programma 6 : Economie, toerisme en cultuur en Programma 9: ruimte voor 

stedelijke ontwikkeling 

 

 

 

Geachte leden, 

 

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, Denise Eikelenboom, uit voor een 

openbare vergadering van de commissie Ontwikkeling, die gehouden zal worden 

op donderdag 14 december 2006 om 20.00 uur in de een van de vergaderkamers 

van het Stadhuis (na te vragen bij de receptie).  

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
1. Opening en mededelingen voorzitter 

2. Spreektijd voor belangstellenden  

(over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3. Vaststellen agenda  

4. Concept-verslag van de commissie Ontwikkeling d.d. 30 november 2006 

5. Mededelingen college en commissie; inventarisatie rondvraag 

 

 

Ter bespreking 

6. Vaststellen grondslagen nieuw erfpachtbeleid 

Bespreking vindt plaats op verzoek van het college. 

(SO/VG/2006/1421)      <JN> 

 

 

Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling 

en de leden van het college van B&W 

 

                                                                                       

 Gemeente Haarlem 
 

  
  

 Griffie 
 

 

 
Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem  

Datum 

Onderwerp 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

E-mail adres 

Kopie aan 

 

12 januari 2014 

Agenda openbare vergadering van 14 december 2006 

Ineke Hetem  

(023) 511 3157 

dmhetem@haarlem.nl 

belanghebbenden 

 

 

± 20.00 – 20.20 uur 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen 

voor de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de 

vergadering hiermee niet wordt belast. 

 

± 20.20 – 21.05 uur 

Programmanr. 5 

PAUZE: 21.05 – 21.20   uur 



 

  

 

 

 

 

Genoemde agendatijden zijn indicatief 

 

NB: Voor diegenen die de stukken niet bij deze uitnodiging ontvangen:   
alle stukken liggen ter inzage bij de centrale balie van de Publiekshal, Zijlsingel 1 te Haarlem. 

Tel.nr.:  023- 5115115, e-mailadres: publieksdienst@haarlem.nl. 

Openingstijden: dagelijks van 09.00 – 16.00 uur (donderdag doorlopend tot 20.00 uur). 

Tevens liggen deze stukken ter inzage in de leesruimte in het stadhuis, Grote Markt 2 te Haarlem. 

Tel.nr. 023-5113237. Deze leesruimte is dagelijks geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.  Ook kunt u 

‘ www.haarlem.nl / Bestuur & Organisatie / het BIS’ raadplegen. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 

Grote Markt 2  Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113440 
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Ter advisering aan de raad: 

7. Krediet “wonen rond DSK” 

Advies wordt gevraagd over: 

1. het beschikbaar stellen van een krediet van € 3.660.000,- voor de realisatie 

van deelplan 1 van “Wonen rond DSK”voor de periode tot 2011 ten laste 

van de grondexploitatie “Wonen rond DSK” deelplan 1, 

2. het beschikbaar stellen van een krediet van € 54.000,- voor de verdere 

ontwikkeling van deelplan 2 ten laste van “Wonen rond DSK”deelplan 2, 

3. het openen van de grondexploitatie voor fase 2 naast de beschikbaar 

stelling van het (onderzoeks-)krediet voor fase 2. 

SO/PM/2006/816)      <JN> 

8.  Stedenbouwkundig Programma van eisen Peltenburg 

Advies wordt gevraagd over het akkoord gaan met het stedenbouwkundig 

programma van eisen Peltenburg 

(SO/BD/2006)       <JN> 

9. Vaststelling Nota Grondprijzen 2006 

Advies wordt gevraagd over de vaststelling Nota Grondprijzen 2006. 

SO/VG/2006/1422      <JN> 

10. Kredietaanvraag Stadsdeelhart Schalkwijk 2007 

Advies wordt gevraagd over: 

1. het vóórfinancieren in de vorm van een krediet van een bedrag van 

€ 180.000,- t.b.v. de verdere planontwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk 

2007, 

2. het ten laste van de grondexploitatie Stadsdeelhart Schalkwijk brengen van 

dit krediet, te dekken uit de bijdrage van de Gemeenschappelijke 

Exploitatie Maatschappij (i.o.) 

(SO/PM/2006/808)       <JN> 

11. Kredietaanvraag voorschot uitvoering nieuwbouw funderingsaanpak 

Advies wordt gevraagd over het beschikbaar stellen van een bedrag van  

€ 1.950.000,- t.b.v. de bouwkosten van 13 woningen binnen dit project. Het 

besluit wordt gedekt uit de exploitatie verspreid bezit. Bij verkoop van de kavels 

in het project vloeit dit bedrag terug naar de exploitatie.  

SO/PM/2006/821)                                                                    <JN>  

 

Overige punten ter bespreking 

12. Agenda komende commissievergadering(en) van 11 januari 2007  
± 22.50 – 23.00 uur 

± 22.40 – 22.50 uur 

Programmanr. 9 

+ 21.20 – 21.50 uur 

Programmanr. 9 

± 21.50 – 22.00 uur 

Programmanr. 9 

 

+ 22.00 – 22.30 uur 

Programmanr. 9 

± 22.30 – 22.40 uur 

Programmanr. 9 



 

  

 

 

 

 

Genoemde agendatijden zijn indicatief 

 

NB: Voor diegenen die de stukken niet bij deze uitnodiging ontvangen:   
alle stukken liggen ter inzage bij de centrale balie van de Publiekshal, Zijlsingel 1 te Haarlem. 

Tel.nr.:  023- 5115115, e-mailadres: publieksdienst@haarlem.nl. 

Openingstijden: dagelijks van 09.00 – 16.00 uur (donderdag doorlopend tot 20.00 uur). 

Tevens liggen deze stukken ter inzage in de leesruimte in het stadhuis, Grote Markt 2 te Haarlem. 

Tel.nr. 023-5113237. Deze leesruimte is dagelijks geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur.  Ook kunt u 

‘ www.haarlem.nl / Bestuur & Organisatie / het BIS’ raadplegen. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 

Grote Markt 2  Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113440 
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13. Rondvraag 

14. Sluiting  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marianne Blaauboer, 

secretaris commissie Ontwikkeling 
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