
  

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 extra 
openbare vergadering van de commissie Ontwikkeling, die gehouden zal worden 

op dinsdag 12 december om 20.00 uur in een van de vergaderkamers van het 

Stadhuis (te bevragen bij de receptie).  

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
1. Opening en mededelingen voorzitter 

2. Spreektijd voor belangstellenden  

(over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3. Vaststellen agenda  

4. Mededelingen college en commissie; inventarisatie rondvraag 

 

Ter advisering aan de raad: 

5. Masterplan Herstructurering Waarderpolder 

Bij de advisering wordt u verzocht te betrekken de eerder toegezonden en 

opnieuw bijgevoegde nota’s “Evaluatie programma Waarderpolder” 

(toegezonden t.b.v. de vergadering van 12 oktober jl.) en “Startnotitie 

gebiedsgerichte aanpak Waarderpolder” (toegezonden t.b.v. de vergadering 

van 16 november 2006). 

Advies wordt gevraagd over het instemmen met het masterplan 

Herstructurering Waarderpolder. 

(SO/BD/2006/975)      <BS> 

 

Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling 

en de leden van het college van B&W 

 

 

LET OP: GEWIJZIGDE AGENDA                                                                                       

 Gemeente Haarlem 
 

  
  

 Griffie 
 

 

 
Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem  

Datum 

Onderwerp 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

E-mail adres 

Kopie aan 

 

12 januari 2014 

Agenda extra openbare vergadering op dinsdag 12 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. 

 

PAUZE: 21.20 – 21.30    uur 

± 20.20 – 21.20 uur 

Programmanr. 6 



 

  

 

 

 

 

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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6. Herziening verordening amateurkunst 

Advies wordt gevraagd het vaststellen van de herziene verordening 

basissubsidies Amateurkunst met ingang van 1 januari 2008 

MO/Cultuur/2006/628      <CvV> 

 

7. Aanpak financiële problematiek Patronaat (Toegevoegd) 

Advies wordt gevraagd over het verstrekken van een éénmalige bijdrage van    

€ 150.000 aan Stichting Patronaat, en een lening van € 150.000 

(rentepercentage 5%) aan het Patronaat te verstrekken. De lening zal uiterlijk 

vanaf 2009 in 5 jaarlijkse termijnen moeten worden afgelost. 

MO/Cultuur/2006/718      <CvV> 

 

Overige punten ter bespreking 

8. Rondvraag 

9. Sluiting  

 

Ter kennisname meegezonden stukken:  

N.b. Voorstellen voor bespreking in de commissie dienen goed te worden 

gemotiveerd. 
- Actieve informatieplicht: 

 Plattegronden en andere info via zuilen (SO/BD/2006/902)(de voorbeelden 

van plattegronden, informatievoorziening en afbeeldingen van Info-Take 

zuil liggen ter inzage bij de Griffie) 

 Voortgangsrapportage vervolg verbeterprogramma Vastgoed (Avanti) 3
e
 

kwartaal 2006 (SO/VG/2006/1496) 

 Vaststelling subsidie St. Stadsschouwburg en Concertgebouw 2004/2005 

(MO/Cultuur/2006/655) 

 Eindafrekening krediet Philharmonie (MO/Cultuur/2006/648) 

 Vervolghuisvesting bijzondere doelgroepen (SO/BD/2006/918) 

 Stedebouwkundig Programma van Eisen Amsterdamsevaart 270-274 

(SO/BD/2006/941) 

 Afronding puieninventarisatie (SO/BD/2006/917) 

 Kunstwerk Slachthuisbuurt (MO/Cultuur/2006/561) 

 Uitbreiding samenstelling adviescommissie Cultuurstimuleringsfonds 

Haarlem (MO/Cultuur/2006/620) 

± 21.30 – 21.55 uur 

Programmanr. 6 

± 22.55 - 23.00 uur 

± 21.55 – 22.55 uur 

Programmanr. 6 



 

  

 

 

 

 

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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- Ingekomen stukken. 

 Afdoening vragen/actiepunten door het College van  B&W: 

 Beantwoording door wethouder Nieuwenburg van de vraag (27/06) 

inzake toezending van verslagen van besloten vergaderingen van de 

Welstandscommissie aan de fractievoorzitters 

 Uitnodiging van burgemeester Schneiders voor een werkbezoek aan de 

Waarderpolder op 23 november 2006 (uitgereikt in de vergadering van 

16 november 2006) 

 Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 20 november 2006 inzake 

beantwoording vragen Berap 2006-2 (SO/Dir/2006/5) 

 Brief van wethouder Van Velzen d.d. 23 november met aanvullende 

informatie begroting MZK 2006/2007 (MO/Cultuur) 

 Lijst van ingekomen stukken. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marianne Blaauboer, 

secretaris commissie Ontwikkeling 


	Ter advisering aan de raad:
	Overige punten ter bespreking

