
Actielijst Commissie Ontwikkeling (incl. moties/amendementen en toezeggingen Raad) 

t.b.v. de vergadering van de commissie Ontwikkeling op 20 april 2006  

 
Volgnr. M/A

/T
1
 

Raad/

Cie 

Datum Onderwerp/toelichting Pf. 

Houder 

Stand van zaken/afdoening 

67/05 T C 02-09-04 Voorhelmstraat: na afronding onderhandelingen met Ymere komt 

wethouder terug naar cie. met bericht wel/geen overeenstemming over 

plannen of varianten (zie ook cie. Samenleving) 

RG Op 8 maart 2006 vindt een bestuurlijk gesprek 

plaats tussen wethouder Grondel en Ymere. De 

inzet is een bestemming van 1/3 maatschappelijk, 

1/3 ateliers en 1/3 bedrijfsverzamelgebouw. 

Indien het gesprek positief verloopt (en dat is de 

verwachting) volgt het formele traject van 

verkoop gebouw Voorhelmstraat tegen randvoor-

waarden PvE. Bericht aan Cie. Ontwikkeling 

volgt dus na 8 maart a.s. 

69/05 T C 06-10-05 Openlijk adverteren voor illegale onderhuur: nader bezien zal worden het 

openlijk adverteren voor woningen voor illegale onderhuur (zonder 

inschrijving in de gemeente Haarlem) 

RG Antwoord zal worden meegenomen met de 

stukken voor de raadscommissievergadering van 

april 2006. 

70/05 T C 06-10-05 Tijdelijke verhuur na intern sloopbesluit: schriftelijk zal worden 

aangegeven om hoeveel woningen het gaat, wat het toewijzingsbeleid is 

en of de gemeente hierbij ook een rol speelt. 

MR Deze actie wordt in het 3
e
 kwartaal 2006 

afgedaan. De uitvoering van de actie vraagt veel 

zoekwerk. 

 T177 R 11-11-05 Regionale woonvisie Zuid-Kennemerland 2010: een onderbouwing zal 

worden gegeven waarom 10% sociaal bouwen in koopsector (i.p.v. 25) 

niet haalbaar is. Deze onderbouwing zal t.z.t. worden behandeld in cie. 

Ontwikkeling 

MR Het sociaal bouwen in de koopsector wordt 

meegenomen bij de uitwerking van de Lokale 

Woonvisie (gereed december 2005). 

 T184 R 11-11-05 Plan van aanpak om belemmeringen in verordeningen weg te nemen: aan 

de hand van het jaarverslag van de Woningwinkel zal gekomen worden 

met dit plan van aanpak. Dient in september 2004 gereed te zijn. 

MR De cie. SO heeft het jaarverslag Woningwinkel 

nog niet geagendeerd. De belemmeringen voor 

doorstroming zijn weggenomen door een voorstel 

tot wijziging van de huisvestingsverordening. Het 

criterium “maatschappelijk onaanvaardbaar” 

wordt daarin toegevoegd als grond voor het 

verkrijgen van een urgentieverklaring naast het al 

bestaande criterium “levensbedreigende situatie”. 

Voorstel wordt in het 4
e
 kwartaal 2005 

aangeboden aan de commissie. 

 M 

296 

R 11-11-05 Kaderstelling nieuwe werkwijze bewonersondersteuning: College wordt 

verzocht het huidige budget te blijven reserveren voor ondersteuning bij 

MR Beide punten uit de motie worden in het 

uitwerken en vormgeven van de nieuwe 

                                                           
1
 M(otie), A(mendement), T(oezegging) 



ontwikkelingen in de stad; college wordt verzocht de invulling van het 

beleid ter besluitvorming aan de Raad voor te leggen voordat tot 

invoering kan worden overgegaan. 

werkwijze meegenomen. 

 T 

297 

R 11-11-05 Kaderstelling nieuwe werkwijze bewonersondersteuning: in 

samenwerking met de griffie zal een werkconferentie worden 

georganiseerd over het wijkradensysteem met de gemeenteraad en de 

wijkraden 

MR Zal direct na de zomervakantie plaatsvinden. 

 M 

249 

R 11-11-05 Vrouwen Adviescommissie: oproep tot gezamenlijke ondersteuning VAC MR Nota betreffende alternatieve financiering is in de 

raadscommissie geaccordeerd. 

 M 

280 

R 11-11-05 Wonen-Zorg en Welzijn: realiseren van een aantal levensloopbestendige 

woningen binnen nieuwbouwprojecten; aanwijzen 2
e
 pilot 

MR Geschikte pilots worden geïdentificeerd. 

 T 

281 

R 11-11-05 Wonen-Zorg en Welzijn: begin 2005 1
ste

 aanzet uitwerkingsplan gereed. 

In aanzet wordt uitwerking activiteiten m.b.t. wonen, welzijn en zorg 

opgepakt. 

MR Zowel de pilot de Noordketen als de regierol 

worden momenteel uitgewerkt. Tevens is een 

raadsvoorstel, ter informering van de stand van 

zaken, in voorbereiding. In 3
e
 kwartaal 2005 is dit 

stuk gereed. 

 T 

268 

R 11-11-05 Weekmarkt Marsmanplein: onderzoeken mogelijkheden weekmarkt op 

Marsmanplein. Bespreking resultaten binnen 3 maanden in commissie. 

BM Onderzoek is gaande; na de zomer 2005 

afgerond. 

 T 71 R 11-11-05 Grondbedrijf: de evaluatie Grondbedrijf wordt voor het einde van 2003 

aan de cie. ter bespreking voorgelegd. 

RG De opdracht voor een nota grondbeleid 2006 

wordt na de zomer in het college en met de 

commissie besproken. De evaluatie wordt daarin 

meegenomen (2
e
 helft 2005). 

 T 

160 

R 11-11-05 Masterplan Spoorzone/kwaliteit Prinsen Bolwerk: in de uitwerking van 

het ontwerp worden voorstellen gedaan voor bebouwing in een beperkt 

gebied hoek Prinsen Bolwerk en Friese Varkensmarkt 

MR Door VROM is BIRK subsidie toegekend. Nota 

uitwerking delen Stationsplein Gonnetstraat is 

besproken in Cie. en in de Raad van 20 juli 2005 

geaccordeerd. 

 M 

235 

R 11-11-05 Aanbevelingen onderzoek Grote Projecten: schriftelijke evaluatie van de 

uitvoering aanbevelingen en agendering in Cie SO (tweemaal schriftelijk 

rapporteren in februari en juli 2005) 

MR Notitie is behandeld. Afgesproken is dat bij 

aanvraag van kredieten er een standaard 

formulier wordt bijgevoegd. Dit formulier is 

ontwikkeld en wordt gebruikt bij de aanvragen. 

De AO kredietaanvragen worden aangepast. 

 T 

264 

R 11-11-05 023-Haarlem: starten van een grondexploitatiemaatschappij voor project 

023-Haarlem 

JV College heeft een second opinion gevraagd over 

de gekozen vorm van PPS. Deze is bijna 

afgerond. Hieruit volgen aanbevelingen voor de 

te volgen weg. 

 M 

299 

R 11-11-05 Vaststelling structuurplan 2020: bebouwing op talud bij Veerplan met 

kantoren mogelijk te maken; vooralsnog niet uitgaan van woningbouw; 

op termijn wellichting menging woningen + kantoren of enkel woningen 

MR Bij de uitwerking van het Masterplan Spoorzone 

wordt met de besluiten van de Raad rekening 

gehouden. 



toe te staan op voorwaarde dat enige belemmering van industrie in 

Waarderpolder en/of de optimale aanleg van fly-overs uitgesloten is. 

 M 

302 

R 11-11-05 Sloop HBS-A Raaks: college wordt opgedragen om niet eerder tot 

daadwerkelijke sloop van de HBS-A over te gaan dan nadat het college 

zich ervan zeker heeft gesteld dat er aansluitend op deze locatie gesaneerd 

en gebouwd zal/kan worden. Een en ander vanzelfsprekend ter controle 

door de Raad. 

MR Sloop HBS-A start na de bouwvak en er zullen 

aansluitend werkzaamheden verricht worden op 

het terrein. 

 M 

304 

R 11-11-05 Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2004: college wordt verzocht een 

actualisatie van de belangrijkste grondexploitaties aan de Raad te 

verstrekken voor behandeling jaarrekening. Als peildatum daarbij 

gebruiken 1 mei 2005. 

MR De benoemde grondexploitaties worden op dit 

moment doorgerekend t/m april 2005. 

 T 

145 

R 11-11-05 Overbruggingsjaar stadsarcheologie: voorjaar 2004 komt een notitie over 

de uitvoering van het verdrag van Malta. Hierin komt de positie van 

archeologie aan de orde. 

RG Volgens de laatste planning wordt de wet van 

kracht per dec. 2005. Haalbaarheid zeer 

twijfelachtig. De uitwerking van de 

consequenties voor de gemeente Haarlem is 

hierdoor vertraagd. 

 T 

204 

R 11-11-05 Bouwleges/digitalisering bouwarchief: aan de Raad zal inzichtelijk 

gemaakt worden welke kosten nu precies worden toegerekend aan de 

bouwaanvragen. 

MR De afhandeling van bouwaanvragen en daarvoor 

te heffen leges zijn onderwerp van onderzoek in 

het kader van de uitwerking van de bezuinigings-

taakstellingen. Dit onderzoek is nog gaande. 

 M 

303 

 

 

 

 

 

 

T311 

R 11-11-05 Achterstand kredieten SO Vastgoed:  

1. Rekenkamercie. laten onderzoeken welke vragen in onderzoek 

dienen te worden beantwoord en welk onderzoeksmiddel daartoe in 

dit geval het meest efficiënt is, waarbij dienen te worden afgewogen 

de mogelijkheden en consequenties van samenwerking met college in 

één onderzoek, zelfstandig raadsonderzoek, een raadsenquête en evt. 

andere onderzoeksmethoden,  

2. Zich daarin te laten bijstaan door griffie,  

3. Hierover te rapporteren en voorstellen te doen in volgende 

raadsvergadering. 

Toegezegd wordt dat het gehele onderzoek naar de situatie bij Vastgoed 

op 31 augustus a.s. zal zijn afgerond. 

RG Onderzoek Berenschot is gestart. Verwachte 

rapportage begin september klaar. Op basis van 

uitkomsten zou de Raad zich beraden of separaat 

verder onderzoek nodig/gewenst is (in overleg 

met Rekenkamercie.). 

 T 

305 

 

T307 

R 11-11-05 Achterstand kredieten SO Vastgoed: toegezegd wordt te komen met een 

zo compleet mogelijke Kadernota, met daarin waar nodig inhoudelijke en 

procedurele voorstellen m.b.t. financieel beleid. 

Gekomen zal worden met een overzicht van de meest recente financiële 

cijfers m.b.t. de belangrijkste grote projecten. 

MD 

 

 

RG 

Achterstand kredieten is in kaart gebracht en 

benodigde aanvullende kredieten zijn 

aangevraagd (3 stuks). 

 T 

306 

R 11-11-05 Achterstand kredieten SO Vastgoed: toegezegd wordt het verbetertraject 

t.a.v. Vastgoed te starten. Over 3 maanden rapporteren in de Cie. en Raad 

PB Verbeterprojecten (Taskforce) gestart. 

Tussenrapportage VG gepresenteerd medio juli 



over voortgangsrapportage. 2005. Volgend meetpunt september 2005. 

 T205 R 11-11-05 Uitwerkingsfase 023 (Haarlem): toegezegd wordt dat de 

onderhoudscontracten ter bespreking zullen worden voorgelegd aan de 

Commissie. 

MR Zal ter bestemder tijd gebeuren. 

M5 M R 11-11-05 Beperking leegstand corporatiewoningen: met woningbouwcorporaties 

dient te worden overeengekomen (in een aan de Raad voor te leggen 

convenant) dat de maximale leegstand tussen vertrek en inwoning van de 

opeenvolgende huur maximaal gesteld wordt op één maand, op straffe 

van boete (ter hoogte van de bruto maandhuur) aan de corporaties 

MR  

M6 M R 11-11-05 Belasting op leegstand: alle leegstaande kantoorruimten per 1-1-2006 

dienen te worden geïnventariseerd en in overleg met eigenaren van 

kantoorruimte tijdelijke herbestemming tot woonruimte te stimuleren 

(toegestaan ex. Art 15 Leegstandswet - drie jaren en ex. Art. 17 WRO –

vijf jaar). 

De aanschrijving op leegstand van kantoorruimte dient actief ter hand te 

worden genomen. 

Haarlem dient zich aan te sluiten bij het initiatief van het gemeentebestuur 

van Tilburg tot de wens een leegstandsbelasting in te voeren. 

MR  

M48 M R 11-11-05 Woonwagenstandplaatsen: binnen 2 maanden zal een notitie aan de Raad 

worden voorgelegd met een financieel vergelijk tussen overdracht en 

verkoop van woonwagens; het naast elkaar zetten van de voors en tegens 

van beide mogelijkheden. 

MR  

 T R 21-12-05 Europawijk-zuid: verwerken inspraak op de Toekomstvisie 2015: in het 

eerste kwartaal van 2006 zal de wethouder terugkomen met de uitwerking 

van voorstellen m.b.t. Singelvariant voor de Laan van Angers. 

MR  

 A2 R 21-12-05 Europawijk-zuid: de visie 2015 voor Europawijk-zuid (Heempark) wordt 

gewijzigd waarbij op pagina 6 bij het derde bolletje van boven niet 

voorstel 2 maar voorstel 3 nader wordt uitgewerkt. 

MR  

M7 M R 25-01-06 Krediet verkoop en ruimtelijke functionele uitgangspunten Prinsen 

Bolwerk 3: de functies worden beperkt tot wonen en horeca. 

MD  

10/06 T C 26-01-06 Volgen van mensen uit sloop/nieuwbouwprojecten: wat is de stand van 

het toegezegde onderzoek (waar komen ze terecht). De wethouder zal 

informeren of de verhuisbewegingen al worden gemonitord. Zo niet, dan 

is deze vraag geschikt voor de Omnibusenquête. 

MR De cie. wenst deze actie over te hevelen naar de 

volgende raadsperiode. 

11/06 T C 09-02-06 Contact gemeente met woonwagenbewoners Middengebied Delftwijk: 

aan de cie. zal een resumé worden verstrekt van de momenten van contact 

tussen de gemeente en de woonwagenbewoners van het middengebied 

Delftwijk 

MR  



12/06 T C 09-02-06 Plannen Slauerhoffstraat: de planning zal nogmaals worden toegezonden 

aan de cie. 

MR  

13/06 T C 09-02-06 V.d. Aartsportweg: vóór de raadsvergadering van 15 februari 2006 zal de 

cie. worden geïnformeerd over de totale grondopbrengsten. 

MR Afgehandeld? 

14/06 T C 09-02-06 Woonvisie Haarlem: na een jaar zal de realisatie van de ambities in de 

Woonvisie worden geëvalueerd. 

MR Wordt opgenomen op de jaarplanning van cie. 

Ontwikkeling 

15/06 T C 09-02-06 Armoedegrens: vóór 15 februari zal worden gecontroleerd of de uitspraak 

dat 8,5% van de Haarlemmers onder de armoedegrens leeft, juist is. 

MR Afgehandeld? 

16/06 T C 09-02-06 Wijziging Huisvestingsverordening: voor 15 februari zal worden 

uitgezocht welke oppervlakte als minimale grens wordt gehanteerd bij 

splitsing van woningen (60 of 70 m2) 

MR Beantwoording toegezonden bij brief van 23 

februari 2006. Afgedaan. 

17/06 T C 09-02-06 De schriftelijke reactie van Haarlem op de bouwplannen van Heemstede 

in de bocht van de Randweg wordt toegezonden aan de cie.  

MR  

18/06 T C 09-02-06 Aan wethouder Bruins Slot zal worden gevraagd om datgene wat hij 

telefonisch heeft gezegd over De Zandwaaier schriftelijk te bevestigen. 

JV  

19/06 T C 09-02-06 Ruil Wijnkerk/De Zandwaaier: het mailbericht van wethouder Bruins Slot 

zal worden doorgezonden aan de commissie en aan wethouder Visser 

Catsman

/Secret. 

Per e-mail verzonden op 16 februari 2006. 

Afgedaan. 
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