
  

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 12 oktober a.s. om 20.00 uur in de een van de vergaderkamers van 

het Stadhuis (te bevragen bij de receptie).  

 

De voorzitter gaat er van uit dat alle technische en informatieve vragen voor de 

vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de vergadering 

hiermee niet wordt belast. 

 

 

Agenda 
1. Opening en mededelingen voorzitter 

2. Spreektijd voor belangstellenden  

(over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3. Vaststellen agenda  

4. Concept-verslagen van de commissie Ontwikkeling d.d. 14 en 28 september 

2006 

5. Mededelingen college en commissie; inventarisatie rondvraag  

 

Ter advisering aan de raad: 

6. Welstandscriteria “Land in Zicht” nabij Schoterbrug 

Advies wordt gevraagd over de vaststelling van de welstandscriteria. 

Zie ook de bijgevoegde brief van de wethouders Nieuwenburg en Divendal d.d. 

26 september 2006 

(SO/BD/2006/746      (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 12 oktober 2006 

Ineke Hetem  

(023) 511 3157 

dmhetem@haarlem.nl 

belanghebbenden 

 

 

± 20.00 – 20.20 uur 

+ 20.20 – 21.05 uur 

Programmanr.9 

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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7. Bestemming opbrengst verkoop schilderij van Benjamin West uit de collectie 

van het Frans Halsmuseum 

Advies wordt gevraagd over: 

1. het akkoord gaan met het voorstel om de verkoopopbrengst (€ 1 miljoen), 

na aftrek van de op de verkoop betrekking hebbende kosten van de 

gemeente en het met de nazaten van mevrouw Guépin-van der Niepoort 

overeengekomen deel, te bestemmen voor een door de Raad in te stellen 

“bestemmingsreserve restauratie- en aankoopfonds t.b.v. de collectie van 

het Frans Halsmuseum”, 

2. het instellen van een “bestemmingsreserve restauratie- en aankoopfonds 

t.b.v. de collectie van het Frans Halsmuseum”. 

Cultuur/2006/448      <CvV> 

 

Overige punten ter bespreking 

8. De economische agenda voor Haarlem  

Brief van burgemeester Schneiders d.d. 14 september 2005 inzake Economie, 

Toerisme en Promotie reeds toegezonden op 25 september 2006 

(SO/BD/2006/835)      <BS> 

Bespreking vindt plaats op verzoek van het  college. 

9. Jaarplanning 2006 Commissie Ontwikkeling 

Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie. 
Op de agenda van alle commissies staat de planning van onderwerpen voor de rest 

van het jaar (komende 2 maanden). 

Na de komende begrotingsbehandeling wordt de termijnagenda voor 2007 opgesteld.  

Daarbij is het de bedoeling om de grotere onderwerpen  die in 2007 op de agenda van 

commissies en raad komen in beeld te brengen, incl. een globale tijdsplanning.  

Dan is ook het moment om de (maximaal 6 á 8) onderwerpen aan te wijzen, waarover 

de raad in 2007 via stadsgesprekken met de stad in gesprek wil gaan. 

10. Actielijst t.b.v. de vergadering van 12 oktober 2006 

Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie. 

11. Agenda komende commissievergadering 2 november a.s. 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

± 21.35 – 22.20 uur 

Programmanr. 6 

± 22.35 – 22.45 uur 

+ 21.20 – 21.35 uur 

Programmanr. 6 

± 22.20 – 22.35 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 kennisname meegezonden stukken:  

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

gemotiveerd. 
- Actieve informatieplicht: 

 Uitvoering monitor herstructurering: vertrekkers en vestigers 

(SO/BD/2006/832) 

 Zomerzone, sociaal culturele aanpak (SO/BD/2006/794) 

 Plan van Aanpak Toerisme en Promotie 2006-2010 (SO/BD/2006/705) 

 Verlenen vrijstelling Heringaweg 6 (SO/VT/2006/3895) 

 Invoering Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG) 

(SO/VG/2006) 

 Evaluatie programma Waarderpolder (SO/BD/2006/822) 

 omgeving station Heemstede Aerdenhout (SO/BD/2006/806)(actiepunt 

17/6) 

     

- Ingekomen stukken: 

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

 Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 25 september 2006 inzake aanvraag 

monumentenvergunning Provinciehuis (per e-mail gezonden 25-09-2006) 

 Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 26 september n.a.v. een e-mail van 

de heer Vrugt inzake  bouwblok A.L. Dyserinckstraat 2-20 

 Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 29 september 2006 inzake aankoop 

Drossestraat 14 (u separaat reeds gezonden op vrijdag 29 september) 

 Lijst van ingekomen stukken. 

 

Niet toegezonden stukken/ staan vermeld op het BIS: 

- Extra koopzondag in 2006 (SP/BD/2006/837) 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marianne Blaauboer, 

secretaris commissie Ontwikkeling 


	Ter advisering aan de raad:
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	Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie.


