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

t.b.v. de vergadering van de commissie Ontwikkeling op 12 oktober 2006  
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 T C 31-03-03 Depot Frans Halsmuseum CV 

 

 

 

12/10 

 

jan.2007 

Op 10-02-2006 heeft de cie. Cultuur de nota 

Verkoop twee schilderijen uit de collectie van het 

FHM besproken. Nadere rapportage volgt in mei. 

SvZ 06/09 

Verkoop schilderij van West geagendeerd voor 

12 oktober 2006 (zie actiepunt 18-11-05). 

Nota Depot Frans Hals Museum zal vlgs 

jaarplanning jan. 2007 beschikbaar komen. 

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) 

JN 

Nov.-

dec. 

SvZ 06/09 
Onderhandelingen zijn nog gaande; na 1 nov. zal 

n.a.v. de uitkomst een afwikkeling plaatsvinden. 

Naar verwachting zal in dec. het college een 

intentieovereenkomst sluiten met Ymere. 

Hierover zal de cie. worden geïnformeerd. 

 T R 05-03-05 Herziening subsidierelaties en subsidiesystematiek Cultuur CV 

4
e
 

kwar-

taal 

In 2005 is een tweetal kaderstellende nota’s over 

beleidsgestuurde contractfinanciering 

gepresenteerd aan de betrokken raadscommissies 

en heeft een raadsdebat over dit onderwerp 

plaatsgevonden. In het laatste kwartaal 2005 is 

gestart met oriënterende gesprekken met een 

aantal betrokken kunstinstellingen. In het geval 

van de podiuminstellingen moet dit ook 

daadwerkelijk tot een proefcontract voor 2006 

leiden. 

Status: tijdens de cie.vergadering van 2 nov. 

wordt u hierover geïnformeerd 

Berap 2: n.a.v. de laatste nota betreffende 

Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) 

gaf de Raad opdracht om in eerste instantie te 

concentreren op invoering van de nieuwe 

subsidiesystematiek bij de drie podiumkunst-

instellingen. De oplevering van de nieuwe 

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

2 
Sl: in juli 2006 van Cie.Samenleving overgebracht naar cie. Ontwikkeling
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- 2 - 

panden, de ingebruikname, de nieuwe gegevens 

m.b.t. de exploitatie en de opstelling van de 

huurcontracten hebben geleid tot vertraging in de 

voorgenomen procedure. Wel is ervoor gekozen 

om ook met de overige culturele instellingen 

m.i.v. 2007 herziene subsidieafspraken te maken 

in de geest van de BCF. Deze zullen worden 

vastgelegd in beschikkingen 2007. Ook met de 

grotere culturele instellingen zal in deze periode 

worden onderhandeld over de gewenste 

prestatieafspraken. 

 T C 27-06-05 Structurele exploitatiekosten cultuurpodia: duidelijkheid zal worden 

verschaft over de structurele financiële gevolgen van de exploitatiekosten 

van de cultuurpodia voor de gemeente. 

CV Vlgs TA 0609 verschoven van 1
e
 naar 4

e
 kwartaal 

SvZ 06/10 
In de begrotingsbehandeling van 2 november a.s. 

 T C 27-06-05 Huurcontracten cultuurpodia: z.s.m., in ieder geval voor de behandeling 

van de begroting 2006 zal duidelijkheid worden verschaft over het 

standaard huurcontract dat met de cultuurpodia zal worden afgesloten 

CV 10-02-2006: voor het aflopen van de huidige 

contracten zullen nieuwe contracten worden 

opgesteld. 

SvZ 06/10 

Idem als bovengenoemd actiepunt: 2 nov. a.s. 

  R 27-06-05 Uitname uit reserve TMK t.b.v. onderzoek en exploitatie cultuurpodia: 

inspanningsverplichting om de uitname uit het fonds t.b.v. onderzoek en 

exploitatie op termijn uit de begroting Cltuur weer aan te vullen met 

hetzelfde bedrag. 

B&W dragen er zorg voor dat bij een andere opzet van de commissie 

TMK de huidige gelden, t.w. de jaarlijkse subsidie TMK en de niet 

bestemde reserve TMK bestemd blijven voor beeldende kunst 

CV Vooralsnog ziet het college, gezien de financiële 

positie van de gemeente, geen ruimte de reserves 

TMK aan te vullen. Het college stelt voor ieder 

jaar bij het opstellen van de Kadernota te bezien 

of hier financiële ruimte voor is. 

Berap 2: Bij de Kadernota 2006 is geconstateerd 

dat onvoldoende financiële ruimte voorhanden 

was voor aanvulling van de reserves TMK. Bij de 

Kadernota 2007 zal dit opnieuw bekeken worden. 

 T C 16-09-05 Philharmonie: de commissie wordt op de hoogte gehouden van de 

resultaten van het inregelen van het luchtbehandelingssysteem en het 

verbeteren van de akoestiek. 

CV 20-01-2006: hard wordt gewerkt aan verbetering. 

SvZ 06/10 
Gepland in 4

e
 kwartaal. 

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) 

JN Antwoord (niet uitvoerbaar/geen capaciteit) 

toegezonden aan Cie t.b.v. vergadering 7 sept. 

Afgedaan. 

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. 

 SvZ 06/10 Afdoening is uitgesteld wegens 

capaciteitsgebrek; er is nog geen zicht op de 

termijn waarop de actie wordt opgepakt. 

 M 

299 

R 11-11-05 Vaststelling Structuurplan 2020: bebouwing op talud bij Veerplas met 

kantoren mogelijk te maken; vooralsnog niet uitgaan van woningbouw; 

op termijn wellicht menging woningen + kantoren of enkel woningen toe 

te staan op voorwaarde dat enige belemmering van industrie in de 

JN Bij de uitwerking van het Masterplan Spoorzone 

wordt met de besluiten van de Raad rekening 

gehouden. 

Berap 2: gemeente heeft geen eigendom en 
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Waarderpolder en/of de optimale aanleg van fly-overs uitgesloten is. neemt geen initiatief (conform coalitieakkoord). 

 T 

145 

R 11-11-05 Overbruggingsjaar stadsarcheologie: voorjaar 2006 komt een notitie over 

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

archeologie aan de orde. 

CV 

 

 

 

2
de

 

kwar-

taal 

2007 

Nieuw verdrag ligt bij de Tweede Kamer. De 

uitwerking van de nieuwe wet wordt opgenomen 

op de termijnagenda. 

SvZ 06/09 en Berap 2: 

De wet is nog steeds niet door de Eerste Kamer. 

Een beleidsnota over de implementatie Wet 

Malta en archeologische verordening is gepland 

voor het 2
e
 kwartaal 2007. 

 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. 

JN De afhandeling van bouwaanvragen en daarvoor 

te heffen leges zijn onderwerp van onderzoek in 

het kader van de uitwerking van de bezuinigings-

taakstellingen. 

SvZ 06/10: 
Het inzicht wordt meegenomen in de 

eindrapportage project digitalisering. 

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

onderhoudscontracten ter bespreking zullen worden voorgelegd aan de 

Commissie. 

 Zal ter bestemder tijd gebeuren. 

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. 

4e 

kwar-

taal  

SvZ 06/09: In het 4
e
 kwartaal zal een notitie aan 

de raad worden voorgelegd waarin de voors en 

tegens worden weergegeven en de verwachte 

haalbaarheid. 

 T R 11-

11-05 

 

B2004 Volksuniversiteit: akkoord om te overleggen in de geest van de motie 

(besluiten conform in MJN opgenomen subsidie; overleg voeren over 

samenwerking VU, Kreater en Muziekschool, oplossing huisvesting VU 

en structurele bezuiniging budget VU), waarbij de besloten taakstellingen 

uitgangspunt vormen 

CV De cie. OWSR is geïnformeerd over uitspraak 

rechtbank. Met VU en andere instellingen vindt 

overleg plaats. Bij kadernota 2006 wordt 

uitspraak rechtbank betrokken. 

Berap 2: het overleg met VU wordt voortgezet 

maar heeft nog geen definitief resultaat 

opgeleverd. Uitgangspunt is opzegging 

convenant. 

 A R 30-11-05 Cultuurnota: 

CSF: alvorens de eerste aanvragen om een bijdrage uit het Cultuurstimu-

leringsfonds nieuwe stijl worden behandeld zal een aparte nota over de 

werkwijze van het CSF aan de Raad worden aangeboden waarin o.a. 

expliciet wordt aangegeven welke verschillende soorten subsidies vanuit 

het fonds zullen worden verstrekt en welke beoogde financiële 

inspanningen de gemeente heeft bij de verschillende categorieën van 

subsidies. 

Amateurkunst: voordat de eerste aanvragen om een bijdrage uit het CSF 

nieuwe stijl zullen worden behandeld zal een aparte nota over de amateur-

CV De wijzigingen zijn verwerkt in Cultuurnota. 

Een nota over het CSF nieuwe stijl en het 

amateurkunstbeleid is in voorbereiding. 

Status: staat geagendeerd in de jaarplanning voor 

de cie.vergadering van 7 september (volgens 

termijnagenda ingepland in 2
e
 kwartaal). 

Berap 2: er is vertraging opgetreden in de 

voorbereiding van de nota’s herziening CSF en 

Amateurkunst. De nota’s zijn in het derde 

kwartaal 2006 klaar. 
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kunst aan de Raad worden aangeboden waarin: 

- de specifieke positie van de amateurkunst in Haarlem naast de 

professionele kunst wordt belicht, 

- specifieke doelstellingen worden geformuleerd op basis waarvan 

eventuele verzoeken om ondersteuning worden beoordeeld, 

- aandacht wordt besteed aan ondersteuning bij het vinden van ruimten 

om te oefenen en op te treden. 

“Verzamelamendement: de voorstellen/subsidies worden gewijzigd 

overeenkomstig amendement 9 

Stadsdichter: bij toekomstige stadsdichters zullen herbenoemingen 

worden uitgesloten.  In 2006 zullen voorstellen aan de Raad worden 

voorgelegd die duiden op welke wijze de stad kan worden betrokken bij 

de keuze van de volgende stadsdichter, zonder dat dit in de 

gepresenteerde keuzemogelijkheden alleen een verkiezing inhoudt. 

SvZ 06/10 
Verschoven naar 4

e
 kwartaal 2006. 

 M1 R 21-12-05 Gunning Schoterbrug (voortbestaan verenigingen HJC+Hengelsport) : het 

PvE t.a.v. de ruimte voor HJC en de Hengelsportvereniging zal i.s.m. de 

verenigingen en projectontwikkelaar worden bezien om te bereiken dat de 

verenigingen hun activiteiten kunnen voortzetten. 

(N.b. Dit actiepunt is op verzoek van Presidium overgeheveld van cie. 

Beheer naar Ontwikkeling.) 

 

MD Namens B&W is de HJC geïnformeerd over het 

standpunt dat de inpassing van de vereniging 

volgens de gemeentelijke criteria naar behoren 

door de ontwikkelcombinatie is uitgewerkt. De 

HJC is het hier niet mee eens. Inmiddels wordt 

gewerkt aan een alternatief dat nauw aansluit bij 

de wensen van de HJC (o.a. een clubhuis direct 

aan het vaarwater en niet bij de entree van de 

jachthaven). Medio oktober start besluitvorming 

of wordt vastgehouden aan de bestaande 

uitwerking, of dat o.m. door subsidie en/of te 

hanteren btw-regime de nieuwe variant financieel 

acceptabel is en zal worden overgenomen. 

Uitwerking in VO. Met de Hengelsportvereniging 

vindt overleg plaats. Ook voor hen moet de 

oplossing in het VO worden vastgelegd. VO 

wordt vastgesteld door B&W en gaat t.k.n. naar 

cie. Ontwikkeling. 

 M12 R 21-12-05 Gunning Schoterbrug en aanpalend nieuw woongebied: na gereed komen 

van de Schoterbrug zal de Waarderbrug worden afgesloten voor 

autoverkeer en nog uitsluitend gebruikt worden voor langzaam verkeer en 

openbaar vervoer. 

(N.b. Idem overgeheveld van cie. Beheer naar Ontwikkeling) 

MD Voorbereidingen voor maatregel om de 

Waarderbrug t.z.t. af te sluiten worden in 

planningsproces opgenomen. Dit mede in relatie 

tot de fijnstof rekenmethodiek, die deel uitmaakt 

van de bouwplanprocedure. 

 T R 21-12-05 Krediet verbouw en restauratie Stadsschouwburg: de Raad wordt 

regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de 

verbouw en restauratie van de Schouwburg m.n. op het gebied van de 

risico’s. Deze periodieke voortgangsrapportages zullen gebeuren via de 

CV Berap 2: De verbouwing van de 

Stadsschouwburg is in feb. 2006 gestart. Er is een 

vertraging opgetreden bij het realiseren van de 

fundering voor het achtergebouw. De geplande 
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Bestuursrapportages. oplevering van de schouwburg zal hierdoor 

waarschijnlijk verschuiven van november 2007 

naar voorjaar 2008. Hiermede zal ook de officiële 

opening verschuiven naar september 2008. 

M7 M R 25-01-06 Kredietaanvraag verkoop en Ruimtelijk functionele uitgangspunten 

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

e/ 
/4e 

kwar-

taal 

SvZ 06/06 

Prinsen Bolwerk wordt voor de zomer op de 

markt gezet. De motie wordt daarbij betrokken de 

cie. wordt hierover geïnformeerd. 

Berap 2: de verkoop van Prinsen Bolwerk is 

vertraagd i.v.m. capaciteitsproblemen Vastgoed. 

Deze verkoop vindt nu in het 4e kwartaal plaats. 

 T C 18-11-05 

 

 

10-02-06 

Voornemen verkoop 2 schilderijen van het Frans Halsmuseum: de 

randvoorwaarden voor verkoop en het hieraan vorm geven worden 

bezien.  

De gevolgen van verkoop in relatie tot de registratie van het FHM zullen 

in kaart worden gebracht. 

CV Op 10-02-2006 heeft de cie. Cultuur de nota 

Verkoop twee schilderijen uit de collectie van het 

FHM besproken. Op 22-02-06 is de raad 

geïnformeerd over de reacties van de 

staatssecretaris, het Rijksmuseum en de 

Nederlandse Museumvereniging. Nadere 

rapportage volgt in mei. 

SvZ 06/09: 

Verkoop schilderij West geagendeerd voor 

vergadering van 12 oktober a.s. 

10/06 T 

 

 

 

 

 

 

T 

C 

 

 

 

 

 

 

R 

26-01-06 

 

 

 

 

15/06/06 

29/06/06 

12/07/06 

 

 

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. 

 

Kan een actief verhuisvolgsysteem worden opgezet? (GL) 

 

Wethouder Nieuwenburg zegt (nogmaals) toe dat er nader informatie zal 

worden verstrekt over de bewoners die na sloop/nieuwbouw elders gaan 

wonen. 

JN 

 

 

 

 

 

Dec. 

SvZ 06/06 

Volgen van verhuizingen wordt niet door SO 

gedaan. Omnibus is niet geschikt. Optuigen van 

specifiek onderzoek stuit op capaciteits- en 

financiële bezwaren.  

SvZ 06/10 
Ook de Woningwinkel registreert geen gegevens 

over verhuisbewegingen. Eind 2006 is bekend op 

welke manier het toch mogelijk is om de 

informatie te leveren (via een onderzoek 

uitgevoerd door O&S). 

17/06 T C 09-02-06 

 

13-07-06 

 

 

 

07-09-06 

De schriftelijke reactie van Haarlem op de bouwplannen van Heemstede 

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

Dhr. Reeskamp (D66) informeert naar de ontwikkelingen bij het 

Vogelpark (gemeente Heemstede). Het nieuwe college zal reageren op de 

plannen, wellicht afwijkend van het vorige college. De wethouder komt 

hier nog op terug. 

Vogelpark: de commissieleden ontvangen een kopie van de reactie van 

B&W aan de gemeente Heemstede. 

JN Wordt in juni 2006 afgehandeld. 

Antwoord wordt gevoegd bij de stukken voor 13 

juli a.s.?  

SvZ 06/10 

Stuk t.k.n. toegezonden aan cie. Ontwikkeling 

t.b.v. vergadering 12 oktober 2006. 

 

 

 A R 15-02-06 Een eventuele extra bijdrage in de frictiekosten Muziekcentrum ZK zal CV In juli 2006 heeft het college een voorstel over de 
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aan de Raad worden voorgelegd op basis van het sociale plan tweede tranche frictiekosten voorgelegd aan de 

cie. Bestuur. De Raad heeft recent een besluit 

genomen en de extra bijdrage is in deze 

bestuursrapportage verwerkt. 

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. 

JN E-mail is voor de raadswisseling aan de 

raadsleden doorgestuurd. 

20/06 T C 09-03-06 Rapport Enquêtecommissie Vastgoed:  

Binnen enkele weken zal notitie worden opgesteld o.g.v. 4
e
 aanbeveling 

(verduidelijking verantwoordelijkheden van de collegeleden).  

Via de Beraps zal, zolang dat nodig is, apart aandacht worden besteed aan 

Vastgoed. 

Een toelichting zal worden verstrekt over de financiering van de projecten 

Floragaarde, Deliterrein en Meerwijk-C 

JN  

Notitie 4
e
 aanbeveling is verstrekt. Afgedaan. 

 

In de Beraps wordt extra aandacht besteed aan 

Vastgoed.  

Toelichting financiering projecten verzonden aan 

Raad, april 2006. Afgedaan. 

Notitie inzake voortgang en planning 

aanbevelingen is 20 juni jl. behandeld in de cie. 

24/06 T C 11-05-06 Nota Grondbeleid: inzicht zal geboden worden in de vierkante meter 

prijzen (op basis van residuele berekening of op basis van de grondquote) 

bij grote woningbouwprojecten.  

3
e
 

kwar-

taal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oktober 

SvZ 06/06 

Naast de beleidsnota met de titel nota Grond-

beleid – welke ongeveer eens per 5 jaar wordt 

vastgesteld en zich richt op de instrumenten die 

de gemeente in het kader van het grondbeleid 

inzet – wordt jaarlijks de nota Grondprijzen 

vastgesteld. De nota Grondprijzen geeft de band-

breedte weer van de verkoopprijzen die de 

gemeente hanteert bij de verkoop van gemeente-

lijke grond aan derden. Deze prijs is afhankelijk 

van de te realiseren functie op de betreffende 

percelen, waaronder woningbouw, en wordt 

jaarlijks aangepast. Deze nota is voor 2006 

momenteel onderhanden en zal kort na de zomer 

door B&W aan de raad ter vaststelling worden 

aangeboden. 

SvZ 06/09 
Planning nota Grondprijzenbeleid: oktober. 

29/06 T C 11-05-06 Delftlaan Noord: aan de commissie wordt een notitie toegezonden over de 

vraag of de parkeerplekken mee verkocht worden aan de bewoners.  

JN Antwoord van Woonmij toegezonden aan cie. 

t.b.v. vergadering 7 september. Afgedaan. 

30/06 T C 11-05-06 Brief wijkraad Transvaal en Patrimonium: binnen 6 weken zal de brief 

worden beantwoord. De cie. ontvangt een kopie van deze brief. 
Na 

B&W 

11/07  

SvZ 06/06 

Beantwoording en brief B&W zijn toegezonden 

t.b.v. vergadering 28-09. Afgedaan.  

31/06 T C 11-05-06 Brief wr Transvaal en Patrimonium: de nota die in november zou 

verschijnen (vermoedelijk de nota over Kamergewijze verhuur) wordt 

toegezonden aan de commissie. 

JN Antwoord (om capaciteitsredenen wordt de nota 

niet geleverd) toegezonden aan cie. t.b.v. 

vergadering 7 september.  Afgedaan. 
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33/06 T C 11-05-06 De wethouder zal zijn aantekeningen m.b.t. de brief van Natuur & Milieu 

d.d. 28/3 jl. over energiebesparing in de bestaande woningbouw in 

bewerkte vorm ter informatie aan de cie. zenden. 

JN 

4
e
 kwar-

taal 

SvZ 06/09 
Planning 4

e
 kwartaal. 

06/06 

Sl 

T C 11-05-06 Schouwburg: nagegaan zal worden hoe de schade aan de achterpui is 

veroorzaakt. 

CV Status: geen nieuwe informatie ontvangen? 

34/06 T C 11-05-06 

15-06-06 

Bestemmingsplannen: een actualisatie van de planning zal worden 

opgesteld. Hierbij zal ook inzicht gegeven worden waar de risico’s liggen 

en de financiële consequenties. Indien haalbaar voor de zomer, maar in 

ieder geval vóór de begroting. 

3
e
 /4

e
 

kwar-

taal 

SvZ 06/10 

Planning in oktober (vóór de begrotings-

behandeling) 

36/06 T R 18-05-06 Grondbeleid: over de verschillende soorten grondbeleid zal brainstorming 

plaatsvinden. 

Een aantal aanbevelingen uit het enquêterapport Vastgoed zal worden 

uitgevoerd en worden toegezonden aan de Raad. 

4
e
 

kwar-

taal 

SvZ 06/06 

Met de vaststelling van de nota Grondbeleid is 

door B&W aan de raad toegezegd een bredere en 

open discussie te voeren met de raad over 

verschillende aspecten van het grondbeleid.  

SvZ 06/09 

Rond dit onderwerp wordt een informatiemarkt 

gehouden. De bijeenkomst wordt begin volgend 

jaar gepland. 

38/06 T C 11-05-06 Excursie Waarderpolder: na installatie van de nieuwe burgemeester zal 

een rondgang door de Waarderpolder worden georganiseerd door 

wethouder EZ i.s.m. wethouder Ontwikkeling. 

23 nov. SvZ  

Planning is deze excursie te organiseren op 23 

nov. a.s. (Prov.Staten wordt tevens uitgenodigd ). 

13/06 

Sl 

T C 01-06-06 Quick-scan Philharmonie: na de zomer levert het college een nieuw stuk 

met uitkomsten van het onderzoek over de huurovereenkomsten van de 

cultuurpodia en de gevolgen voor de exploitatie 

CV Status: staat geagendeerd in de jaarplanning 

voor de cie.vergadering van 7 september 

15/06 

Sl 

T C 01-06-06 Beeld van kunstenaar Wiesman bij de Arbodienst: onderzocht zal worden 

of er beleid kan worden gevoerd waardoor dit beeld niet verloren gaat.  

CV Status: geen nieuwe informatie ontvangen 

39/06 T C 15-06-06 De commissie zal door de wethouder voor een locatiebezoek aan het 

Ripperdaterrein worden uitgenodigd. 
7 sept. Staat gepland op 7 sept. van 15.30 – 16.30 uur. 

Heeft plaatsgevonden. 

40/06 T C 15-06-06 Werkbezoek met woningcorporaties: zal in sept./okt. plaatsvinden. 14 sept. Staat gepland op 14 sept. van 13.30 – 16.30 uur. 

Heeft plaatsgevonden. 

41/06 T C 15-06-06 Nota voortgang Stationsplein: de wethouders Van Velzen en 

Nieuwenburg overleggen over het in breder verband bespreken van de 

Spoorzone. 

Na 

zomer 

Presentatie tijdens een informatiemarkt na de 

zomer zal worden bezien. 

Heeft plaatsgevonden op 21 september jl. 

42/06 T C 15-06-06 Kaderstellende discussie over de vergroting van het groenareaal binnen de 

gemeentegrenzen (GL): door wethouder zal worden nagegaan of er 

stukken over dit onderwerp beschikbaar zijn. 

 Toegezonden aan cie t.b.v. verg van 7 september. 

Afgedaan. 

43/06 T C 15-06-06 Zgn “fout hout” (CDA): nagegaan zal worden hoe Haarlem scoort ten 

aanzien van het gebruik van dit hout. 

 SvZ 06/09: Actiepunt zal samen met actiepunt 

59/06 worden afgedaan. 

45/06 T C 15-06-06 

29-06-06 

Dhr. Visser (CU-SGP) wil notitie opstellen over mogelijkheden van 

ondergronds parkeren voor projecten in kop van Noord gezamenlijk 

Na 

zomer 
SvZ 06/06 
Dhr. Visser wil na de zomer met notitie komen. 
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46/06 T C 15-06-06 Deliterrein: de commissie ontvangt in het kader van de begroting een 

overzicht van de reductie van ambtelijke capaciteit. 

 SvZ 06/09 
Reductie betreft hier de formatie voor het maken 

van bestemmingsplannen. Dit actiepunt wordt 

gelijk met actiepunt 34/06 meegenomen. 

47/06 T R 22-06-06 Roemer Visscherstraat: de raamovereenkomst transformatie Haarlemse 

wijken met de woningcorporaties zal na de zomervakantie worden 

ondertekend. 

Dec. SvZ 06/09 

Zie jaarplanning 2006: Besluitvorming over 

raamovereenkomst staat gepland in december. 

48/06 T C 29-06-60 Stand van woningbouw: nagegaan zal worden of het mogelijk is 

percentages in het overzicht te vermelden (GL). 

JN Mededeling (zal gereed zijn bij begroting 2007) 

aan cie. t.b.v. verg 7 september. Afgedaan. 

49/06 T C 29-06-06 Stationsplein: de commissie zal na 14 juli door de wethouder worden 

geïnformeerd over het inrichtingsplan. 

Na 14/7 SvZ 06/09 
Inrichtingsplan Stationsplein: 4

de
 kwartaal. 

Tijdens info.markt 21/9 jl. is Stationsplein als 

onderdeel van de presentatie over het programma 

Spoorzone aan de orde gesteld. 

50/06 T C 29-06-06 Plannen bij Veerplas (n.a.v. artikel in HD) (GL/CDA): schriftelijke 

informatie zal binnen een week worden verstrekt  (incl. reactie op Turks 

initiatief – D66).  

6 juli ?? Beantwoording toegezonden t.b.v. vergadering 

van 28-09-2006. Afgedaan. 

51/06 T C 29-06-06 Visie van de gemeente op breedband/glasvezel (CDA): de cie. Kan 

schriftelijke reactie tegemoet zien. 

 Beantwoording toegezonden t.b.v. vergadering 

van 7 september 2006. Afgedaan. 

52/06 T C 29-06-06 Bijeenkomst met cie. Welstand en Monumenten (D66) zal na de zomer 

worden uitgenodigd voor overleg met de commissie Ontwikkeling. 

Na 

zomer 
SvZ 06/10 
Staat in principe geprogrammeerd voor info. 

markt van 21/12 in combi met VAC. 

27/06 

Sl 

T C 29-06-06 Op verzoek van de PvdA zegt de wethouder Van der Molen namens de 

verantwoordelijke wethouder toe de stand van zaken rond de aanvraag 

van rijkssubsidie voor het draaiorgelmuseum te geven. 

CV  

53/06 T bij 

M17 

R 07-07-06 Wijkeconomie: Het college neemt momenteel kennis van het Rabobank-

rapport en komt terug op de aanbevelingen uit de rapport bij de raad. 

BS 

Okt. 

SvZ 06/09 

Planning oktober. 

54/06 T bij 

M35 

R 07-07-06 Evenementenbeleid wordt momenteel nader uitgewerkt. Vóór de 

begroting van 2007 zal dit nieuwe beleid aan de raad worden voorgelegd. 

BS 

Okt. 

SvZ 06/09 
Planning oktober 

55/06 M45 R 07-07-06 Motie Leegstand kantoren: het college wordt opgedragen daadwerkelijk 

uitvoering te geven aan eerdere moties m.b.t. herbestemmen langdurig 

leegstaande kantoorpanden tot woonruimten middels de diverse 

instrumenten die het college tot haar beschikking heeft. 

BS 

1
e
 kwar-

taal 

2007 

SvZ 06/09 
Een reactie op de motie wordt gegeven bij de 

rapportage van het evaluatieonderzoek van het 

kantorenbeleid. De evaluatie wordt afgestemd 

met de partners van de Noordvleugel. Naar 

verwachting zal het college in januari over de 

evaluatie besluiten. Daarna wordt het stuk 

doorgeleid naar de cie.  

56/06 T R 12-07-06 Wethouder Nieuwenburg zegt toe dat er na de zomer een studie-

bijeenkomst zal worden gehouden over het Meerjarenperspectief 

Grondexploitaties Vastgoed (o.a. splitsing van stukken in summary en 

JN 

Sept./ 

okt. 

SvZ 06/09 

Staat gepland voor de informatiemarkt van 5 

oktober a.s.. 
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bijlagen en actualisatie). 

40/06 

Sl 

T R  12-07-06 

(rek 05) 

Wethouder Van Velzen zegt toe te zullen terugkomen op een 

gelijkwaardige positie van het Coornhertlyceum. 

CV Berap 2: In oktober wordt de cie. (Samenleving) 

Ontwikkeling geïnformeerd. 

57/06 T C 13-07-06 Zorg over de sloop bij bewoners rond de Deo (CDA). Bij wethouder 

Nieuwenburg noch bij zijn collega’s is informatie binnengekomen. 

Wethouder zegt een schriftelijke reactie toe. 

JN 

Okt. 

SvZ 06/09 
Planning oktober. 

58/06 M2 R 20-07-06 Motie ‘MER Oostpoort’ bij Ontwerpen Stadion Oostpoort: de resultaten 

van de MER zullen indien nodig alsnog in het ontwerp worden verwerkt.  
1

e
 

kwar- 

taal 

2007 

SvZ 06/09 

De resultaten van de MER worden eind 2006 

verwacht (waarschijnlijk okt.). De cie. wordt over 

de uitkomsten geïnformeerd. 

59/06 M78 R 20-07-06 Motie Fout Hout: GR draagt het college op: 

 te onderzoeken hoe heeft kunnen gebeuren dat bij bouwprojecten, 

waarbij de gemeente opdrachtgever dan wel betrokken was (bijv. 

Philharmonie), er toch fout hout is gebruikt en tevens te onderzoeken 

hoe dit in toekomst kan worden voorkomen en bevindingen voor te 

leggen aan de gemeenteraad; 

 In de vroegst mogelijke fase van het ontwikkelings- en bouwproces 

een FSC-certificaat wordt overlegd, waarbij een kopie hiervan, ter 

bevestiging onverwijld wordt verzonden aan de GR, teneinde deze 

haar controlerende taak te kunnen doen uitvoeren. 

 

 

 

 

 

 

4
e
 

kwar-

taal 

2006 

De bouw (regelgeving) staat het niet toe om het 

gebruik van fout hout uit te sluiten. Wij 

onderzoeken de mogelijkheden om het gebruik 

van fout hout in de projecten waarin de gemeente 

zelf opdrachtgever is uit te sluiten. 

SvZ 06/09 
Reactie op de motie is gepland voor het 4

e
  

kwartaal 2006. 

60/06 T Cie 07-09-06 Fijnstofproblematiek bij Amsterdamsevaart en nieuwbouwplannen Dr. 

Schaepmanstraat : de commissieleden ontvangen een kopie van de brief 

aan de wijkraad. 

JN 

4
e
 kwar-

taal 

SvZ 06/09 
Planning 4

e
 kwartaal. 

61/06 T Cie 07-09-06 Dhr. Pen (CDA) informeert naar berichten over het Kennemer 

Sportcentrum (WR weet niet hoe buurt betrokken wordt bij plannen van 

Achmea rondom het fitnesscentrum). Wethouder Nieuwenburg heeft 

hierover een brief gestuurd. 

JN  

62/06 T Cie 14-09-06 Dhr. Vrugt (Axielijst) wacht nog op antwoord op zijn vragen over de 

Dyserinckstraat. Wethouder Nieuwenburg zegt de cie. een afschrift toe. 

JN Toegezonden t.b.v. vergadering  12 oktober 2006 

63/06 T Cie 14-09-06 Dhr. Catsman (CDA) memoreert dat het college bij de behandeling van de 

Kadernota een nieuw convenant heeft toegezegd voor de binnenstad. 

Wethouder Nieuwenburg gaat na hoe dit precies zit. 

JN  

64/06 T Cie 14-09-06 De heer Fritz (PvdA) informeert naar de plannen voor een pand (oud 

NIVON-gebouw) in het Rozenprieel dat al drieënhalf jaar als krot in de 

wijk staat. Wethouder Nieuwenburg zegt schriftelijk antwoord toe. 

JN  

65/06 T Cie 14-09-06 Dhr. Reeskamp (D66) heeft kort voor het reces een aantal schriftelijke 

vragen over het Vogelpark ingediend. Is benieuwd wanneer hij antwoord 

krijgt. 

JN SvZ 06/10 
Vragen zijn recentelijk doorgestuurd aan het 

college. 

66/06 T Cie 14-09-06 Dhr. Vrugt (Axielijst) informeert naar consequenties voor bewoners door 

het trillen bij aanbrengen van damwanden op Raaksterrein. Wethouder 

JN  
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Nieuwenburg gaat na hoe procedure met omwonenden is verlopen. 

Antwoorden komen schriftelijk.. 

67/06 M 4 

 

 

R 

 

21-09-06 Scheepmakerskwartier: in het onderzoek naar de ontwikkeling van het 

Scheepmakerskwartier wordt de mogelijkheid van een passantenhaven in 

dit gebied en/of in de directe omgeving onderzocht. De wethouder zegt 

toe te zullen onderzoeken of een Spaarnehaven in het 

Scheepmakerskwartier tot de mogelijkheden behoort. Ook zal de 

wethouder de waterrecreatieve mogelijkheden van de Nieuwe Gracht 

laten onderzoeken. 

JN  

68/06 T R 21-09-06 Scheepmakerskwartier: de wethouder zegt toe om te onderzoeken of de 

fietsbrug uit de projectopdracht gehaald kan worden. In afwachting van 

de uitslag van dit onderzoek blijft de fietsbrug voorlopig gehandhaafd in 

het plan. 

JN  
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