
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

In de periode 2004/2007 heeft rond het Monacopad sloop en vervangende 

nieuwbouw plaats gevonden. Rond de bouwblokken is de openbare ruimte opnieuw 

aangelegd, maar er was geen financiële ruimte om de overige openbare ruimte aan 

te pakken. Door opname in het programma OPH2: prestatieveld 54 (BOR 

2005/3003), is hiervoor de mogelijkheid ontstaan. Het definitief ontwerp is recent 

door het college vastgesteld. In totaal is op basis van eerdere besluiten door de 

gemeenteraad voor de dekking reeds een krediet van € 463.000,- beschikbaar 

gesteld. Over een krediet van € 135.000,- vindt besluitvorming plaats bij de 

vaststelling van het Meerjarenprogramma openbare ruimte, groen en verkeer 2008-

2013: Uitvoering 2008 (BOR/2007/231588). Met voorliggende raadsstuk wordt de 

raad voorgesteld een resterend uitvoeringskrediet van € 642.000,- beschikbaar te 

stellen. 

 

Financiële paragraaf 
De kosten van het project worden geraamd op ca. € 1.240.000,-. In totaal is op basis 

van eerdere besluiten door de gemeenteraad voor de dekking reeds een krediet van 

€ 463.000,- beschikbaar gesteld. Over een krediet van € 135.000,- vindt 

besluitvorming plaats bij de vaststelling van het Meerjarenprogramma openbare 

ruimte, groen en verkeer 2008-2013: Uitvoering 2008 (BOR/2007/231588). Met 

voorliggende raadsstuk wordt de raad voorgesteld een resterend uitvoeringskrediet 

van € 642.000,- beschikbaar te stellen. 

 

DEKKING BEDRAG 

Verbeteren openbare ruimte 96 woningen Monacopad, IP-

61.39 (Rb. 218/2007) 

€      915.000 

Grondexploitatie 96 woningen Monacopad (Rb. 012/2008 

SO/PM 2006/828) 

€      190.000 

Vervangen riolering, IP 63.19 b (GRP 2) €      120.000 

Woonomgeving/30 km/u gebieden IP 67.52 €        15.000 

Totaal €   1.240.000 

 

67/2008 

1 april 2008 

WZ/OGV 

2008/34610 

 

Uitvoeringskrediet Oostenrijklaan e.o. 
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67/2008 

67-2 

 

 

 

 

Participatie / communicatie 
Voorafgaand aan de uitvoeringsfase zal communicatie plaatsvinden. Het accent ligt 

daarbij op informatieverstrekking. Het plan is informeel besproken met de wijkraad 

en er heeft een inspraakavond plaatsgevonden. Als bijlage A is een overzicht 

opgenomen van de binnengekomen inspraakreacties en de reactie daarop van de 

gemeente. In zijn algemeenheid zijn de bewoners zeer positief over de plannen. 

 
Planning 
Het ligt in de planning om het werk in het 2

e
 kwartaal van dit jaar aan te besteden. 

Het werk start na de bouwvak 2008, en zal in het voorjaar van 2009 gereed zijn. 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. Een resterend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.240.000 voor 

de uitvoering van het DO Oostenrijklaan e.o. 

2. Waarvan gedekt uit bestaande kredieten c.q. subsidies: 

 € 273.000 reeds beschikbaar gesteld krediet ten laste van IP 61.39 (Rb 

218/2007); 

 € 190.000 reeds beschikbaar gesteld krediet ten laste van Grondexploitatie 96 

woningen Monacopad (Rb. 012/2008 SO/PM 2006/828). 

3. Een bedrag van € 642.000 ten laste te brengen van IP 61.39. 

4. Over € 120.000 + € 15.000 vindt apart besluitvorming plaats bij de vaststelling 

van het Meerjarenprogramma openbare ruimte, groen en verkeer 2008-2013: 

Uitvoering 2008 (BOR/2007/231588. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 



 

 

67/2008 

67-3 

 

 

 

 

De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,  

 

Besluit: 

 

1. een resterend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.240.000 voor de 

uitvoering van het DO Oostenrijklaan e.o. 

 

2. waarvan gedekt uit bestaande kredieten c.q. subsidies: 

 € 273.000 reeds beschikbaar gesteld krediet ten laste van IP 61.39 (Rb 

218/2007); 

 € 190.000 reeds beschikbaar gesteld krediet ten laste van Grondexploitatie 

96 woningen Monacopad (Rb. 012/2008 SO/PM 2006/828). 

 

3. een bedrag van € 642.000 ten laste te brengen van IP 61.39. 

 

4. over € 120.000 + € 15.000 vindt apart besluitvorming plaats bij de vaststelling 

van het Meerjarenprogramma openbare ruimte, groen en verkeer 2008-2013: 

Uitvoering 2008 (BOR/2007/231588. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  

 


	Aanleiding + fase van besluitvorming

