
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 
In dit voorstel wordt de raad gevraagd een bedrag van € 295.000,- beschikbaar te 

stellen voor de overige projectonderdelen die uitgevoerd moeten worden voor de 

afronding van de uitvoering Scheepmakersdijk. Het betreffen: overname steiger, 

vervanging steiger, bijdrage boekje, compensatie Lieven de Key (nu Sterrencollege) 

en overige projectkosten. Dit bedrag wordt gedekt uit de meeropbrengst van de 

verkoop van de panden binnen het project.  

In totaal heeft de geplande verkoop van de gemeentelijke panden binnen het 

project geleid tot een opbrengst van €1.554.500,-.  
Voor de besteding van het bedrag van € 950.000,- heeft de raad op 29 maart 2007 

reeds goedkeuring gegeven. Hiermee wordt de schuld voor de renovatie aan de 

panden aan het ISV ingelost en wordt de subsidie voor de stichting Molen de 

Adriaan gedekt. Voor het overige deel van € 295.000,- wordt nu dekking gevraagd. 

In totaal wordt er een bedrag van €1.245.500,- gedekt uit de meeropbrengsten van 

de verkoop van de panden.  

Een bedrag dat over blijft van €309.770,- vloeit terug naar de reserve boven 

boekwaarde i.p.v. dit bedrag terug te laten vloeien naar het ISV-fonds. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

 Dit raadstuk betreft de financiële afronding van het project Uitvoering kop 

Scheepmakersdijk. 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

 Beoogd resultaat 

 Versterken van het (toeristisch)klimaat van Haarlem daarmee het vergroten van 

de trekkracht. Verbeteren van het leefklimaat in de stad. Openstelling van de 

molen de Adriaan voor publiek. Onderhoud van openbare ruimte (vernieuwen 

steiger). 

 Voor- en nadelen en eventuele risico’s 

 Met de besteding van de extra middelen  aan de vernieuwing van de steigers kan 

ook het laatste deel van het gebied dat aan onderhoud toe is vernieuwd worden 

en met de bijdrage aan het VMBO kan een vergelijkbaar project opgezet 

worden. 
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Financiële paragraaf 

 Het krediet wordt gedekt uit de opbrengst van de verkoop van de panden. Het 

verplichte deel dat geleend is uit het ISV wordt geretourneerd, het resterende 

deel is voldoende om het extra krediet te dekken.  

 

Participatie / communicatie 

 Op 17 mei ’08 is het gebied feestelijk geopend. Alle betrokken partijen zijn bij 

de feestelijkheden betrokken. Zodra de gemeente aan de voorwaarde kan 

voldoen wordt de Scheepmakersdijk 2/2a aan de geselecteerde ondernemers 

verkocht voor de overeengekomen prijs. 

 

Planning 

 Project is uitgevoerd. 

 

Wij stellen de raad voor : 

1. In te stemmen met de overige projectonderdelen: overname steiger, vervanging 

steiger, bijdrage boekje, compensatie Lieven de Key (nu Sterrencollege), overige 

projectkosten. 

2. Krediet hiervoor te verlenen van € 295.000,-  

3. Dit krediet te dekken uit de meeropbrengst van de verkoop van de panden aan de 

Scheepmakersdijk en Papentorenvest 

4. De begroting 2008 conform de bijlage te wijzigen. 

5. Het resterende bedrag van € 309.770,- toe te voegen aan de reserve boven 

boekwaarde i.p.v. terug te laten vloeien naar het ISV-fonds. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1. in te stemmen met de overige projectonderdelen: overname steiger, vervanging 

steiger, bijdrage boekje, compensatie Lieven de Key (nu Sterrencollege), 

overige projectkosten; 

2. krediet hiervoor te verlenen van € 295.000,-;  

3. dit krediet te dekken uit de meeropbrengst van de verkoop van de panden aan 

de Scheepmakersdijk en Papentorenvest; 

4. de begroting 2008 conform de bijlage te wijzigen; 

5. het resterende bedrag van € 309.770,- toe te voegen aan de reserve boven 

boekwaarde i.p.v. terug te laten vloeien naar het ISV-fonds; 

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 


	Aanleiding + fase van besluitvorming

