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ATTENTIE: VERGADERING BEGINT OM 20.15 UUR

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, Joyce Langenacker, uit voor een openbare
vergadering van de commissie Ontwikkeling, die gehouden zal worden op
donderdag 14 januari a.s. om 20.15 uur in een van de vergaderkamers van het
Stadhuis (na te vragen bij de receptie).

De in het vergaderschema vermelde vergadering van gaat wel door.
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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

Agenda openbare vergadering van 14 januari 2010
Ineke Hetem
(023) 511 3033
dmhetem@haarlem.nl
belanghebbenden

± 20.15 – 20.35 uur

+ 20.35 – 21.00 uur
Programmanr. 5
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen
voor de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de
enoemde agendatijden zijn indicatief.
e commissie Ontwikkeling heeft de volgende programmalijnen onder zich: Programma 5:
onen, wijken en stedelijke ontwikkeling, Programma 6: Economie, toerisme, cultuur en

ecreatie

genda
. Opening en mededelingen voorzitter
. Spreektijd voor belangstellenden

(over niet op de agenda staande onderwerpen)
. Revue – vaststellen van de agenda
. Concept-verslag van de vergaderingen van

3 december 2009 en
10 december 2009

. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

er advisering aan de Raad
. Verkopen niet-strategisch woningbezit

Advies wordt gevraagd over:
1. het bestempelen van de bij het raadsstuk gevoegde lijst van woningbezit als

“niet strategisch”,

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B8BBE2B3-74F6-4D37-BCB0-504B04E5EB64
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4B107B79-371E-42CB-8027-C94F09EE149B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8FAD1918-C0FB-4ED6-AB7E-33D83A590484
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2. het aanbieden aan zittende huurders van deze woningen met een korting
van 15% ten opzichte van de getaxeerde waarde op basis van leegstaat,

3. het mandateren van het college om de individuele verkopen op basis van
deze aanbiedingen zelfstandig af te handelen.

(2009/176160) <JN>

Overige punten ter bespreking
7. Ontwerpbestemmingsplan “Land in zicht”

Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.
(2009/238100) <JN>

8. Beantwoording artikel 38-vragen van D66 inzake bestemmingsplan Deo
Bespreking vindt plaats op verzoek van de Raad (vergadering van 5 november
2009)
(2009/186906) <JN>

9. Spaarne Buiten en verkeersgevolgen in Spaarndam-west
Bespreking vindt plaats op verzoek van de Raad (vergadering van 3 december
2009)
Zie ook de aangenomen motie in de raad van 3 december 2009
(2009/185762) <JN>

10. Agenda komende commissievergadering(en)
11. Rondvraag
12. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken:
N.b. Voorstellen voor bespreking in de commissie dienen goed te worden
gemotiveerd.
- Actieve informatieplicht:
Verkoop en levering grond Raakspoort (bioscoop en stadskantoor binnen

Raaksproject (2009/171843)
Vaststellen projectplan Beatrixplein e.o. (2009/194029)
Vaststelling subsidie Stichting Toneelschuur 2007 (seizoen 2006/2007) en

2008 (seizoen 2007/2008) (2009/21943)
 Structuurvisie Noord-Holland 2040, opmerkingen Haarlem (2009/225730)
 Prestatieafspraken 2010 St. Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken

(2009/222909)
 Intensivering Stedelijke Vernieuwing, cultuurimpuls (2009/227114)
Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouw 2009 (2009/232795)
Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden geluidhinder (t.b.v.

Ontwerpbestemmingsplan Land in Zicht) (2009/182485)
Besteding budget lokatiegebonden subsidies Noord-Holland 2005-2010

(2009/23200)

± 21.15 – 21.55 uur
Programmanr. 5

+ 21.55 – 22.15 uur
Programmanr. 5

± 22.35 – 22.45 uur

Pauze 21.00 – 21.15 uur

+ 22.15 – 22.35 uur
Programmanr. 5

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=19923013-4CC1-4232-8C96-AB2804E25263
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4DB317C3-7CA6-4295-B65E-82F3E5E4EBF7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=30F57C6E-DF52-4C4A-8140-410D4DFC40E9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=30F57C6E-DF52-4C4A-8140-410D4DFC40E9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3ACB1ED2-7E80-4530-9879-F52FE20B0064
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=178A6977-0C9E-47D6-8152-32FD16C386B7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=178A6977-0C9E-47D6-8152-32FD16C386B7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9FC72484-BC9D-47C1-9B29-591137CB447B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1511D61D-8669-461D-8010-0E115858B860
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CB99BFAB-DA84-4C33-B69C-00A658593910
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=20B5F209-FF03-4CDB-B365-EBC2A3EDFBAC
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DC83CD80-A5B7-4CB4-ABFE-8F85B08DB440
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DC83CD80-A5B7-4CB4-ABFE-8F85B08DB440
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4D4F6450-EFAB-4F2D-88F2-54E4A2FF80D6
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 Startend ondernemerschap in Haarlem; economische factor van betekenis
(2009/228780)

Vrijgave ontwerpgebiedsvisie Schouwbroekersplas voor inspraak
(2009/236103)

Eindrapportage Bouwproject Bredeschool Meerwijk-Centrum
(2009/240193)

- Ingekomen stukken:
Afdoening vragen/actiepunten door het College van B&W:
Beantwoording door wethouder Nieuwenburg van de vraag inzake

spoedprocedure aanwijzen monumenten (actienr. 835 hiermee
afgedaan)

Brief van Wethouder Nieuwenburg van 17 december 2009 inzake
wijziging Haarlemse Bouwverordening (uitgereikt in de
raadsvergadering van 17 december 2009)

Beantwoording van de vraag inzake ruimten Groot Heiligland 47 na het
vertrek van Spaarnestad Photo (actienr. 1452 hiermee afgedaan)

Lijst van ingekomen stukken

Met vriendelijke groet,

Marianne Blaauboer,
secretaris commissie Ontwikkeling

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.
Via www.haarlem.nl zijn vanaf 17 april 2008 alle vergaderingen van de gemeenteraad en de
raadscommissies online te beluisteren. U kunt de vergaderingen “live” volgen, het kan ook
achteraf. De geluidsbestanden komen de dag ná de vergadering beschikbaar. Wanneer op
donderdagavond een live-uitzending plaatsvindt, wordt dit op www.haarlem.nl aangegeven. U kunt
via www.haarlem.nl/raadonline direct naar de online vergaderingen. Op www.haarlem.nl vindt u
ook de vergaderdata van de raad en de commissies.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F74294C8-6746-4E2E-8D46-EE77F5E3759C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5A363D70-816F-49B2-83B1-FB4B72BD5209
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DFAC5E21-6C13-4239-8ED4-B90F2AA668FD
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CDD5B435-45A8-414D-9B25-0FE3A33A6367
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CDD5B435-45A8-414D-9B25-0FE3A33A6367
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=36553A82-C994-40ED-A137-D4EC7193E563
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=36553A82-C994-40ED-A137-D4EC7193E563
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3BB35F52-70A6-4BE1-8AAD-BE2B7A3614D0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3BB35F52-70A6-4BE1-8AAD-BE2B7A3614D0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C81DD939-9124-4675-B8E5-9DBABEB869A6
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/raadonline
http://www.haarlem.nl/

