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Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, Roel Schaart, uit voor een openbare
vergadering van de commissie Ontwikkeling, die gehouden zal worden op
donderdag 27 januari a.s. om 20.00 uur in een van de vergaderkamers van het
Stadhuis (na te vragen bij de receptie).

De in het vergaderschema vermelde vergadering van 3 februari gaat – onder
voorbehoud - niet 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

20 januari 2011
Agenda openbare vergadering van 27 januari 2011
Ineke Hetem
(023) 511 3033
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 20.00 – 20.20 uur

+ 20.20 – 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-verslagen van de vergaderingen van

6 januari en
13 januari (inspreken op bestemmingsplan Koninginnebuurt en Masterplan
Tempelierstraat) – ter informatie
13 januari 2011

. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

er advisering aan de Raad
. Vaststelling Definitief Ontwerp Waarderhaven

Advies wordt gevraagd over het verstrekken van een krediet voor het
voorbereiden en uitvoeren van het project “Naar een brandveiliger

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E3CB48B3-C1D7-4C38-A3DE-0C997D70030B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BA4A7310-16D0-4AFD-A69E-E86454581106
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A85F9FD5-D59D-4600-9A29-86F72F14B00F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7707BF97-C49B-4174-B580-9DEE920B0927


Waarderhaven” groot € 1.012.000. Dit bedrag wordt gedekt door het IP
SZ.079. De Raad heeft met de dekking ingestgemd door het raadsbesluit “Naar
een brandveiliger Waarderhaven; totaalaanpak”(2009-93482)
(2010/417092) <BS>

7. Vaststelling bestemmingsplan St. Joannes de Deo II
Advies wordt gevraagd over:
1. het niet-ontvankelijk verklaren van de zienswijze nr. 1,
2. het ontvankelijk verklaren van de overige zienswijzen,
3. het gedeeltelijk gegrond verklaren van de zienswijzen nr. 2 en nr. 3
4. het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan St. Joannes de Deo II

met identificatienr. NL.IMRO.0392.BP6080002-002 inclusief de
verbeelding en de verwerking van de zienswijzen

5. het zenden van een verzoek om geen uitvoering te geven aan artikel 3.8 lid
4 Wro aan gedeputeerde staten en de VROM-inspectie

6. het besluiten geen exploitatieplan vast te stellen.
(2010/423106) <EC>

Overige punten ter bespreking
8. Beleidsafspraken 2011 St. Frans Halsmuseum/De Hallen Haarlem

Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (D66) in de vergadering
van 13 januari 2011.
(2010/403434) <PH>

9. Pieken in de Delta-subsidieaanvraag “De Gouden Bocht, Creatieve
arrangementen voor topcultuur”

± 21.50 – 22.00 uur
Programmanr. 6

+ 21.00 – 21.40 uur
Programmanr. 5

PAUZE: 21.40 – 21.50 uur
± 22.00 – 22.10 uur
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Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (vergadering van 2
december 2010). Doorgeschoven in de vergadering van 13 januari 2011.
(2010/370154) <JN>

10. Lastenverlichting: beleidsregels 2011 horecaterrassen
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (fractie Schrama) in de
vergadering van 6 januari 2011.
(2010/310918) <JN>

12. Startnotitie gebiedsvisie Schoterbos-Jan Gijzenzone
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (VVD) in de vergadering
van 13 januari 2011.
(2010/394354) <EC>

14. Agenda komende commissievergadering(en)
15. Rondvraag
16. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken:

+ 22.20 – 22.30 uur
Programmanr. 5

± 22.10 – 22.20 uur
Programmanr. 6

± 22.30 – 23.50 uur

Programmanr. 6

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7545B9C3-D772-455A-910F-5DFD9D4E3AE8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9D1E25A4-3A8D-4EEF-942E-C0483099C4AD
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F15F4B5C-D75A-4237-8CD9-517B08DF29E7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F15F4B5C-D75A-4237-8CD9-517B08DF29E7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5CB4BE16-CDF4-4637-A783-A911E3E2976A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A419C2ED-C915-415C-933B-7128C804F97D
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N.b. Voorstellen voor bespreking in de commissie dienen goed te worden
gemotiveerd.
- Actieve informatieplicht:

Vaststelling subsidie 2009 Stichting City Marketing Haarlem (2010/418809)
Zie ook brief van burgemeester Schneiders van 13 januari 2011
(2011/8048)

Beschikbaar stellen krediet riool en verharding Slauerhoff (2010/421778) –
N.b. Ook ter kennisname aan cie. Beheer

- Ingekomen stukken:
Afdoening vragen/actiepunten door het College van B&W:

 Antwoord van wethouder Van Doorn inzake inspectie leidingen door
corporaties (BBP nr. 0223 hiermee afgedaan)

 Antwoord van wethouder Nieuwenburg inzake de startersregeling
(BBP nr. 0251 hiermee afgedaan)

 Brief van wethouder Casse van 13 januari 2011 inzake nagekomen
vragen bestemmingsplan Koninginnebuurt (uitgereikt in de vergadering
van 13 januari)

 Brief van wethouder Cassee van 14 januari 2011 inzake cursus grote
projecten

 Overzicht van wethouder Heiliegers van de belangrijkste
projecten/aktiviteiten ten laste van het budget TMK 2001-2010 (per e-
mail toegezonden 14 januari 2011)

 Brief van wethouder Cassee van 17 januari inzake rapportage gesprek
bewoners Van Zeggelenplein (per e-mail toegezonden 17 januari)

Lijst van ingekomen stukken
Communique Fusieproces CCvT stopgezet d.d. 14 januari 2011

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: antwoord@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 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=29FE4C5F-D8D5-4977-9436-6EF83FAC235E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3606DC1A-31AB-409A-830F-0B8FA1C46C1E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A0CE4148-170C-4A71-8A98-910190875B41
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6B378A6F-0401-45E6-9376-8181150DA66A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6B378A6F-0401-45E6-9376-8181150DA66A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5C428DC5-30A8-4122-A6B3-CAE7E5197E14
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E6809C91-78FD-40CA-85F0-6AAF071C0ADA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E6809C91-78FD-40CA-85F0-6AAF071C0ADA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4FD3E30A-F05F-4713-9F5B-92D4B95F51D5
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4FD3E30A-F05F-4713-9F5B-92D4B95F51D5
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=682AB932-1397-444E-AD34-56CFFC66C7D0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=682AB932-1397-444E-AD34-56CFFC66C7D0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EEB00634-860A-4646-ACC6-1EAA57DB33CB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EEB00634-860A-4646-ACC6-1EAA57DB33CB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F5D82B11-04F8-4806-BD82-08A26B170256
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/raadonline
http://www.haarlem.nl/

