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1. De locatie Belgielaan tijdelijke te verhuren aan Stichting St.-Jacob voor de huursom van €
99.000,= per jaar tot en met 31 december 2014.

2. De baten van deze besluiten bedragen € 99.000 en komen ten gunste van programma 5 en
worden verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2011.

3. De betrokkenen daags na besluitvorming te informeren.
4. Deze besluiten ter kennisneming naar de Commissie Ontwikkeling te sturen.
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Het besluit om met Stichting Sint Jacob een tijdelijke huurovereenkomst af te sluiten is een bevoegdheid
van het college.
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Onderwerp: Tijdelijke huurovereenkomst St.-Jacob locatie Belgielaan
Reg. Nummer: 2011/168550

1. Inleiding
Huurder St.-Jacob heeft vanwege vertraging van nieuwbouwprojecten en
aangepaste wettelijke eisen een tijdelijk huisvestingsprobleem. Als de nieuwe
projecten aan de Azieweg, locatie 2 te Haarlem en Nieuw Overbos te Heemstede
opgeleverd zijn, zullen de cliënten van deze tijdelijke huisvesting naar de nieuwe
locaties verhuizen. De verwachting is dat deze locatie gehuurd zal gaan worden tot
31 december 2014. Stichting Sint Jacob zal t.b.v. het plaatsen van units voor
tijdelijke huisvesting een bouwvergunning aanvragen. De gemeente Haarlem is
voornemens de aangevraagde bouwvergunning te verlenen. Met de wijkraad
Europawijk bestaat in principe overeenstemming over de realisatie van deze
tijdelijke voorziening. Partijen zullen samen met de wijkraad Europawijk gaan
onderzoeken of op de locatie ruimte gevonden kan worden voor de aanleg van een
fitnessparcours.

2. Besluitpunten college
Het college besluit:

1. de locatie Belgielaan tijdelijk te verhuren aan Stichting St.-Jacob voor de
huursom van € 99.000,= per jaar tot en met 31 december 2014.

2. De baten van deze besluiten bedragen € 99.000 en komen ten gunste van
programma 5 en worden verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2011.

3. de betrokkenen daags na besluitvorming te informeren.
4. deze besluiten ter kennisneming naar de Commissie Ontwikkeling te sturen.

3. Beoogd resultaat
Tijdelijke huisvestingslocatie t.b.v. zorgbehoevende ouderen.

4. Financiële paragraaf
De huuropbrengsten zullen in de begroting worden opgenomen onder kostenplaats
1328.8161.6150. Deze baten komen ten gunste van programma 5 en zullen bij in de
2e bestuursrapportage 2011 in de begroting worden verwerkt.

5. Argumenten
De te huren locatie maakt onderdeel uit van het sportcomplex Noord
Schalkwijkerweg en het betreffende sportveld wordt niet gehuurd door een
sportvereniging.

6. Kanttekeningen
Geen.

7. Uitvoering
De hoofdafdeling Stadszaken/Vastgoed zal de huurovereenkomsten met de huurder
per direct afsluiten.

8. Bijlagen
Tijdelijke huurovereenkomst.
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Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


















