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8 Programmamanagem

ent Waarderpolder

Na een jaar zal inzicht gegeven worden in de 

besteding van het geld dat aan de promotie van de 

Waarderpolder is besteed in de vorm van een 

tussentijdse rapportage. Ook wordt uitgezocht hoeveel 

geld in het verleden met deze post was gemoeid.

volgnr.: 742

Toezegging Raad 6,1 JN 29-nov-07 01-sep-2011

Tussenbericht verzonden aan de commissie 

Ontwikkeling van 8 september 2011. 

Het college presenteert in het najaar van 2011 een 

tussentijdse evaluatatie herstructureringsprogramma 

Waarderpolder.

********************

20-aug-2010

(zie pagina 35

nov-11 nov-11

27 Oefenruimten De gemeenteraad ontvangt een voorstel over hoe het 

overzicht van beschikbare oefenruimten voor amateur-

podiumkunst incl. de aan gebruik verbonden 

verhuurkosten en voorwaarden op de website 

toegankelijk gemaakt kan worden. (Motie 16/5). Zie 

ook nr. 26 BBP

Motie Raad 6,1 PH 18-dec-08 07-sep-2010

SvZ juni 2010: Na zomer komt brief of nota gekoppeld 

aan nr. 26 BBP (nr. 1161) Ateliers en Oefenruimten

********************

20-aug-2010

Overzicht wordt meegenomen in de nota Strategisch/ 

niet-strategisch bezit Vastgoed (niet wonen) en versch

okt-11 okt-11

56 Rapportage 

Scharrelbosje

Wethouder komt met rapportage over stand van zaken 

rond motie Scharrelbosje.

oud nummer: 1347

Toezegging Raad 5,1 EC 2-jul-09 06-sep-2010

Cie 4-3-2010 (2010/14111): Momenteel wordt door 

ontwikkelaar bouwplan (Pré Wonen) nader onderzoek 

verricht naar parkeeroplossing en de ruimtelijke 

kwaliteit vh plan. Het plan dat in het verleden door de 

buurt is opgesteld wordt door Pré Wonen 

jun-11 jun-11

88 Anterieure 

overeenkomst nieuwe 

Wro

Een aparte notitie zal gewijd worden aan de term 

'anterieure overeenkomsten nieuwe wro' nav  ontwerp- 

bestemmingsplan Zomerzone-Zuid.

oud nummer: 1445

Toezegging Commis

sie

5,1 EC 26-nov-09 20-aug-2010

cie 4-3-2010 (2010/14111): Notitie volgt in 1e kwartaal.

********************

okt-11 okt-11

141 SpaarneBuiten 

overleg OM

De raad wordt geïnformeerd over de binnenkort te 

voeren gesprekken met het OM.

oudnummer: 1484

Toezegging Commis

sie

8,1 RvD 14-jan-10 jun-11 dec-11

159 Ruychaverstraat De wethouder rapporteert aan de commissie over het 

gesprek met bewoners Ruychaverstraat (AP).

oud nummer: 1472

Toezegging Commis

sie

5,1 EC 10-dec-09 jan-09 jan-09

199 Stadsfotograaf Op verzoek van de OPH wordt toegezegd na te gaan 

of de stadsfotograaf kan worden gehandhaafd.

Toezegging Commis

sie

6,2 PH 1-jul-10 okt-11 okt-11
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201 Structuurplan Wethouder Van Doorn zegt toe dat na de zomer het 

structuurplan wordt voorgelegd.

Toezegging Raad 5,3 RvD 24-jun-10 okt-11 okt-11

206 Stadsnatuurpark 

WTG

College wordt verzocht bij een betere financiële 

situatie tijdens de aangekondigde heroverweging in 

2012 het

stadsnatuurpark weer in het investeringsplan op

te nemen op een wijze die tot volledige uitvoering leidt 

(motienummer 40)

Motie Raad 5,1 RvD 24-jun-10 sep-12 sep-12

247 EU-rapportages 

Nieuwe Energie

De regiegroep Nieuwe energie stuurt de 

voortgangsrapportages aan de commissie.

Toezegging Commis

sie

6,1 JN 17-jun-10 nov-11 nov-11

250 Kotters Adriaan D66 constateert dat oude kotters bij De Adriaan 

zinken. D66 vraagt of het college bereid is om de 

kotters te verplaatsen en te kijken naar een nieuwe 

functie voor het water. AP pleit ervoor om iets aan de 

vervuiling te doen. Toegezegd wordt de vraag schri

Toezegging Commis

sie

6,2 JN 17-jun-10 apr-11 apr-11

268 Motie Lokalen voor 

Lokale Ondernemers

College wordt verzocht te streven naar continuering 

van gebruik vml schoolgebouw aan de Generaal de la 

Reijstraat 6 door startende ondernemingen in de 

creatieve sector, de mogelijkheden hiertoe te 

onderzoeken, onderhandelingen voortvarend en 

constructief 

Motie Raad 5,1 EC 27-mei-10 okt-11 okt-11

288 Woonhotel IV PvdA De commissie zal geïnformeerd worden over de 

voortgang van de uitvoering van het initiatiefvoorstel 

van de PvdA inzake een Woonhotel (PvdA)

Toezegging Commis

sie

5,2 JN 16-sep-10 okt-11 okt-11

304 Amfitrite 

roeivereniging update

Een update zal worden verstrekt over de stand van 

zaken rond de fusie tussen de roeivereniging Amfitrite 

en de scouting (PvdA)

Toezegging Commis

sie

4,3 Jvd

H

23-sep-10 okt-11 okt-11

314 Verkeersafwikkeling 

Fort Spaarndam

Gecontroleerd zal worden of de verkeersafwikkeling 

van het Fort Benoorden Spaarndam via Haarlem-

Noord moet of, zoals de gedeputeerde zegt, langs de 

Velserbroek (AP)

Toezegging Commis

sie

8,1 RvD 14-okt-10 dec-11 dec-11

315 Westergracht stand 

van zaken

Nagegaan zal worden of de panden aan de 

Westergracht wel verzekerd zijn en of er een 

vereniging van eigenaren is waar de situatie gesplitst 

is. Dit in verband met de funderingsdiscussie die al 

vier jaar loopt. (AP)

Toezegging Commis

sie

5,2 JN 14-okt-10

382 Van Elkterrein Zodra meer bekend is over het overleg van de 

gemeente met de eigenaar van het Van Elkterrein 

wordt de commissie geïnformeerd

Toezegging Commis

sie

5,3 EC 18-nov-10 okt-11 okt-11
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384 Cavexterrein sloop 

koppelen aan 

doorgaan project

Aan de ontwikkelingen bij de Scheepmakersdijk kleven 

risico's. Op het verzoek van GL om de sloop van het 

Cavexterrein te koppelen aan het slagen van het 

project Scheepmakersdijk deelt de wethouder mede 

dat een hij een inventarisatie zal doen in relatie to

Toezegging Commis

sie

5,1 EC 18-nov-10 sep-11 sep-11

387 Voortgang € 730.000 

Spaarnelanden

In januari 2011 zal de voortgang gemeld worden over 

de € 730.000 met betrekking tot Spaarnelanden die 

moeilijk liggen omdat er contracten zijn en geen 

afnameverplichtingen en een ander specialistisch 

bedrijf met een ander budget.

Toezegging Commis

sie

5,3 EC 2-dec-10 okt-11 okt-11

388 Integratiekosten 

samenvoeging 

stedelijk 

ingenieursbureau en 

managementbureau

Nagegaan zal worden hoe het zit met de 

reïntegratiekosten bij de samenvoeging van het 

stedelijk ingenieursbureau en het managementbureau

Toezegging Commis

sie

10,1 PH 2-dec-10 24-oct-2011

Toegezonden t.b.v. cie Ontwikkeling 29 september 

2011 (2011/362910)

********************

391 Feitenrelaas pand 

Westergracht

Ten aanzien van de situatie van het pand 

Westergracht zal een feitenrelaas worden 

toegezonden aan de commissie waarover de 

commissie in beslotenheid zal spreken

Toezegging Commis

sie

5,1 EC 9-dec-10

403 Groen keert Vroom 

Oostradiaal

College wordt verzocht om zich bij de uitwerking 

gebiedsvisie Oostradiaal nog niet uit te spreken over 

de bebouwing rond het station Spaarnwoude/langs de 

C.Obscuraweg en de overwegingen genoemd in de 

motie bij deze uitwerking mee te nemen en 

besluitvormin

Motie Raad 5,1 EC 20-jan-11 sep-11 sep-11

443 Visie Sociaal 

Cultureel Werk Jeugd

Brede schoolactiviteiten en een goed over stadsdelen 

verspreid aanbod van tiener- en jongerenwerk. 

Inclusief Evaluatie jongerenwerk. (ook Jan 

Nieuwenburg is portefeuillehouder)

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

4,1 Jvd

H

11-jan-11 mrt-11 dec-11

446 Regionale woonvisie Wordt voorafgegaan door startnotitie. Met specifieke 

aandacht voor o.a. lagere inkomensgroepen, kwaliteit 

particuliere woningen, senioren/speciale doelgroepen, 

voorkomen huisuitzettingen, duurzaamheid en 

stimuleren doorstroming.Zie ook de moties 45, 53 en

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,2 JN 11-jan-11 01-sep-2011

Tussenbericht verzonden aan cie. Ontwikkeling van 8 

september: eind sept. overleg met cie, concept 

woonvisie eind 2011; definitief maart/april 2012.

********************

mrt-11 apr-12
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448 Nota Grondbeleid Waarin aandacht te besteden aan:

- herdefiniëring strategisch bezit 

- beheer en exploitatie strategisch bezit

- beheer, exploitatie en onderhoud gemeentelijk bezit 

(incl. protocol 'snipperstukjes')

- Interne sturing en beheersing afd. vastgoed

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 11-jan-11 mrt-11 mrt-11

449 Nota Ruimtelijke 

Kwaliteit

Wordt voorafgegaan door startnotitie De bestaande 

structuurvisie wordt hiermee aangevuld inclusief 

procesverbetering en participatie bewoners. Hierin 

wordt tevens meegenomen de groenstructuur, 

inclusief de kwaliteit van het groen

Andere portefeuillehoude

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 11-jan-11 jun-11 dec-11

450 Gebiedsvisie 

Schoterbos

Wordt voorafgegaan door startnotitie

september 2011 gebiedsvisie vaststellen

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 11-jan-11 mrt-11 mrt-11

451 Gebiedsvisie 

Boerhaavewijk

Wordt voorafgegaan door startnotitie

( december 2011 vaststellen )

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 11-jan-11 mrt-11 mrt-11

453 Regionaal 

Actieprogramma 

(RAP)

Als uitvloeisel van regionale woonvisie wordt een 

regionaal actieprogramma voor Zuid-Kennemerland en 

IJmond opgesteld. RAP heeft tevens een relatie met 

de Woonvisie.

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 JN 11-jan-11 01-sep-2011

Tussenbericht toegezonden aan commissie 

Samenleving van 8 september 2011. 

********************

dec-11 mrt-12

455 Verkoop vml. 

Fietsznfabriek/ 

Drijfriemenfabriek

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,1 EC 11-jan-11 mrt-11 apr-12

457 Ontwerp 

Bestemmingsplan 

Slachthuisterrein

4e kwartaal ( december 2011 ) vaststellen BP TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 14-mei-10 jun-11 nov-12

458 Ontwerp bp 

Binnenduinrand, 

Herziening

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 11-jan-11 jun-11 nov-11

459 Bestemmingsplan 

Bakenes

vaststellen september 2011 TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 11-jan-11 sep-12 sep-12

460 Ontwerp bp 

Poelpolder

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 11-jan-11 jun-11 nov-12

461 Ontwerp bp Oude 

Groenmarkt/vd Tak

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 11-jan-11 jun-11 nov-11
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463 Gebiedsvisie 

Europawijk Noord

vaststellen december 2011 TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 11-jan-11 27-oct-2011

Tussenbericht: Middels brief aan commissie van 28 

oktober 2011 voorstel planningswijziging 

(2011/404670)

********************

dec-11 dec-11

464 Gebiedsvisie 

Kleverlaanzone (was 

gebiedsvisie Ter 

Kleef)

vaststellen: december 2011 TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 11-jan-11 jun-11 jun-11

465 Vaststellen 

gebiedsvisie 

Rozenprieel (incl. 

voorstel  invulling Tuin 

van Jonker)

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 11-jan-11 jun-11 jun-11

466 Vaststellen 

gebiedsvisie 

Schouwbroekerplas

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 11-jan-11 jun-11 jun-11

467 Ontwerp gebiedsvisie 

Houtplein/Dreef

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 11-jan-11 jun-11 jun-11

468 Vaststellen 

Bestemmingsplan 

Frederikspark

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 14-mei-10 sep-11 nov-11

470 Ontwerp bp 

Zomerzone Noord

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 11-jan-11 sep-11 dec-11

471 Concept-

bestemmingsplan 

Burgwal

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 14-mei-10 sep-11 nov-11

472 Ontwerp 

Bestemmingsplan 

Spaarndamseweg

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 14-mei-10 dec-11 mei-12

473 Vaststellen 

bestemmingsplan 

Bosch en Vaart

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 11-jan-11 sep-11 sep-12

474 Ontwerp bp Zijlweg 

West

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 11-jan-11 dec-11 dec-11

475 Ontwerp BP 

Schalkstad

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,1 EC 14-mei-10 sep-11 nov-11
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476 Ontwerp bp Oude 

Stad

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 11-jan-11 dec-11 sep-12

477 Ontwerp bp Van 

Egmondstraat

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 11-jan-11 dec-11 nov-11

478 Vaststellen 

gebiedsvisie 

Campus/Overkluizing

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 11-jan-11 dec-11 dec-11

479 Hotelbeleid In de commissie Ontwikkeling van 9 december is de 

startnotitie besproken (STZ/2010/280437)

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

6,1 JN 11-jan-11 jun-11 dec-11

480 Economische agenda TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

6,1 JN 11-jan-11 sep-11 mrt-12

481 Discussiestuk inzet 

kantorenleegstand

College wil met raad in gesprek over de mogelijkheden 

van het inzetten van kantorenleegstand voor 

woningen. Zie ook Motie 52 ‘van kantoor naar woning’ 

bij begroting 2011.

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

6,1 JN 11-jan-11 29-jun-2011

Vergadering van 14 april 2011: VVD vraagt of 

discussienota kan worden versneld

********************

dec-11 dec-11

482 Actualisatie 

uitvoerings-strategie 

nieuwbouw 

Kantorenmarkt (i.s.m. 

MRA)

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

6,1 JN 11-jan-11 dec-11 mrt-12

483 Ontwerp 

Bestemmingsplan 

Nieuwstad

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

5,3 EC 14-mei-10 dec-11 feb-12

485 Huisvesting CCVT: 

uitvoeringskrediet

Uitwerken aantal scenario's mbt gezamenlijke 

huisvesting. Zie toezegging bij begroting 2011.

TermijnAge

nda

Uit 

begrotin

g

6,2 PH 12-mei-10 01-sep-2011

Tussenbericht verzonden aan de cie.Ontwikkeling van 

8 september 2011: college verwacht na reces concreet 

voorstel m.b.t. vestiging CCVT op Nieuwe Energie.

********************

jun-11 dec-11

529 Molenplas faciliteiten 

voor zwemmen

De problematiek rond de overlast voor de horeca van 

zwemmers bij de Molenplas als gevolg van het 

ontbreken van een strandje en toiletmogelijkheden zal 

besproken worden (AP)

Toezegging Commis

sie

6,3 RvD 6-jan-11 dec-11 dec-11
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530 SvZ Fortress Nieuwe 

Energie

De wethouder zal bezien wanneer het verantwoord is 

om in het openbaar met de commissie te spreken over 

de update van de stappen die het college in de richting 

van Fortress aangaande Nieuwe Energie heeft gezet 

(AP en PvdA).

Deze toezegging is opnieuw gedaa

Toezegging Commis

sie

5,3 JN 6-jan-11 apr-11 okt-11

588 Budget 

maatwerkadviezen 

verduurzaming 

woningen

Nagegaan zal worden of het budget voor 

maatwerkadviezen voor verduurzaming van woningen 

op is (GL)

Toezegging Commis

sie

5,1 JN 3-mrt-11 okt-11 okt-11

598 Jaarverslagen 

2009/2010 

Ondernemersfonds

Zodra de jaarverslagen 2009 en 2010 van het 

Ondernemersfonds ontvangen zijn, zullen deze 

worden toegezonden aan de commissie (PvdA)

Toezegging Commis

sie

6,1 JN 24-mrt-11 okt-11 okt-11

652 Kostenoverzicht 

Schalkstad

De wethouder komt in de meivergadering met een 

overzicht van de kosten van Schalkstad op een A-4tje 

(PvdA)

Toezegging Commis

sie

5,1 EC 7-apr-11 mei-11 mei-11

670 Tijdelijke verhuur obv 

Leegstandswet 

opnemen in 

convenant met 

corporaties

De wethouder zegt toe om tijdelijke verhuur op basis 

van Leegstandswet op te nemen in het convenant met 

de woningcorporaties (PvdA)

Toezegging Commis

sie

5,2 JN 14-apr-11 nov-11 nov-11

684 Discussie sociale 

huurwoningen

Vóór het reces wordt een principiële discussie gevoerd 

over de verdeling van sociale woningen in de stad nu 

en in de toekomst. De sociale woningvoorraad zit nu 

op 35% en ruim boven de 18.000, maar het blijft een 

uitdaging om die voorraad in stand te houde

Toezegging Commis

sie

5,1 EC 9-jun-11 jul-11 jul-11

687 Spaarnelanden Een brief wordt opgesteld over de situatie bij 

Spaarnelanden. Hierin wordt ingegaan op het in de 

vorige Bestuursrapportage vermelde inzake het niet 

uitgevoerd zijn van € 700.000. Nu ontbreekt deze post, 

terwijl de commissie zou worden geïnformeerd (D66)

Toezegging Commis

sie

10,1 EC 9-jun-11 nov-11 nov-11

688 Stadhuisklok Naarstig wordt gezocht naar eem passende klepel 

voor de stadhuisklok (CDA)

Toezegging Commis

sie

6,1 EC 16-jun-11 nov-11 nov-11

689 Extern financieel 

onderzoek 

Recreatieschap 

Spaarnwoude

De wethouder komt met een voorstel voor het 

uitvoering van een extern onderzoek over de financiële 

huishouding van het Recreatieschap

Toezegging Commis

sie

6,3 RvD 14-apr-11 okt-11 okt-11

691 Haarlemse popronde De wethouder zegt een brief toe over de status van de 

Haarlemse popronde als evenement (SP)

Toezegging Commis

sie

6,3 JN 14-apr-11 okt-11 okt-11
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693 Raadsmarkt over 

zondagopenstelling 

winkels organiseren

Een raadsmarkt zal worden georganiseerd over de de 

zondagopenstelling van winkels. Mw. Van Zetten en 

de heer Visser bereiden deze raadsmarkt voor. (CDA)

Toezegging Commis

sie

6,1 JN 28-apr-11

694 Vastgoed outsourcen 

ja of nee

Het college zal in december 2011 aan de raad de 

principekeuze voorleggen om al dan niet te 

outsourcen. Ten aanzien van het strategisch en 

maatschappelijk vastgoed zal de wethouder aan het 

college voorstellen een besluit te formuleren en dat 

aan de raad vo

Toezegging Commis

sie

5,1 EC 7-jul-11 dec-11 dec-11

695 BIZ stemprocedure 

toesturen

De wethouder zal de stemprocedure BIZ naar de 

commissie mailen (CDA)

Toezegging Commis

sie

6,1 JN 7-jul-11 okt-11 okt-11

696 Quickscan 

sportcluster Pim 

Mulier en Duinwijckhal

Na de zomer 2011 zal de wethouder met een kritische 

quick scan de stand van zaken bij de sportcluster Pim 

Mulier en Duinwijckhal verstrekken

Toezegging Commis

sie

5,1 EC 14-jul-11

707 Pim Mulier onderzoek 

woonfunctie

Naar aanleiding van het raadsstuk stand van zaken 

grote projecten zal de wethouder een woonfunctie als 

alternatief voor de kantoorfunctie op Pim Mulier 

onderzoeken

Toezegging Raad 5,1 EC 21-jul-11 nov-11 nov-11

747 Bundel de 

cultuurfondsen

College wordt verzocht In overleg te gaan met andere 

gemeenten in de regio om te kijken of de 

gemeentelijke cultuurstimuleringsfondsen kunnen 

worden samengevoegd tot één regionaal 

cultuurstimuleringsfonds; de uitkomst van deze 

gesprekken te verwerken in d

Motie Raad 6,2 PH 30-jun-11 sep-11 nov-11

754 Schalkwijk College wordt verzocht met een actieprogramma te 

komen voor sociale en fysieke wijkverbetering in 

Schalkwijk met daarin specifieke aandacht voor 

diverse punten, genoemd in de motie o.a. handhaving 

zwerfvuil, doorstroming woningmarkt, HAVO/VWO 

onderwijs, m

Motie Raad 3,2 EC 30-jun-11 okt-11 okt-11

757 Scheepmakerskwartie

r

B&W nemen de inspanningsverplichting op zich om 

geen onomkeerbare beslissingen te nemen. De inzet 

van het college is om niet te slopen zonder te bouwen 

in het Scheepmakerskwartier. (zie ook BBP 0384

Toezegging Raad 5,3 EC 30-jun-11 okt-11 okt-11

760 Evaluatie 

startersregeling

Aan het einde van het jaar wordt de regeling 

geëvalueerd. De voorwaarden (o.m. gehanteerde 

leeftijdsgrens) worden dan tegen het licht gehouden.

Toezegging Raad 5,1 JN 30-jun-11 dec-11 dec-11
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762 Verkoop niet-

strategisch bezit

In 2010 is al gestart met de verkoop van niet-

strategische woningen aan huurders, waarbij de 

woningen aan de rechtmatige huurders / gebruikers 

met een korting zijn aangeboden. Er is tot op heden 

weinig positieve respons en najaar 2011 zal het 

college zich

Toezegging Raad 5,2 JN 30-jun-11 nov-11 nov-11

768 Grondbeleid sessie 

organiseren

Op verzoek van diverse commissieleden zegt de 

wethouder toe een keer een sessie te beleggen over 

het grondbeleid. Hij komt hierop terug.

Toezegging Commis

sie

5,1 EC 8-sep-11 jan-11 jan-12

774 Sportcomplex Noord 

Schalkwijkerweg 

regelen van groen

Naar aanleiding van de externe belangenafweging 

sportcomplex Noord Schalkwijkerweg zal de 

wethouder natrekken wanneer deze gebiedsvisie komt 

en hoe het groen wordt geregeld.

Toezegging Commis

sie

5,1 EC 15-sep-11 nov-11 nov-11

782 Evaluatie bestuurlijke 

gang van zaken rond 

Fort Spaarndam

N.a.v. van motie vreemd Fortse gang van zaken zegt 

de wethouder toe de bestuurlijke gang van zaken 

inzake de toekomst van het fort in het licht van het 

mandaat van onze wethouder, de verordening plus 

spelregels, de rollen van college, raadscommissie en 

in

Toezegging Raad 1,1 RvD 22-sep-11 feb-12 feb-12

791 Kwartaalrapportages 

WABO

De commissie per kwartaal informeren over de 

projectbesluiten i.v.m. voorgenomen afwijkingen van 

bestemmingsplannen, waarbij geen 'verklaring van 

geen bedenkingen' van de raad is gevraagd (nav. 

Motie WABO projectbesluit: geen delegatie zonder 

rapportage)

Motie Raad 5,1 EC 13-okt-11 jan-09 jan-09

812 Doorstroming 

woningmarkt tbv 

gezinnen met 

kinderen

N.a.v. motie 29 kadernota, herstemming motie 1 

begroting wordt college verzocht afspraken te maken 

met woningcorporaties over scheefwonen, het 

wegnemen van belemmeringen en efficiënt gebruik, 

bijv. aanbieden van passende woonruimte tegen een 

vergelijkebar

Motie Raad 5,1 JN 10-nov-11

816 Stimulering 

glasvezelnet

B&W wordt verzocht een inventarisatie te maken van 

het draagvlak onder de Haarlemse bewoners en mij. 

instellingen om in de toekomst nieuwe digitale 

diensten te gaan ontwikkelen, reeds in gang gezette 

bewoners- en commerciële initiatieven te faciliteren, e

Motie Raad 6,1 JN 10-nov-11
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817 Leegstandsverordenin

g

College wordt verzocht de raad in het komende 

begrotingsjaar ter besluitvorming een 

leegstandsverordening voor te leggen, waarin:het 

leegstandsregister heringevoerd wordt-sancties 

worden opgenomen t.a.v. niet-naleving van de 

meldingsplicht-boetes bij voor

Motie Uit 

begrotin

g

5,1 JN 10-nov-11

824 Optimaal benutten 

cultuurpodia

College wordt uitgenodigd met de instellingen 

Stadsschouwburg, Philharmonie,Toneelschuur en 

Patronaat te bespreken en te coördineren dat de zalen 

van de 4 gebouwen optimaal benut kunnen worden en 

de daarmee vrijkomende subsidiestromen voor de 

programmerin

Motie Raad 6,1 PH 10-nov-11

825 Bevorderen 

middenhuur

College wordt opgedragen om binnen de 

mogelijkheden die het college heeft het aanbod van 

huurwoningen in de middenhuur actief te bevorderen 

en dit binnen de commissie ontwikkeling te bespreken 

en over de voortgang te rapporteren. (n.a.v. motie 32 

begrotin

Motie Raad 5,1 JN 10-nov-11

827 Microkrediet startende 

ondernemers 

Zomerzone

College wordt verzocht startende ondernemers in de 

Zomerzone te faciliteren ism diverse partners door het 

verlenen van microkrediet en de bestaande financiële 

mogelijkheden zoals het preventiebudget 40+ 

(budgetonderdeel werk en economie) hiervoor te benut

Motie Raad 6,1 JN 10-nov-11

828 Koningstein creatief College wordt verzocht i.o.m. Haarlemse 

broedplaatsen te onderzoeken of Koningstein, 

wanneer heront-wikkeling op korte termijn niet 

haalbaar blijkt, tijdelijk (bijvoorbeeld voor een periode 

van 10 jaar) kan worden omgevormd tot centrum van 

creatieve bedri

Motie Raad 6,1 EC 10-nov-11

830 Nota Grondbeleid College wordt verzocht binnen 6 maanden te komen 

tot een vastgesteld nieuwe Nota Grondbeleid waarin 

rekening wordt gehouden met de huidige marktsituatie, 

het vergroten van het woningaanbod (huur en koop) in 

Haarlem en het bieden van mogelijkheden voor (co

Motie Raad 5,1 EC 10-nov-11
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831 Achterstallig 

onderhoud 

monumenten

College wordt verzocht voor de zomer van 2012 met 

een overzicht te komen over hoe monumentale 

panden in gemeentelijk eigendom die in een slecht 

onderhouden staat verkeren opgeknapt kunnen 

worden en wat de kosten daarvan zouden zijn. (nav 

motie 38 begrotin

Motie Raad 5,1 JN 10-nov-11

836 Tijdelijke bewoning In overleg met corporaties te onderzoeken of het 

contingent ‘tijdelijke woningen op basis van de 

leegstandwet’ vergroot kan worden, mogelijk door een 

hogere bezettingsgraad te realiseren (nav motie 

43begroting 2012)

Motie Raad 4,1 JN 10-nov-11

839 Herbezinning Fort 

Benoorden

College wordt opgedragen aan de hand van nieuwe 

gegeven (o.a. verkeersafwikkeling en nieuwbouwplan 

Spaarnebuiten) binnen het bestuur van het 

Recreatieschap aan te dringen op herziening van de 

besluitvorming, af te zien van procedures alsmede van 

de huidig

Motie Raad 6,1 RvD 10-nov-11
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