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ATTENTIE: DE VERGADERING DUURT TOT 22.00UUR

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 19 mei 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 26 mei 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

10 mei 2011
Agenda openbare vergadering van 19 mei 2011
Ineke Hetem
(023) 511 3033
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 20.00 – 20.15 uur

+ 20.15 – 20.55 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 vergadering van 28 april 2011
. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

er advisering aan de Raad
Uitgangspunten ontwikkeling Slachthuisterrein en OorkondelaanAdvies wordt
gevraagd over
1. het vaststellen van de in bijlage A geformuleerde uitgangspunten voor de

ontwikkeling van Slachthuisterrein en Oorkondelaan en opdracht te geven
voor het maken van een stedenbouwkundige visie,

2. het openen van een grondexploitatie voor het gebied Slachthuisterrein en
Oorkondelaan,

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EFCA07FE-38D3-475B-A762-62EB4D2D79D8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=40957172-E0A4-4790-9776-8839FD2D982F
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3. het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 330.000. Deze
kosten worden ten laste gebracht van de grondexploitatie Slachthuisterrein
en Oorkondelaan.

(2011/61258) <EC>

6. Verkoop en herontwikkeling Brinkmann, Grote Markt
Advies wordt gevraagd over:
1. het instemmen met verkoop van het gemeentelijk deel van het

Brinkmanncomplex, ervan uitgaande dat het minimum benodigde bedrag
voor de huisvestingsoperatie wordt behaald,

2. het instemmen met het op exclusieve basis voor een periode van een half
jaar met LCG te onderhandelen over verkoop en herontwikkeling van het
Brinkmann-complex, zonder dat hieruit, voor besluitvorming door de raad
hierover, eige verplichting resteert,

3. het beschikbaar stellen van een krediet van € 100.000 voor de in 2011 te
maken kosten voor bovengenoemde activiteiten, ten laste van de
verkoopopbrengst rekening houdende met de netoo ondergrens voor de
huisvesting

(2011/76955) <EC>
De leden van de commissie Bestuur worden uitgenodigd voor dit
onderwerp. Nb. De leden van de commissie Bestuur worden ook
uitgenodigd bij de commissie Samenleving

Overige punten ter bespreking
8. Agenda komende commissievergadering(en)
9. Rondvraag
10. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken:
N.b. Voorstellen voor bespreking in de commissie dienen goed te worden
gemotiveerd.
- Actieve informatieplicht:
Aanvaarding schenking Elisabeth van Thüringenfonds (2011/76855)
 Prestatieplan Stichting City Marketing Haarlem 2011 e.v. (2010/419822)
Evenementen in Haarlem 2011-2012 (2010/75521)
 Projectbesluit Amelandstraat 5 en 9 (2011/56774)
Aanvraag ILG subsidie t.b.v. het Reinaldapark (2011/101217)

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

 Brief van wethouder Nieuwenburg van 21 april inzake bouwkosten
Daaf Geluk, Plesmanplein (per e-mail toegezonden 21 april)

 Brief van wethouder Cassee van 20 april inzake beantwoording vragen
commissie over voorgenomen verkoop Waarderweg 136 (per e-mail
toegezonden 21 april)

± 21.55 – 22.00 uur

PAUZE: 20.55 – 21.10 uur

+ 21.10 – 21.55 uur
Programmanr. 5

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4B3998BF-08B4-4E6C-BC68-63713D6A4313
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FAD44AFA-ADAD-4A89-BC74-75E79FB7CC84
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CFD7B369-90B0-41F1-9DC7-DF6EAE2EDA88
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C55048ED-8AC5-44DE-B1D6-F3ED40C92430
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=44DACFBA-7EC2-42AC-B150-A4626F3D1174
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4A708556-D964-47B2-914C-30FD28D1DE82
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A67C4233-5D29-4B55-8C75-E5A571A268D1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A67C4233-5D29-4B55-8C75-E5A571A268D1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C142AF2C-3BDC-459F-9F69-68B703F4F9F6
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C142AF2C-3BDC-459F-9F69-68B703F4F9F6
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 Presentatie Remiseterrein (raadsmarkt van 21 april 2011)
 Brief van wethouder Heiliegers van 26 april 2011 inzake stadsmuseum

Haarlem (per e-mail toegezonden 27 april)
 Brief van afdeling Omgevingsvergunning aan Centrummanagement

Groep Haarlem van 6 april 2011 inzake kermis op de Grote Markt
 Antwoord van wethouder Heiliegers inzake vraag en aanboed ateliers

(BBP nr. 0053 hiermee afgedaan)
Voorgestelde planningswijzigingen BBP:

- BBP nr. 0142, Beijnes monument: voorstel september 2011 meer
voorbereidingstijd nodig)

- BBP nr. 0446, regionale woonvisie: voorstel december 2011 (volgens
oorspronkelijke planning was startnotitie in maart en definitieve nota in
december)

- BBP nr. 0454, vervolg ontwikkeling Brinkmaan plan van aanpak:
voorstel mei 2011 (staat geagendeerd)

- BBP nr. 0487, kunst in openbare ruimte: voorstel juni 2011 (de nota
“Visie kunst in de openbare ruimte”)

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: 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. 023-5114770. 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=82DC7422-9D7B-4857-8CB1-BB9282C3D682
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B677A055-5056-4CB1-A674-D2C25D69EC59
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B677A055-5056-4CB1-A674-D2C25D69EC59
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B4DE1323-23C5-4828-A25C-8DC708D9C556
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B4DE1323-23C5-4828-A25C-8DC708D9C556
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3174C800-6224-43C8-9286-24BE79F61455
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D712B8FA-D4CD-4640-93EC-1055B59F8DE1
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/raadonline
http://www.haarlem.nl/

