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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 17 februari 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 maart a.s. 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

7 februari 2011
Agenda openbare vergadering van 17 februari 2011
Ineke Hetem
(023) 511 3033
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 20.00 – 20.15 uur

± 20.15 – 21.30 uur
Programmanr. 5 + 6
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 27 januari 2011
. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

verige punten ter bespreking
. Voorgenomen bezuinigingen subsidies 2012-2018

(2011/16504) (stukken reeds in uw bezit)
Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.
Het inspreken vindt plaats op dinsdag 1 maart a.s. en niet tijdens de
commissievergaderingen.

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AD2F935F-B507-4604-9291-AF725E9A97C1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3633CD19-A5CC-4097-A68F-488A84574E1A


Achtergrondinformatie:
 Criteria bezuinigingen op subsidies (2011/7583)
 Passage uit het concept-verslag van de vergadering van commissie Bestuur

van 27 januari inzake criteria bezuinigingen op subsidies
 Brief van wethouder Heiliegers van 7 februari 2011 inzake aanpak en

fasering bezuinigingen subsidies en stelselwijziging.
Doel van de bespreking is een eerste oriënterende bespreking betreffende de
bezuinigingsvoorstellen op de programma’s 5 en 6 en de instellingen die
genoemd worden.

Ter advisering aan de Raad
7. Bestemmingsplan Marcelisvaartpad 13

Advies wordt gevraagd over:
1. het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Marcelisvaartpad 13

met identificatienr. BP8080001 inclusief de verwerking van de zienswijzen
2. het besluit geen exploitatieplan vast te stellen.
(2011/274) <EC>

Ruimtelijke randvoorwaarden herontwikkeling Houthof (Claus Sluterweg
125)Advies wordt gevraagd over het besluit om de “ruimtelijke

PAUZE: 21.30 – 21.45 uur

Programmanr. 5
± 22.15 – 22.35 uur
± 21.45 – 22.15 uur
randvoorwaarden herontwikkeling Houthof” vast te stellen.
(2011/2746) <EC>

Overige punten ter bespreking
8. Stand van zaken CCVT

Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie.

Programmanr. 5
± 22.35 – 22.50 uur
2

Wethouder Heiliegers zal de commissie informeren over de stand van zaken
rond het CCVT. <PH>

Ter advisering aan de Raad
9. Verbouwingskrediet MFC De Dolfijn, Jan Gijzenkade 305

Advies wordt gevraagd over de besluiten:
1. Jan Gijzenkade 305 aan te merken als strategisch bezit;
2. krediet te verstrekken ad € 893.000,- incl. BTW voor de verbouwing van de

vm basisschool De Dolfijn, Jan Gijzenkade 305 tot een multifunctioneel
centrum;

3. de kapitaallasten van het krediet ten laste te brengen van de
gebouwexploitatie Jan Gijzenkade 305 en deze te dekken uit de
huuropbrengsten.

4. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van
de gemeente worden de financiële bijlagen B en C niet openbaar gemaakt
en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet.

(2010/421776) <EC>

Programmanr. 6

Behandeling indien
voldoende tijd,
anders op 3 maart
Programmanr. 5

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D0B38C44-845F-47F8-A7C8-C17075A071BA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EFA50103-1E5A-41D2-AE4C-98F7F8DCA1F3
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EFA50103-1E5A-41D2-AE4C-98F7F8DCA1F3
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=157A7088-B17A-4281-BDBB-35A2E3F4F637
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=157A7088-B17A-4281-BDBB-35A2E3F4F637
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=81E3530C-9AFD-472C-BA55-D252DBC238CE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AA733D52-7142-44F3-8B24-481CDB0693AC
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AA733D52-7142-44F3-8B24-481CDB0693AC
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=290CF4BC-E670-49A6-80A3-4053F945B572
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10. a. Zuidhof blok F-2 Ripperda fase 3 verkoop ondergrond (zware
voorhangprocedure)
Advies wordt gevraagd over de te geven zienswijze ten aanzien van
1. de verkoop van de ondergrond van Ripperda plandeel Zuidhof Blok F-2

voor een berekende koopsom, op basis van 11 grondgebonden woningen,
van € 1.001.333,21 excl. Kosten koper en BTW,

2. de verkoop van 11 parkeerplaatsen behorende bij de te realiseren 11
woningen Zuidhof blok F-2.

(2010/4258568)
b. Zuidhof blok I Ripperda fase 3 verkoop ondergrond (lichte
voorhangprocedure)
Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.
(2011/7149) <EC>

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

Ter kennisname meegezonden stukken:
N.b. Voorstellen voor bespreking in de commissie dienen goed te worden
gemotiveerd.
- Actieve informatieplicht:
Evaluatie projectbesluit (2010/415792)
 Projectbesluit Zomerkade 53-55-57 (2010/418914)
Ontwerpgebiedsvisie Spoorwegstraat e.o. vrijgeven voor inspraak

(2010/400128)
Erfbebouwing bij woonschepen Spaarndamseweg (2011/22566)
Discussienota parkeervisie (2010/420820) Bespreking vindt plaats in de

commissie Beheer

- Ingekomen stukken:
Brieven van B&W en afdoening vragen/actiepunten door het College van

B&W:
 Antwoord van wethouder Cassee op de vraag inzake het actief

informeren van de commissie over de voortgang en ontwikkelingen
m.b.t. schoolgebouw Generaal De la Reijstraat (BBP nr. 0243 hiermee
afgedaan)

 Antwoord van wethouder Casse op de vraag inzake het informeren over
de ontwikkelingen bij het Provinciehuis (BBP nr. 0012 hiermee
afgedaan)

 Brief van gem. Haarlemmerliede en Spaarnwoude van 18 januari 2011
inzake Westhoffbos en brief van B&W van Haarlem

Lijst van ingekomen stukken

Met vriendelijke groet,

± 22.50– 23.00 uur

Behandeling indien
voldoende tijd,
anders op 3 maart as
Programmanr. 5

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6DC10DD9-EBEB-489D-BBAE-8A88C0A138F2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0D584264-2FF7-4622-B9D6-8D22BF4960CC
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5DD89110-018E-45E0-A817-B9C8F6C07BFE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6C406E10-682B-47A6-88F7-122979C72FAE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=97F0E2D4-434F-4868-8B4B-7FD98CA89735
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=57E9C53D-60D3-41C7-9E23-411AE0A6485F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FAD3426E-4C1E-451B-A9F7-B45E6E93B158
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4C90DCD6-EA56-43DF-AA55-BBA1226AE77E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4C90DCD6-EA56-43DF-AA55-BBA1226AE77E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4C90DCD6-EA56-43DF-AA55-BBA1226AE77E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6ED00B05-7D04-4161-9061-00DF27C4944A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6ED00B05-7D04-4161-9061-00DF27C4944A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=97D68EA6-D0BF-4BB5-949F-604E35A09451
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=97D68EA6-D0BF-4BB5-949F-604E35A09451
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=79616CB4-2CAA-4765-B53C-FD8053650FE8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=250F71DE-36AC-4CE5-B261-9CA578F805B2
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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://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/raadonline
http://www.haarlem.nl/

