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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 14 april 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 28 april 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

5 april 2011
Agenda openbare vergadering van 14 april 2011
Ineke Hetem
(023) 511 3033
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden

± 20.00 – 20.15 uur

± 20.15 – 21.00 uur
Programmanr. 6.3

Programmanr. 5
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen
voor de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de
genda
. Opening en mededelingen voorzitter
. Spreektijd voor belangstellenden

(over niet op de agenda staande onderwerpen)
. Revue – vaststellen van de agenda
. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden

unten ter bespreking
. Financiële situatie Recreatieschap Spaarnwoude

Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.
Zie ook beantwoording van de vraag inzake de begroting 2011 (BBP nr. 184)
(2011/26681) <RvD>

. Gebruiksvrijstelling Stadscamping Veerplas
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (AP in de vergadering

vergadering hiermee niet wordt belast.
+ 21.00 – 21.10 uur
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

van 24 maart 2011)
(2010/213393) <EC/RvD>

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9C1AB8C1-2E3C-4A7B-9068-064665752ED4
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8BAF2BA6-4C85-4CA3-953F-4462DC4930B0


± 22.15 – 22.25 uur

+ 21.35 – 21.45 uur
Programmanr. 6.2

+ 21.45 – 21.55 uur
Programmanr. 5

+ 21.55 – 22.05 uur
Programmanr. 5

+ 21.25 – 21.35 uur
Programmanr. 6.3

± 22.05 – 22.15 uur
Programmanr. 5 + 6
2

7. Brief van Centrummanagement Groep Haarlem 11 januari 2011 inzake
Kermis op de Grote Markt
Bespreking vindt plaats op verzoek van de Raad (vergadering van 10 maart)
(2011/51320) <BS>

8. Beantwoording art. 38 vragen Actiepatij d.d. 15 februari inzake willekeur bij
Haarlemse Popronde
Bespreking vindt plaats op verzoek van de Raad (vergadering van 10 maart)
(2010/394526) <BS>

9. Beantwoording vraag Actiepartij over Stimuleringsregeling woningbouw door
wethouder Nieuwenburg
Bespreking vindt plaats op verzoek van de commissie (per e-mail mw. Crul d.d.
21 maart 2011)
(2011/61762) <JN>

10. Beantwoording art.38 vragen d.d. 22 februari 2011 PvdA inzake antikraak
Bespreking vindt plaats op verzoek van de Raad (vergadering van 10 maart)
(2010/408165) <JN>

11. Actielijst en jaarplanning
 Voor de actielijst wordt aan de commissie gevraagd aan te geven voor

welke acties met de status “actief” zij nog specifieke vragen hebben;
 Voor de jaarplanning wordt aan de commissie gevraagd of zij akkoord

gaan met de wijze van agendering alsmede of zij hieraan nog
onderwerpen willen toevoegen.

12. Agenda komende commissievergadering(en) 28 april 2011
13. Rondvraag
14. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken:
N.b. Voorstellen voor bespreking in de commissie dienen goed te worden
gemotiveerd.
- Actieve informatieplicht:
Vaststelling projectbesluit Meeuwenstraat naast 96 (2011/50233)

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

 Geen
Voorgestelde planningswijzigingen BBP: geen
Lijst van ingekomen stukken: geen

Met vriendelijke groet,

Pauze: 21.10 – 21.25 uur

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E6332C01-946D-4C32-A07F-E9BDA7F0BABB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E6332C01-946D-4C32-A07F-E9BDA7F0BABB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=92834392-2DE6-45D0-AA65-C41ACE639307
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=92834392-2DE6-45D0-AA65-C41ACE639307
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3735FF00-8C9D-4572-A538-F81FFDE195CD
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3735FF00-8C9D-4572-A538-F81FFDE195CD
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EFF321CB-6709-449F-A035-E907DB7FB557
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A9E36EB1-7B38-4266-B681-6BF6AF4749E2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2B0BBC0F-B02E-4EE2-9BAE-37B8D858AA54
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FC026F7A-78F1-4837-AB78-94191A289499
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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/

