
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 15 december 2011 a.s. om 20.00 uur in een van de vergaderkamers
van het Stadhuis (na te vragen bij de receptie).

De in het vergaderschema 2012 vermelde vergadering van 12 januari 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 december 2011
Agenda openbare vergadering van 15 december 2011
Ineke Hetem
(023) 511 3033
griffiebureau@haarlem.nl
belanghebbenden
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

er bespreking
. Evaluatie bestuurlijke gang van zaken dossier Fort benoorden Spaarndam

Bespreking vindt plaats op verzoek van het college.
Commissie Bestuur wordt uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
(2011/426172) <RvD>

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A1B8DF1B-7880-47D1-B452-DFC985499204
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Ter advisering aan de Raad
6. Krediet uitvoeringsprogramma Schalkwijk 2000+ (2010-2012)

Advies wordt gevraagd over:
1. Een krediet van € 416.000,-- te verstrekken ten behoeve van de

voorbereiding, actualisatie, begeleiding en uitvoering van het Programma
Schalkwijk 2000+ (2010 t/m 2012);

2. Dit krediet ten laste te brengen van de verzamelexploitatie Schalkwijk
2000+ (complex 048).

(2011/431079) <EC>

7. Kredietaanvraag uitvoeringsfase Marsmanplein
Advies wordt gevraagd over:
Akkoord te gaan met het ter beschikking stellen van een krediet van € 348.390,-
exclusief btw voor vtu-kosten voor de jaren 2010, 2011, 2013. Deze kosten zijn
voorzien en worden gedekt in de grondexploitatie Marsmanplein,
complexnummer 133.
(2011/166335) <EC>

Krediet afronden verplaatsing kinderdagverblijf De SpringplankAdvies wordt
gevraagd over het besluit In te stemmen met het ter beschikking stellen van een
krediet van € 325.000,- voor het afronden van het project ‘verplaatsing
kinderdagverblijf De Springplank’ en dit krediet te dekken uit IP post 53.01.
(2011/395895) <EC>

Overige punten ter bespreking
8. Actielijst en jaarplanning commissie Ontwikkeling 4e kwartaal 2011 (worden

nagezonden)
 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

(2011/ <college>

9. Agenda komende commissievergadering(en)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Ter kennisname meegezonden stukken:
N.b. Voorstellen voor bespreking in de commissie dienen goed te worden
gemotiveerd.
- Actieve informatieplicht:
Vaststellen koopzondagen 2012 (2011/448136)
Aanwijzing gemeentelijk monument Barteljorisstraat 23 (2011/427203)
Conceptontwerpbestemmingsplan Spaarndamseweg e.o. (2011/454698)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D7A9CBBE-6FA1-490A-A8E5-117FC1889F18
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=77FE4B8E-128A-4435-8D16-39A92C89B048
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D36DCC9D-0C0A-498C-981E-1F625293B16A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D36DCC9D-0C0A-498C-981E-1F625293B16A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D36DCC9D-0C0A-498C-981E-1F625293B16A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=04637F77-20B3-4C94-975C-FCC2375C0E36


3

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

 Brief van wethouder Cassee van 30 november inzake vragen CDA over
bouwplan De Dreef (per e-mail toegezonden 30 november)

 Brief van wethouder Cassee van 30 november inzake beantwoording
vragen over de bezettingsgraad van de Cronjégarage versus de nieuw te
bouwen parkeergarage Centrum Zuid (per e-mail toegezonden 30 nov)

Uit het BBP blijkt dat het College voorstelt de volgende acties met de volgende
nota’s/brieven af te doen (indien de commissie niet akkoord gaat dient zij dit
aan te geven ter vergadering):

 BBP nr. 0774 Sportcomplex Noord-Schalkwijkerweg regelen van
groen: afgedaan bij brief van wethouder Cassee aan Cie Ontwikkeling
van 14 oktober 2011 inzake gebiedsvisie Europawijk Noord
(2011/404670)

Voorgestelde planningswijzigingen BBP:
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:
De stukken liggen 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=3C244B5F-DC4E-4523-A461-52296A5EBB04
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3C244B5F-DC4E-4523-A461-52296A5EBB04
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B7B51B48-5A71-4C7B-8C6E-63ED5FC16C76
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B7B51B48-5A71-4C7B-8C6E-63ED5FC16C76
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B7B51B48-5A71-4C7B-8C6E-63ED5FC16C76
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/raadonline
http://www.haarlem.nl/

