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Geachte dames en heren, 

 
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter Marceline Schopman uit voor een 
openbare vergadering van de commissie Ontwikkeling, die gehouden zal worden 
op donderdag 20 februari  2014 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 6 maart gaat wel door. 

 
  

Agenda 
+  20.00 uur  1.  Opening en mededelingen voorzitter 

 
 2.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande 

onderwerpen) 

  3.  Vaststellen van de agenda 

  4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 6 februari 2014 

  5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

   Ter advisering aan de raad 
+  20.20 uur 

Programmanr. 

06. Economie, cultuur, 

toerisme en recreatie 

 6.  Arbeidsmarktagenda 2014-2016 

(2014/653)                                                                                          < JN > 

 

+  21.05 – 21.20 uur 

   

Pauze 
 

  

Gemeente Haarlem, Griffie 

Griffie 

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem    

 
Aan de leden van de commissie Ontwikkeling 

en de leden van het college van BenW 

Datum 

Ons kenmerk 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer 

E-mail 

Onderwerp 

10 februari 2014 

2014/55809 
Marianne Blaauboer 
023-5113035 

griffiebureau@haarlem.nl 

Agenda openbare vergadering van donderdag 20 februari 2014 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen 

voor de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de 

vergadering hiermee niet wordt belast. 
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+  21.20 uur 

Programmanr. 

05. Wonen, wijken en 

stedelijke ontwikkeling 

 7.  Mandateren bevoegdheid tot afwijzing van verzoek tot herziening 

bestemmingsplan 

(2013/512716)                                                                                   < EC > 

 
   Overige punten ter bespreking 

+  21.40 uur 

Programmanr. 

05. Wonen, wijken en 

stedelijke ontwikkeling 

 8.  Ontwerpbestemmingplan Koninginnebuurt, partiële herziening 2014 

(2014/7135)                                                                                       < EC > 

   Ter advisering aan de raad 

        +  22.10 uur 

Programmanr. 

05. Wonen, wijken en 

stedelijke ontwikkeling  

 9 Uitbreiding aanwijzingslijst :Categorieën van gevallen waarvoor geen 

Verklaring van geen bedenkingen nodig is. 

Advies wordt gevraagd over: Het instemmen met het voorstel van B en W 

aan de Raad om de aanwijzingslijst, Categorieën van gevallen waarvoor 

geen Verklaring van geen bedenkingen nodig is, uit te breiden met 

geluidsinstallaties bij sportverenigingen 

(2013/503242)                                                                                    < EC> 

B&W nota over vergunning Olympia wordt nagezonden. 

 
+  22.30 uur  10. Rondvraag 

  11. Agenda komende commissievergadering(en) 

  12. Sluiting 

 

   Ter kennisname meegezonden stukken 

  *  Actieve informatieplicht: 

 
  Anterieure Overeenkomst Stephensonstraat 50 te Haarlem (Remise 

Bouwblok 7) (2014/19829)  
   Vaststellen Plan van Aanpak Kansenkaart Watertoerisme (2013/510176)  
   Evaluatie Project Minder regels, meer service 2010-2014 (2013/510458)  

    

 2.  Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van College van  BenW 

 
  Brief wethouder Mooij d.d. 29 januari 2014  inzake Cultuurmonitor 

Haarlem 2013 (2014/41457) 

 
  Brief wethouder Cassee d.d. 5/2/2014 inzake vastgestelde Wabo 

projectbesluiten 4e kwartaal 2013 (2014/49037)  

 
  Brief van wethouder Mulder d.d. 10 februari 2014 inzake Duurzaam 

Spaarnwoude (2014/55931) 

 

 

Met vriendelijke groet,    

 

Marianne Blaauboer,  

secretaris commissie Ontwikkeling  
 


