
  

Genoemde agendatijden zijn indicatief. 
De commissie Ontwikkeling heeft de volgende programmalijnen onder zich: Programma 5: 
Wonen, wijken en stedelijke ontwikkeling, Programma 6: Economie, toerisme, cultuur en 
recreatie 

 

 
Geachte leden, 
 
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, Marceline Schopman, uit voor een 
openbare vergadering van de commissie Ontwikkeling, die gehouden zal worden 
op donderdag 14 maart 2013 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 maart gaat wel door. 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
1. Opening en mededelingen voorzitter 
2. Spreektijd voor belangstellenden  

(over niet op de agenda staande onderwerpen) 
3. Revue – vaststellen van de agenda 
4. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 
 
Ter advisering aan de Raad 
5. Huisvesting Stichting Hart   

Advies wordt gevraagd over: 
1. beschikbaar stellen van een krediet  van € 410.000,- incl. BTW voor de 
verbouwing van een deel van de locatie Kleine Houtweg 24 (Fröbelschool). 
Door een kostprijsdekkende huur ad € 65.000,- per jaar voor Stichting HART 
te berekenen, is dit voor de gemeente budgetneutraal; de inkomsten van de 
gemeente Haarlem gaan door de verhuur van Kleine Houtweg 24 met  

Aan de leden van de Commissie Ontwikkeling 
en de leden van het college van B&W 
 
  
                                                          

 Gemeente Haarlem 
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Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem  

Datum 
Onderwerp 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail adres 
Kopie aan 

 

4 maart 2013 
Agenda openbare vergadering van 14 maart 2013 
Jessica Talaa 
(023) 511 5201 
griffiebureau@haarlem.nl 
belanghebbenden 
 

 

± 20.00 – 20.15 uur 

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. Verzoek om rondvragen uiterlijk 
woensdag te mailen naar het griffiebureau zodat de antwoorden voorbereid 
kunnen worden door de wethouder. 
 

+ 20.15 – 21.30 uur 
Programmanr. 6.2   
 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D79283FA-6F78-4498-B872-7DBF2E36A5A4
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€ 65.000,- omhoog. In overleg met Stichting HART beziet het college hoe nog 
besparingen op de benodigde investeringssom gerealiseerd kunnen worden, 
zodat de uiteindelijke jaarlijkse huurprijs lager wordt 
2. het voorstel om de inrichtingskosten ad € 330.000,- incl. BTW  voor zowel 
Kleine Houtweg 18 als Kleine Houtweg 24 voor rekening van de gemeente te 
laten komen. Deze kosten worden verwerkt in het Investeringsplan 2013-2018 
t.l.v. IPnr. SZ.03 (huisvesting CCVT). 
(Nota reeds ontvangen bij de stukken van 7 maart 2013) 
(2013/25032)           <CM> 

 
6. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) –  

Advies wordt gevraagd over: 
1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de 

ontwerp-omgevingsvergunning zoals deze is opgenomen in bijlage 2; 
2. Het college te mandateren om de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 

gelijktijdig met het ontwerp van de omgevingsvergunning ter inzage te 
leggen. 

(2013/23263)       <EC> 
 

7. Besluit tot gunning verkoop en sloop Prinsen Bolwerk / Verkoop Prinsen 
Bolwerk 3 en verplaatsing Flintys  
AGENDAPUNT KOMT TE VERVALLEN 
Advies wordt gevraagd over: 
 

Ter advisering aan de raad 
8. Termijnagenda 2013 

Advies wordt gevraagd over het vaststellen van de termijnagenda 
 Is de commissie akkoord met dit voorstel? 
 Zijn er nog onderwerpen die hieraan moeten worden toegevoegd? 

(2013/48527)                                                                                    <college> 
 

Overige punten ter bespreking 
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: 

 Anterieure overeenkomst bouwplan “Beukenstraat” (2012/473798) 
- Ingekomen stukken: 

 Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  B&W: 
 Voorgestelde planningswijzigingen BBP: geen 
 Lijst van ingekomen stukken: bijlage 

 
 
 

± 21.50 – 22.40 uur 
Programmanr. 5 

+ 21.30 – 21.50 uur 
Programmanr. 5 

+ 22.40– 22.50 uur 
Programmanr. 5 + 6 

+ 22.50– 23.00 uur 
Programmanr. 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D887E1B6-B860-47CA-97B2-C22DC4BFD3C6
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A611012E-46A0-4CA1-829D-C930D4576E11
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=02F67955-413C-474A-A3BD-BC6FF6E56BD2
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7C9EAF82-8BB0-4770-B9C6-9E02D3064BE8
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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 tot 17.00 uur. Ook kunt u de stukken 
raadplegen via www.haarlem.nl/bis. 
Raadsvergaderingen en commissievergaderingen zijn live en ook achteraf te beluisteren op 
www.haarlem.nl/raadonline. Op www.haarlem.nl/vergaderschema vindt u de vergaderdata van de 
raad en de commissies. U kunt de raad ook volgen op Twitter: @haarlemraad en #raad023. 
Ook vindt u wekelijks op www.haarlem.nl/raadendaad de mening van twee raadsleden over een 
onderwerp van één van de commissies. U kunt daarop reageren. 

http://www.haarlem.nl/bis
http://www.haarlem.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/onderwerpen-raadscommissies-op-16-september-parkeerregulering-badmintonpad-kabelgelden/raadonline/
http://www.haarlem.nl/vergaderschema
http://www.haarlem.nl/raadendaad
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