Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 15 april 2021
afdeling zaak onderwerp
num
BBOR
2019 Toezegging nieuw
Beheer 3121 beleid Volkstuinen
en
68
Beleid
Openbar
e
Ruimte

omschrijving

soort

pfh
ontsta status
code
ans
zaak
Wethouder Botter zegt toe dat hij Toezeg ROGM 04-04- Overig
de wens voor nieuw beleid voor gingen
2019
Volkstuinen zal inbrengen in het
college. De verantwoordelijk
portefeuillehouder Berkhout zal op
dit verzoek richting commissie
reageren.

PCM
2019 Motie
23.2
Project- 9612 Woningen Delftplein
en
02
ookmiddeldure prijs;
Contract
geen wens maar eis
manage
ment

Verzoekt het college: teneinde de Moties
Startnotitie Delftplein te kunnen
vaststellen: -360? In de Startnotitie
Delftplein de 40 procent nog vrij in
te vullen woningen te oormerken
voor middelduur voor een periode
van minstens 15 jaar;-360? Van
deze 40 procent één helft maximaal
middelduur toe te staan. (dwz een
prijs van maximaal 1.007,- kale
huur per maand of een koopwoning
met een VON-waarde tot 259.225,)? De andere helft maximaal hoge
middelduur toe te staan. (dwz een
kale huur tot€ 1.300 of een
koopwoning met een VON-waarde
tot €363.000.

FR

21-11- Overig
2019

04-02- 1/12/2020 Wegens ontbreken 04-022021
van planningsdatum, 4 feb. 2021 2021
ingevuld door griffie.

PCM
2019 Toezegging Kiss &
Project- 1015 Ride voor linksaffer
en
834 bij Spaarne Gasthuis
Contract
manage
ment

Op nadrukkelijk verzoek van dhr. Toezeg FR
Visser (CU) zal wethouder
gingen
Roduner de zgn. linksaffer met
Kiss & Ride bij de ingang van het
Spaarne Gasthuis nader aan de
orde stellen (1 miljoen voor
geraamd).

10-12- Overig
2019

04-02- 1/12/2020 Wegens ontbreken 04-02- Ter
2021
van planningsdatum, 4 feb. 2021 2021 kennisn
ingevuld door griffie.
ame

Pagina 1

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
04-02- 1/12/2020 Wegens ontbreken
2021
van planningsdatum, 4 feb. 2021
ingevuld door griffie.

huidig
e
04-022021

soort
behan
Ter
kennisn
ame

Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 15 april 2021
afdeling zaak
num
PG
2019
Program 9611
ma en 03
Gebieds
manage
ment

onderwerp

omschrijving

soort

Motie 19.03 Groen Geeft het college de opdracht om Moties
en water in Zuid Bij de ontwikkeling van Zuid -West
West
als richtlijn te hanteren dat de
grondoppervlakte van groen en
water te samen niet mag
verminderen;

pfh
code
FR

ontsta status
ans
zaak
21-11- Overig
2019

Pagina 2

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
05-03- Omdat hier sprake is van een
2020
monitor vraagstuk, zal deze motie
niet op korte termijn kunnen
worden beantwoord

huidig soort
e
behan
12-052021

Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 15 april 2021
afdeling zaak
num
PG
2019
Program 9611
ma en 38
Gebieds
manage
ment

onderwerp

omschrijving

soort

Motie 19.04 Visie
Zuidwest,goed op
weg

En verzoekt het college teneinde Moties
de Ontwikkelvisie Zuid-West te
kunnen vaststellen: aan de raad
zichtbaar te maken welke
investeringen er reeds gedaan
worden en welke benodigd zijn om
de bereikbaarheid en de ontsluiting
van Zuid-West op hetzelfde niveau
te houden dan wel te verbeteren.
te borgen in de ontwikkelstrategie
Zuid-West dat de woningbouw in
Zuid-West in de pas blijft lopen met
investeringen in bereikbaarheid,
leefbaarheid
en
pu-blieke
voorzieningen; in Zuid-West uit te
gaan
van
het
vigerend
parkeerbeleid, waarbij een aanpassing in de parkeernorm of
parkeerregulering
als
apart
raadsbesluit voorgelegd moet
worden; van de vaststelling van de
stadsbrede ontwikkelstrategie en
van ontwikkelstra-tegie Zuid-West
raadsbesluiten te maken; Het
financiële inzicht van de raad te
verbeteren
door
in
de
ontwikkelstrategie Zuid-West een
investeringskader op te nemen; te
lobbyen bij het Rijk en Provincie
voor bijdrage aan optimale
bereikbaarheid
van
de
ontwikkelzone Zuidwest.

pfh
code
FR

ontsta status
ans
zaak
21-11- Overig
2019
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stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
05-03- Omdat hier sprake is van een
2020
monitor vraagstuk, zal deze motie
niet op korte termijn kunnen
worden beantwoord

huidig soort
e
behan
12-052021

Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 15 april 2021
afdeling zaak
num
PG
2020
Program 0037
ma en 059
Gebieds
manage
ment

onderwerp

omschrijving

soort

Motie 24.3 De
Oostpoort
met
natuurlijk recreatief
duurzaam
te
gebruiken groen

-360? In de verdere uitwerking van Moties
de visie aan de oostzijde van de
Camera
Obscuraweg,
te
onderzoeken of Doetuinen , een vrij
toegankelijk natuurspeelterrein,
trap- en speelveldjes en/of andere
duurzame groene recreatieve
invullingen, op een duurzame wijze
ingepast kunnen worden in de zone
tussen het geprognotiseerde hotel
en de toegangsweg naar de
Veerplas.

pfh
code
FR

ontsta status
ans
zaak
19-12- Overig
2019

Pagina 4

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
De gronden aan de 01-04- conform opgaaf GM
oostzijde van de
2020
Camera Obscuraweg
zijn in eigendom van
Staatsbosbeheer. In
het kader van de Visie
Spaarnwoude Park
2020, werkt het
recreatieschap
Spaarnwoude voor het
gebied rondom de
Veerplas (inclusief de
strook langs de
Camera Obscuraweg)
aan
een
ontwerpschets voor dit
gebied. De gemeente
heeft
bij
het
recreatieschap
de
motie
onder
de
aandacht gebracht en
verzocht om voor het
gebied te onderzoeken
of "Doetuinen", een
vrij
toegankelijk
natuurspeelterrein,
trap- en speelveldjes
en/of
andere
duurzame
groene
recreatieve invullingen,
op een duurzame wijze
ingepast
kunnen
worden. Het voorstel
is om hiermee deze
motie af te doen.

huidig
e
12-052021

soort
behan
Ter
kennisn
ame

Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 15 april 2021
afdeling zaak
num
BBOR
2019
Beheer 9605
en
95
Beleid
Openbar
e
Ruimte

onderwerp

omschrijving

Motie
43
Parkeergarage
Papentorenvest

Verzoekt het college
Te Moties
onderzoeken of er een ontwikkelaar
is die bereid is bouw en exploitatie
van een parkeergarage onder de
Papentorenvest
geheel
of
gedeeltelijk voor eigen rekening uit
te voeren
Daarbij tevens te
onderzoeken of cofinanciering door
de provincie tot de mogelijkheden
behoort

PG
2020 Toezegging
Program 0037 Opstellen
ma en 042 hoogbouwvisie in
Gebieds
het 4e kwartaal 2020
manage
ment

soort

pfh
code
FR

Toezegging wethouder Roduner Toezeg FR
een hoogbouwvisie op te stellen in gingen
het 4e kwaraal 2020 nav
behandeling
Ontwikkelvisie
Oostpoort in de raad van 19
december 2019.

ontsta status
ans
zaak
26-11- Overig
2019

19-12- Overig
2019
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stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
06-04- Mbt motie Papentorenvest:
2020
wethouder Roduner gaat die pas
afdoen als er duidelijkheid is over
vervolg
Nedtrain.
De
(on)mogelijkheden
voor
gezamenlijke realisatie van een
parkeervoorzieningen worden
momenteel in samenwerking met
NStreinmodernisering
onderzocht. Daarnaast vinden er
gesprekken
plaats
met
commerciele
parkeerexploitanten.
De
uitkomsten van deze trajecten
worden gebruikt om de motie af
te doen.

huidig
e
12-052021

29-10- De concept omgevingsvisie is 12-052020
naar verwachting gereed aan het 2021
eind van het vierde kwartaal van
2020. Dit is conform de gedane
toezegging door de wethouder. In
de conceptomgevingsvisie krijgt
het thema hoogbouw zichtbaar
een plek. Het opleveren van de
ontwerp omgevingsvisie is nu
voorzien voor het eind van het
eerste kwartaal van 2021. Daar
wordt het thema "verdichting en
hoogbouw"in meegenomen.

soort
behan
Ter
kennisn
ame

Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 15 april 2021
afdeling zaak
num
ECDW 2019
Economi 3127
e
04
Cultuur
Duurzaa
mheid
en
Wonen

onderwerp

omschrijving

soort

pfh
code
Toezegging
Tijdens de behandeling van de Toezeg MTM
opnemen verplichte informatienota toeristenbelasting gingen
registratie
zegt wethouder Berkhout toe na te
particuliere
gaan of er mogelijkheden zijn om in
verhuurwoningen in de huisvestingsverordening een
huisvestingsverorden verplichte
registratie
van
ing
particuliere verhuurwoningen op te
nemen. Dit pas als blijkt dat er niet
een landelijk registratiesysteem
komt zoals verwacht begin 2020.

ontsta status
ans
zaak
11-04- Overig
2019

ECDW 2020 Toezegging
Toezegging wethouder Meijs in Toezeg MTM
Economi 0219 wethouder Meijs in overleg te blijven met het rijk over gingen
e
147 overleg te blijven de regelgeving ten aanzien van
Cultuur
met het rijk over de sociale koop
Duurzaa
regelgeving
ten
mheid
aanzien van sociale
en
koop
Wonen
ECDW 2020 Toezegging
Economi 0219 wethouder Meijs
e
176 over
realisatie
Cultuur
goedkopere
Duurzaa
koopwoningen/social
mheid
e koop
en
Wonen

-3 Wethouder Meijs zegt toe zich in Toezeg MTM
te zetten voor de realisatie van gingen
goedkopere koopwoningen en de
discussie over sociale koop te
willen voeren in de commissie
Ontwikkeling.

oorspr reden afwijking planning
onkelij
02-07- Deze toezegging wordt afgedaan
2020
met de de wijziging van de
Huisvestingsverordening omtrent
vakantieverhuur. Het wachten is
op de wet toeristische verhuur,
die naar verwaching op 1 januari
2021 in wekring treedt. In het
tweede kwartaal van 2021 wordt
de
nieuwe
Huisvestingsverordening
vastgesteld. Hierin wordt de
registratieplicht meegenomen.

huidig
e
12-052021

27-02- Overig
2020

20-052021

20-052021

27-02- Overig
2020

20-052021

20-052021
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stand van zaken

soort
behan
Ter
kennisn
ame

Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 15 april 2021
afdeling zaak
num
PG
2020
Program 0202
ma en 222
Gebieds
manage
ment

onderwerp

omschrijving

soort

pfh
code
FR

ontsta status
ans
zaak
27-02- Overig
2020

ECDW 2020 Motie 21 "3 miljoen
Verzoekt het college: voor de Moties
Economi 1098 cultuur"
Kadernota 2022 (in 2021) in
e
759
overleg te gaan met de culturele
Cultuur
partners en met een voorstel te
Duurzaa
komen hoe de in de begroting 2021mheid
2025 genoemde 3 miljoen te
en
besteden, waarbij de verschillende
Wonen
claims in samenhang worden
bekeken om zo tot een
samenhangend voorstel te komen
welke het beste rendeert voor de
stad en de sector.

MTM

PG
2020 Motie
17.12
Program 0219 Samenwerken aan
ma en 114 draagvlak
&
Gebieds
resultaat in de
manage
Orionzone
ment

FR

Motie 17.07 Hup met Bij de verdere uitwerking van de Moties
de mobiliteitshubs in ontwikkelvisie
in
de Orionzone
stedenbouwkundige plannen te
onderzoeken in hoeverre in de
ontwikkelzone
de
parkeeroplossingen geheel of
gedeeltelijk
kunnen
worden
geconcentreerd in mobiliteitshubs.

Moties

oorspr reden afwijking planning
onkelij
27-08- In afwachting van stedelijke
2020
groeistrategie Stedelijke strategie
is nog niet gereed

huidig soort
e
behan
03-062021

06-11- Overig
2020

03-062021

03-062021

27-02- Overig
2020

27-08- In afwachting van stedelijke 03-062020
groeistrategie Stedelijke strategie 2021
is nog niet gereed
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stand van zaken

Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 15 april 2021
afdeling zaak
num
PCM
2020
Project- 0037
en
134
Contract
manage
ment

onderwerp

omschrijving

soort

Motie 25.2 Op naar
Roept het college op-360· De Moties
een groene Lange Lange Heerenstraat betrekken in
Heerenstraat
de uitwerking van de integrale
toekomstvisie 2020-2040 voor het
stationsgebied.
Hierbij
de
mogelijkheid van een knip - zie
illustratie bijgevoegd als voorbeeld te onderzoeken na de entree van
de parkeergarage, waarbij auto's
van de straat naar de garage
worden verplaatst

PG
2020 15.02 Motie Oost
Program 0543 West Tuin Best.
ma en 966
Gebieds
manage
ment

-3 De motie ingediend door de Moties
fracties GLH D66 HvH CU SP LH
wordt aangenomen. De fracties
GLH D66 HvH CU SP CDA LH en
VVD stemmen voor de motie
Verzoekt het college: In de
ontwikkelstrategie Zijlweg met een
strategisch plan te komen om de
ecologische
waarden
en
biodiversiteit in het westelijk
tuinbouwgebied (P6) en Spoorzone
driehoek (H17) te versterken; In dat
plan verschillende mogelijkheden
en kosten inzichtelijk te maken.

pfh
code
FR

ontsta status
ans
zaak
19-12- Overig
2019

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
De Lange Herenstraat 18-03- de motie wordt afgedaan met
wordt
(uiteraard)
2021
vaststellen van de visie
betrokken in de visie.
stationsgebied

huidig
e
03-062021

FR

03-06- Overig
2020

Er komt voor de zone 17-06Zijlweg
geen
2021
afzonderlijke strategie;
ecologie wordt in de
gebiedsontwikkeling
als
specifiek
onderwerp
meegenomen.

17-062021
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soort
behan
Ter
kennisn
ame

Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 15 april 2021
afdeling zaak
num
BBOR
2018
Beheer 6402
en
02
Beleid
Openbar
e
Ruimte

onderwerp

omschrijving

Toezegging
op
suggestie
CUparkeerloos
bouwen

De heer Visser (CU) bepleit
parkeerloos bouwen. Wethouder
Meijs zegt toe dit mee te zullen
nemen in de discussie over nieuwe
parkeernormen.

soort

pfh
code
Toezeg RB
gingen

ontsta status
ans
zaak
20-09- Overig
2018
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stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
05-09- Deze BAZ wordt behandeld
2019
gekoppeld aan BAZ 2018837289
(Nota Bouwen en Parkeren).
Hierover is afgesproken dat eerst
het mobiliteitsbeleid wordt
uitgewerkt. Dit geeft het kader
voor de nota Bouwen en
parkeren. Het mobiliteitsbeleid
werd
aanvankelijk
eerder
verwacht, maar is uitgesteld naar
Q1 2021. Daardoor komt de nota
Bouwen en parkeren, met
daaraan gekoppeld deze BAZ,
ook pas later.

huidig
e
01-072021

soort
behan
Ter
kennisn
ame

Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 15 april 2021
afdeling zaak
num
BBOR
2019
Beheer 4518
en
29
Beleid
Openbar
e
Ruimte

onderwerp

omschrijving

soort

Motie
24.07
Verzoekt het college:
bij Moties
Volgende
New
(her)ontwikkelingen in parkeerzone
Harlem met mobiliteit C en de daaraan grenzende
buurten in het ongereguleerd
parkeergebied terughoudend te zijn
met het geven van een
(gedeeltelijke) vrijstelling 1 op de
parkeernorm;
indien
bij
(her)ontwikkelingen in parkeerzone
C het realiseren van voldoende
parkeerplaatsen op eigen terrein op
zwaarwegende bezwaren stuit, ten
hoogste
een
(gedeeltelijke)
vrijstelling te geven van tien
parkeerplaatsen;
in de reeds
aangekondigde Nota Bouwen en
Parkeren op te nemen wanneer en
onder
welke
voorwaarden
(bijvoorbeeld een bijdrage aan een
mobiliteitsfonds) een ontwikkelaar
in aanmerking komt voor een
(gedeeltelijke) vrijstelling op de
parkeernorm.

PCM
2020 Motie 22.1 Houd
Project- 0036 rekening met de
en
796 grens voor de
Contract
huurtoeslag
manage
ment

Moties

pfh
code
FR

ontsta status
ans
zaak
29-05- Overig
2019

stand van zaken

FR

19-12- Overig
2019

De motie is doorgezet 12-10naar de betreffende 2021
ontwikkelaars.
De
inhoud gaat onderdeel
uitmaken van de
onderhandelingen
t.b.v. de anterieure
overeenkomst.

Pagina 10

oorspr reden afwijking planning
huidig
onkelij
e
Uitwerking toezegging 10-12- Afhandeling hangt samen met de 10-07is afhankelijk van
2020
uitvoering
van
2021
planning van project.
draagvlakonderzoeken

12-102021

soort
behan
Ter
kennisn
ame

Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 15 april 2021
afdeling zaak
num
PCM
2021
Project- 0002
en
700
Contract
manage
ment

onderwerp
Motie 19.1 Paar
woningen extra op
het Kruidplein

omschrijving

soort
Moties

pfh
code
FR

ontsta status
ans
zaak
17-12- Overig
2020

Pagina 11

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
Pré Wonen is op dit 28-10- .
moment
hun
2021
stedenbouwkundig
plan aan het opstellen.
Onderzoek naar de
mogelijkheid voor extra
woningen maakt daar
onderdeel van uit. De
planning is dat dit in
Q4 21 is afgerond.

huidig soort
e
behan
28-102021

Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 15 april 2021
afdeling zaak
num
PCM
2020
Project- 0442
en
270
Contract
manage
ment

onderwerp

omschrijving

soort

Motie 4.2 Het
voorterrein van de
Koepel wordt groen,
zoals
het
is
ingetekend in het
Beeldkwaliteitsplan
(versie 2)

Draagt het College op -189 - de Moties
ontwikkelaars niet toe te staan de
20 benodigde bovengrondse
parkeerplaatsen te realiseren op
het voorterrein van de Koepel Deze tijdelijke plekken door de
ontwikkelaar beschikbaar te laten
maken aan de noordzijde van de
Papentorenvest of een alternatieve
locatie in overleg met de wijk Deze plekken op te heffen zodra er
een geschikt alternatief voor
handen is, zoals de Nedtraingarage
- het voorterrein van de Koepel te
doen laten vergroenen, zoals
opgenomen
is
in
het
Beeldkwaliteitsplan

pfh
code
FR

ontsta status
ans
zaak
09-04- Overig
2020

Pagina 12

stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
04-02- In de AO d.d. februari ’20
2021
vastgesteld door B&W, is een
inspanningsverplichting met de
ontwikkelaars overeengekomen
dat maximaal voor een periode
van 5 jaar na vaststelling van het
bestemmingsplan d.d. april 2020,
ruimte voor 20 parkeerplaatsen
op het voorterrein mag worden
gebruikt. De ontwikkelpartijen
hebben
het
voornemen
uitgesproken om in Q1 2022 een
dubbellaagsgarage te realiseren,
overigens in afwijking van het
oorspronkelijk
plan.
Dit
voornemen is ook gedeeld in de
meedenkgroep
waarin
afgevaardigden van de wijkraad,
stichting, ontwikkelaars en
coöperatie zitting hebben. Er
ontluikt daarom een gunstig
perspectief
dat
uitvoering
gegeven kan worden aan de
motie.

huidig soort
e
behan
02-122021

Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 15 april 2021
afdeling zaak
num
PCM
2020
Project- 0442
en
346
Contract
manage
ment

onderwerp

omschrijving

soort

Motie 4.9 Zorg voor Roept het college op: Met de RKC
voldoende
ontwikkelaar in gesprek te gaan aanbev
fietsparkeerplaatsen over welke mogelijkheden er zijn eling
om de fietsparkeercapaciteit later
te kunnen vergroten als de huidige
capaciteit niet voldoende blijkt De
woningbeheerders te verzoeken
toekomstige
bewoners
te
stimuleren gebruik te maken van
de berging voor de stalling van hun
fiets.

pfh
code
FR

ontsta status
ans
zaak
09-04- Overig
2020
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stand van zaken

oorspr reden afwijking planning
onkelij
02-122021

huidig soort
e
behan
02-122021

Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 15 april 2021
afdeling zaak
num
OMB
2017
Omgevi 5353
ngsbelei 13
d

onderwerp

omschrijving

Motie
21
Beleidskaders
hoogbouw
en
bescherming erfgoed

Verzoekt het college: Zo spoedig Moties
mogelijk maar uiterlijk bij de
Kadernota gebaseerd op onder
andere de Nota Ruimtelijke
Kwaliteit
een
stadsbrede
ontwikkelstudie inclusief een
hoogtevisie aan de Raad aan te
bieden met daarin: 1 .
Toetsingskaders
voor
ontwikkelingen, met name ten
aanzien van voorstellen tot
wijzigingen in hoogte en daarmee
het silhouet van de stad 2.
Toetsingskaders
voor
transformatie, betreffende niet door
de Monumentenwet beschermde
objecten en gebieden die toch
waardevol zijn om te behouden
(Erfgoed & Ruimte).

VG
2021 Toezegging n.a.v.
Vastgoe 0200 mededeling over
d
391 verkoop
Kunstcentrum De
Kolk in Spaarndam

soort

pfh
code
FR

Wethouder Botter zegt toe om na Toezeg JB
een maand schriftelijk terug te gingen
komen op het vervolg van de
verkoop van het pand in
Spaarndam dat in gebruik is bij
kunstcentrum De Kolk (is een
investeerder bereid tot aankoop
incl. de huurder?)

ontsta status
ans
zaak
09-11- Overig
2017

01-04- Overig
2021

Pagina 14

stand van zaken
De informatienota
verstedelijkingsstudie
en toetsingskaders
hoogbouw
(2018/310474) is op 6
september
ter
kennisname
aangeboden aan de
commissie
Ontwikkeling. In deze
informatienota geeft
het college aan op
welke
manier
uitvoering
wordt
gegeven aan de motie
en deze is gezamenlijk
met het raadsstuk
'vaststellen
notitie
hoogbouwprincipes,
kansen
voor
hoogbouw in Haarlem'
(2018/710378)
besproken op 6
december 2018. Het
onderdeel
'Hoogbouwprincipes'
van motie 21 (BAZ
2017/535313)
is
hiermee afgerond.

oorspr reden afwijking planning
onkelij
24-05- Wat nog open staat is ad 2 van
2018
de motie, namelijk het verder
invulling geven aan het
toetsingskader
erfgoed.
Inhoudelijk betreft dit het maken
van een erfgoedstudie. Deze
erfgoedstudie bestaat uit een
cultuurhistorische hoofdstructuur
(als een van de bouwstenen voor
de omgevingsvisie) en een nainventarisatie
naar
beeldbepalende panden die geen
beschermde status hebben. Naar
verwachting
wordt
de
nainventarisatie medio
2022
afgerond.

huidig soort
e
behan
01-062022
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afdeling zaak
num
ECDW 2020
Economi 1031
e
984
Cultuur
Duurzaa
mheid
en
Wonen

onderwerp

omschrijving

soort

pfh
code
Toezegging
-705 Wethouder Roduner zegt toe Toezeg FR
wethouder Roduner de strekking van deze motie in zijn gingen
te
komen
tot
overleg met corporaties te
prijsafspraken/uitnam betrekken om te komen tot
eafspraken
mbt
prijsafspraken (uitnameafspraken)
sociale
en dit in juni terug te rapporteren
huurwoningen
aan commissie.

Griffie
2021 Motie
15.11
Roept op om Ambtelijk u it te Jaarage FR
Haarlem 0209 Woningbouwkeuzes werken welke keuzes gemaakt nda
149 in kaart
kunnen worden voor aanvullende
woningbouw
in
diverse
bandbreedtes - na 2025 zodat een
volgend
college
adequaat
voorbereid keuzes kan maken
tijdens de formatie De uitkomsten
aan te bieden voor het zomerreces
zodat politieke partijen de
uitkomsten mee kunnen nemen in
hun verkiezingsprogramma en de
kiezer zich kan uitspreken over de
mogelijkheden Bij de locaties een
grove impactanalyse te verrichten
(investeringskosten
,
grondeigendom, sociale impact,
impact op groen en milieu, etc etc)

ontsta status
ans
zaak
22-10- Overig
2020

06-04- Overig
2021
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afdeling zaak onderwerp
omschrijving
soort
num
Griffie
2021 Motie
16.3
Roept het college op De Moties
Haarlem 0209 Middelduur voor wie? financiëële situatie van Haarlemse
121
huurders in de middeldure huur
(euro 752,33 tot euro 1.007) te
onderzoeken
met
een
representatieve steekproef en om
hierbij in ieder geval gebruik te
maken van de expertise van het
NIBUD en hierbij minimaal het
bruto-inkomen, de woonlasten en
het besteedbaar inkomen in kaart
te brengen. Waar nodig lokale
interventies
voor
deze
doelgroep(en) te onderzoeken om
de financiëële situatie te verbeteren
zoals hulp bij huurprijscheck,
gesprek met energiecoach, hulp bij
verzoek aan verhuurder om woning
energiezuiniger te maken, een
gemeentelijke
inkomensof
woonkostentoeslag of via maatwerk
verhuizen van te duur naar een
goedkopere corporatiewoning. Om
hierbij
belanghebbenden
te
betrekken
zoals
huurders(organisaties),
woningcorporaties, ontwikkelaars
en
sociale
partners.
De
onderzoekskosten te dekken uit de
reserve
Wonen,
de
onderzoeksresultaten en mogelijke
interventies zo snel mogelijk in de
commissie
Ontwikkeling
te
agenderen.

pfh
code
MTM

ontsta status
ans
zaak
06-04- Overig
2021
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afdeling zaak onderwerp
omschrijving
soort
num
Griffie
2021 Motie 15.13 Bouwen Verzoekt het College van B&W Moties
Haarlem 0209 met hout snijdt hout De CO2 opslag van gebouwen mee
162
te wegen conform NEN 18 504
waardoor kan ook koolstof opslag
worden meegeteld Toe te werken
naar een sector waar zoveel
mogelijk word gewerkt met
biobased materialen, hiervoor in
gesprek te gaan met project
ontwikkelaars Hierbij samen te
werken met de MRA en er ten
minste voor te zorgen dat er in
2025 voor 20 % aan houtbouw
wordt gebouwd De commissie
ontwikkeling voor de begroting
hierover te informeren De CO2 die
hiermee wordt opgeslagen te
koppelen aan de klimaatbegroting

pfh
code
NVTH

ontsta status
ans
zaak
06-04- Overig
2021

Griffie
2021 Motie 21.01 Groen
Haarlem 0209 moet je gewoon
207 altijd doen
De
motie
ingediend door de
fracties SP OPH CU
wordt aangenomen
De fractie(s)VVD
en
PvdA
(3)
stemmen tegen de
motie

FR

25-03- Overig
2021

Fracties VVD en PvdA (3) Moties
stemmen tegen de motie Roept het
college op: Ervoor zorg te dragen
dat ieder stuk, m.b.t. groen en
ontwikkeling van de stad dat aan
de raad wordt voorgelegd, een
groen-, boom en/of milieuparagraaf
bevat; Om in deze paragraaf in
ieder geval een groeninventarisatie
terug te laten komen en een
groencompensatieplan, waarbij het
uitgangspunt boombehoud is.
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afdeling zaak
num
ECDW 2021
Economi 0128
e
052
Cultuur
Duurzaa
mheid
en
Wonen

onderwerp

omschrijving

soort

pfh
code
MTM

ontsta status
ans
zaak
18-02- Overig
2021

Draagt het college van B&W op Toezeg MTM
om: Bij de verdere uitwerking van gingen
de nieuwe Huisvestingsverordening
te onderzoeken hoe de Haarlemse
eengezinswoningen beter tegen het
bouwkundig splitsen beschermd
kunnen worden;

18-02- Overig
2021

Motie: 10.5 Help
Roept het college op
De Moties
gezinnen die veel te regeling voor inschrijftijdverlenging
krap wonen
vindbaar te maken en om duidelijk
uit te leggen wie ervoor in
aanmerking komt en hoe het helpt.
Om de voor- en nadelen te
onderzoeken
van
inschrijftijdverlenging voor gezinnen
die weliswaar niet inwonen, maar
wel veel te krap wonen. Om de
voor- en nadelen te onderzoeken
van inschrijftijdverlenging voor
ouders die gaan scheiden en
gezamenlijk kinderen hebben en
voor problematisch thuiswonende
jongeren. Om de voor- en nadelen
te
onderzoeken
van
een
toewijzingssysteem gebaseerd op
situatiepunten en de wenselijkheid
hiervan te bespreken met
woningcorporaties,
huurders(organisaties),
woningzoekenden en sociale
partners.
De
onderzoeksresultaten zo snel
mogelijk in de commissie
Ontwikkeling te agenderen.

ECDW 2021 Motie 10.3 Koester
Economi 0128 de eengezinswoning
e
002
Cultuur
Duurzaa
mheid
en
Wonen
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afdeling zaak
num
Griffie
2021
Haarlem 0209
253

onderwerp

omschrijving

soort

pfh
code
Motie
21.7
Draagt het College van B&W op Jaarage FR
Haarlemmer Stroom In toekomstige stedenbouwkundig nda
zet
nieuwe
plannen de inzet van zonnestandaard zonne
energie op daken expliciet te
energie
benoemen in voorbereiding op de
mogelijkheid de zonnepanelen op
nieuwbouw daken te verplichten.
Vanaf 2022 maximale aanleg van
zonnepanelen op nieuwbouw te
verplichten,
tenzij
hier
beargumenteerd van afgeweken
wordt en/of bij projecten die al
dermate vergevorderd zijn in de
planvorming dat het inpassen niet
meer mogelijk is Een lijst aan te
leveren van projecten die al
dermate vergevorderd zijn in de
planvorming dat het inpassen niet
meer mogelijk is, zodat individuele
toelichting per project niet nodig is.

ontsta status
ans
zaak
06-04- Overig
2021

PCM
2021 Toezegging
Project- 0206 houtbouw
en
en
026 circulair
slopen
Contract
Louis Pasteur en
manage
Roordastraat
ment
bespreken met Elan
Wonen

Wethouder Roduner brengt bij Toezeg FR
Elan Wonen de mogelijkheden van gingen
houtbouw en circulair slopen onder
de aandacht. Hier zal op
teruggekomen worden wanneer
een volgend product naar de
commissie gaat.

01-04- Overig
2021

ECDW 2021 Motie
10.4
Economi 0128 Bescherm
de
e
026 leefbaarheid en
Cultuur
schaarse
Duurzaa
woningvoorraad”
mheid
en
Wonen

In
de
nieuwe
Moties
huisvestingsverordening (ingaande
vermoedelijk per 1 juli 2021) de
vergunningsplicht uit te breiden
naar de gehele stad voor het
splitsen van woningen van
segmenten waar schaarste heerst

18-02- Overig
2021

MTM
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afdeling zaak
num
OMB
2021
Omgevi 0089
ngsbelei 108
d

onderwerp

omschrijving

Initiatiefvoorstel GLH
D66 CDA CU AP
Herziening
beleidsregels zonneenergie voor het
beschermd
stadsgezicht van
Haarlem

Raadsvergadering 18 februari
2021:
doorgeschoven
naar
volgende raadsvergadering 25
maart
2021
Wederom
doorgeschoven naar 6 april 2021.
Op verzoek van Groenlinks alvast
doorgezet naar BenW tbv advies!

soort

pfh
code
Initiatief FR
voorstell
en

ontsta status
ans
zaak
11-02- Overig
2021
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