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g
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er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa
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m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

PG 

Progra

mma en

Gebieds

manage

ment

20190

20417

6

Toezegging 

wethouder 

Roduner een

(schriftelijk) 

overzicht te

leveren van de

grondpositie van

de Gemeente

Haarlem in de

Orionzone

N.a.v. mondelinge vragen

Trots Haarlem zegt

wethouder Roduner toe

schriftelijk een overzicht te

leveren van de

grondpositie van de

gemeente Haarlem in de

Orionzone. In de raad

weliswaar mondeling

beantwoord, maar Trots

Haarlem wil het 'zwart-op-

wit' 

Toezegginge

n

Gemeenteraa

d Haarlem

FR 28-02-

2019

Commissi

e/raad

20-06-

2019

20-06-

2019
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 tbv vergadering 6 februari 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

ECDW 

Econom

ie 

Cultuur 

Duurzaa

mheid 

en 

Wonen

20180

78903

6

Motie 3.59 Een

huis om in te

wonen

Roept het college op B ij

nieuwe koopwoningen te

realiseren op grond van de

gemeente standaard in de

voorwaarden een anti-

speculatiebeding en een

zelfbewoningsplicht op te

nemen B ij nieuwe

projecten op grond van

private partijen, indien

juridisch mogelijk, een anti-

speculatiebeding en een

zelfbewoningsplicht 

standaard op te nemen in

een anterieure

overeenkomst De

commissie Ontwikkeling zo

spoedig mogelijk een

voorstel te doen toekomen

ter inspraak en

goedkeuring met een

voorstel van de

vormgegeven clausules 

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

MTM 08-11-

2018

Commissi

e/raad

motie 3.59 wordt in

de commissie

ontwikkeling van 16

oktober 2019

besproken, motie is

gekoppeld aan bbv

(2019/237762). 

07-03-

2019

Wordt in

samenwerking met

andere gemeenten in

de regio uitgewerkt,

vraagt daardoor meer

tijd.

26-09-

2019
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

ECDW 

Econom

ie 

Cultuur 

Duurzaa

mheid 

en 

Wonen

20180

78898

4

Motie 3.47

Haarlemse 

huizen als het

kan voor

Haarlemmers

gebruik/het kopen van

woningen door particuliere

woningzoekenden voorrang 

te geven, opdat zij meer

mogelijkheden krijgen om

een woning te verwerven

en om, waar

wenselijk/mogelijk, 

beleggers op afstand te

zetten. Zo gebruikt

Amsterdam de

Zelfbewoningplicht en zijn

er Anti-speculatie- en

kettingbedingen. Het is

voor de Haarlemmers

belangrijk om te ervaren

dat, waar mogelijk, zij

geholpen worden op de

huizenmarkt. Verzoekt het

college om voor de raad

een overzicht samen te

stellen van: -alle

beschikbare 

sturingsinstrumenten; -de

toepasbaarheid van de

instrumenten; -

instrumenten die de

gemeente Haarlem

toegepast heeft in 2017 en

2018; -het voornemen om

deze de toe te passen in

komende projecten 

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

MTM 08-11-

2018

Overig is gekoppeld aan de

BBV 2018/237762

anti speculatiebeding

deze staat op de

agenda van de

commisie voor

16/10/2019

07-03-

2019

Wordt in

samenwerking met

andere gemeenten in

de MRA uitgewerkt,

vraagt meer tijd.

16-10-

2019
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 tbv vergadering 6 februari 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

20170

09720

9

Toezegging 

wethouder Van

Spijk kamer 1.18

(cel Hannie

Schaft) te

behouden

Wethouder VAn Spijk zegt

toe zich in te zetten voor

het behoud van kamer 1.18

(cel Hannie Schaft) bij de

verdere ontwikkeling van

De Koepel (nav motie 15.2

Behoud Cel Hannie Schaft) 

Toezegginge

n

Gemeenteraa

d Haarlem

FR 16-02-

2017

Overig 15-12-

2017

beantwoording van de 

motie wordt

gekoppeld aan de

planning van de

anterieure 

overeenkomst

31-10-

2019

Ter 

kennisname

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

20170

09721

9

Toezegging 

wethouder Van

Spijk over

vrouwenopvang 

in De Koepel

Wethouder VAn Spijk zegt

toe zich in te zetten voor en

de mogelijkheden te

onderzoeken voor een

vrouwenopvang in De

Koepel (nav motie 15.3

Vrouwenopvang in De

Koepel)

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

FR 16-02-

2017

Overig 15-12-

2017

Het antwoord op de

toezegging wordt

gekoppeld aan de

planning van de

anterieure 

overeenkomst

31-10-

2019

OMB 

Omgevi

ngsbelei

d

20190

45993

6

Toezegging 

n.a.v. inspreker

over wonen op

begane grond

Gen. Cronjéstraat

N.a.v. inspreker zegt

wethouder Roduner toe de

commissie nader te

informeren over hoe het

college aankijkt tegen

bewoning van begane

grond in de Cronjéstraat

volgens het geldende

bestemmingsplan en hoe

verandering van deze

bestemming mogelijk is.

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

FR 06-06-

2019

Overig Voor het

wegbestemmen van

wonen op de begane

grond in de

Cronjéstraat, wordt

momenteel een quick-

scan voor

planschade 

uitgevoerd. De

uitkomst hiervan is

bepalend voor het

standpunt van het

college hoe zij

wensen te gaan op

dit dossier. 

28-11-

2019

28-11-

2019

Ter 

kennisname
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

ECDW 

Econom

ie 

Cultuur 

Duurzaa

mheid 

en 

Wonen

20180

78901

1

Motie 3.56BIS

Een 

doorstroomwonin

g is ook sociaal

Roept het college op Te

onderzoeken of een

percentage van een

nieuwbouwproject in het

middeldure- of dure huur of

koopsegment gereserveerd

kan worden voor

doorstromers vanuit een

sociale huurwoning.

Daarbij de commissie

Ontwikkeling na de

verhuur/verkoop procedure

te informeren over het

werkelijke percentage

doorstromers in het project.

Bij de procedure in acht te

nemen dat indien er geen

animo is, de woningen

alsnog via de reguliere

huur- of koopmarkt worden

aangeboden 

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

MTM 08-11-

2018

Overig 09-05-

2019

Deze zaak is

gelijkgeschakeld met

de 

doelgroepenverordeni

ng. Deze wordt 28

november in de

commissie 

behandeld.

28-11-

2019

5



Actielijst commissie Ontwikkeling

 tbv vergadering 6 februari 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

PG 

Progra

mma en

Gebieds

manage

ment

20190

45185

6

Toezegging 

wethouder Snoek

de in de moties

24.11 Meer plek

voor culture

werkplaatsen en

24.12 Wijkcentra

voorstellen mee

te nemen in de

toekomstige 

visies

Toezegginge

n

Gemeenteraa

d Haarlem

FR 29-05-

2019

Commissi

e/raad

31-12-

2019

Wordt verwerkt in de

definitieve 

ontwikkelvisies per

zone

31-12-

2019

Ter 

kennisname

PG 

Progra

mma en

Gebieds

manage

ment

20200

03871

5

Toezegging 

rondvraag HvH

besteding 10.000

Euro t.b.v.

Parkeergarage 

De Kamp

Mw. Van Zetten (HvH)

informeert naar de

besteding van 10.000 Euro

t.b.v. bomen op het terras

van de Dakkas. Kan dit

bedrag niet anders / beter

worden besteed ten gunste

van Parkeergarage De

Kamp. Wethouder Botter

zal hier naar kijken.

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

JB 09-01-

2020

Overig 06-02-

2020

06-02-

2020

Ter 

kennisname

6
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 tbv vergadering 6 februari 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

VG 

Vastgoe

d

20190

89800

5

Toezegging 

Brouwersstraat 

30 RD advies

verkopend 

makelaar en 2e

verkoop

-360 Wethouder Botter

zegt bij de verkoop van

Brouwersstraat 30 Rood

toe aan de commissie het

advies van de verkopend

makelaar nog na te sturen.

Op de vraag van de PvdA

hoe het pand 30 Rd

precies opnieuw aan te

bieden, zal een schriftelijk,

technisch antwoord worden

gegeven.  

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

JB 16-10-

2019

Commissi

e/raad

Het advies van de

verkopend makelaar

is als bijlage

toegevoegd. Op de

vraag van de PvdA

hoe het pand 30 Rd

precies opnieuw aan

te bieden: Alles

overwegende wordt

het verkoopvoorstel

om te gunnen aan de

bieder opnieuw aan

het college ter

besluitvorming 

voorgelegd.   

09-01-

2020

aanvullende stukken

niet bijtijds ontvangen

06-02-

2020

Ter 

kennisname

VG 

Vastgoe

d

20200

03871

3

Toezegging 

rondvraag HvH

over dak

Watermeterfabrie

k

Mw. Van Zetten (HvH)

vraagt om kapconstructie

van de Watermeterfabriek

beter te beschermen tegen

verdere schade.

Wethouder Botter zegt toe

te zullen optreden.

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

JB 09-01-

2020

Overig 06-02-

2020

06-02-

2020

Ter 

kennisname

7
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 tbv vergadering 6 februari 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

BBOR 

Beheer 

en 

Beleid 

Openba

re 

Ruimte

20190

56927

9

Motie 21.1

Natuurwaarden in

Spaarnwoude

-360· In de Randstad de

biodiversiteit drastisch is

verminderd verzoekt,-360·

Het college de doelstelling

mee te geven om de

biodiversiteit in

Spaarnwoude te vergroten  

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

RB 11-07-

2019

Commissi

e/raad

De vergroting van de

natuurwaarden in het

recreatiegebied wordt

verwerkt in de visie

op het gebied die op

dit ogenblik wordt

opgesteld. Het

college c.q. onze

bestuurder in het

Algemeen Bestuur

van het

recreatieschap ziet

erop toe dat de

voorwaarden tot

versterking van de

biodiversiteit in deze

visie worden

geborgd. De visie

wordt naar

verwachting in mei

2020 vastgesteld

waarmee deze BAZ

wordt afgedaan.

04-06-

2020

06-02-

2020

8
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 tbv vergadering 6 februari 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

BE/Hav

endienst

20180

80771

7

Toezegging 

burgemeester 

Wienen 

aanpassing 

havenvoorziening

en naar voren

halen te

onderzoeken

Te proberen de

aanpassing 

havenvoorzieningen 

((invalide)toilet ) naar voren

te halen en in ieder geval

voor de kadernota 2018 (of

eerder) te komen met een

voorstel voor de dekking

van de benodigde 30.000,--

.  

Toezegginge

n

Gemeenteraa

d Haarlem

JB 08-11-

2018

Commissi

e/raad

In het centrum van

Haarlem aan het

Binnen Spaarne is

het voormalig

brugwachtershuisje 

van de

Gravenstenbrug 

omgebouwd tot

sanitaire voorziening

voor passanten,

voorzien van een

enkele douche en

toilet met één ingang.

De verhoogde en

smalle ingang en de

minimale inrichting

van de binnenruimte

maken de ruimte

ontoegankelijk voor

rolstoelgebruikers.  

Voor het realiseren

van een

invalidentoilet zou de

toegangsdeur 

verbreed moeten

worden. Gelet op de

monumentale status

van het

brugwachtershuisje is

dit geen optie.

Aanpassing van d e

sanitaire voorziening

voor passanten van

de Kelderwindkade is

wel mogelijk. Deze is

nu al deels ingericht 

06-02-

2020

9
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

OMB 

Omgevi

ngsbelei

d

20170

53547

0

Motie 41

Gezondheidseffe

cten in alle

bouwplannen

draagt het college op - bij

alle toekomstige

bouwplannen voor

woningen, commercieel

vastgoed en infrastructuur

de gezondheidseffecten te

inventariseren en op te

nemen in de betreffende

stukken,  

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

FR 09-11-

2017

Overig Gesproken met

gemeente Utrecht

waar 

gezondheid(sbevorde

ring) een veel sterker

en duidelijker belegd

item binnen de

gemeente is, waar dit

voor Haarlem vooral

bij de GGD ligt. De

BAZ wordt

afgehandeld met een

overzicht van de

wijze waarop

gezondheidseffecten 

ook nu in ruimtelijke

plannen van

verschillende niveaus

worden betrokken en

getoetst; de

uitbreiding die de

Omgevingswet 

hieraan geeft, en een

voorstel hoe aan

gezondheid (inclusief

bevordering van

gezond gedrag) een

nadrukkelijkere plek

in alle plannen kan

worden gegeven.

Nagegaan wordt of

de GGD voor

Haarlem standaard

een adviesrol zou

kunnen krijgen

binnen het traject van 

24-05-

2018

Datum niet haalbaar

binnen priotering met

andere dossiers.

05-03-

2020
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 tbv vergadering 6 februari 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

PG 

Progra

mma en

Gebieds

manage

ment

20180

80824

1

Toezegging 

wethouder 

Roduner over

toetsingskader 

participatietraject

en

Wethouder Roduner zegt

toe bij de nieuwe

omgevingswet een

toetsingskader op te stellen

waaraan 

participatietrajecten bij

ruimtelijke ordening

projecten moeten voldoen 

Toezegginge

n

Gemeenteraa

d Haarlem

FR 08-11-

2018

Overig 20-02-

2020

Iets meer tijd nodig

om de nota af te

ronden. Voor meer

informatie: Joyce

Nupoort.

05-03-

2020

11
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 tbv vergadering 6 februari 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

BBOR 

Beheer 

en 

Beleid 

Openba

re 

Ruimte

20190

56795

4

Motie 22 O,O,

Haarlem mooie

natuurinclusieve 

stad achter de

duinen

Verzoekt het college,-360·

Kennis te nemen van het

beleid puntensysteem

groen- en natuurinclusief

bouwen (RIS 301953) van

de gemeente Den Haag en

met een voorstel te komen

richting de raad.  

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

FR 04-07-

2019

Overig Natuurinclusief

bouwen wordt op dit

moment al zoveel als

mogelijk betrokken bij

alle gemeentelijke

projectopdrachten, zo

staat dit bijvoorbeeld

opgenomen in de

visies voor de

ontwikkelzones. Het

college neemt

daarnaast met

belangstelling kennis

van het

puntensysteem uit

Den Haag en kijkt of

het toepasbaar en

wenselijk is. Gelet op

de beschikbare

ambtelijke capaciteit

kan hiervoor nog

geen planning

worden gegeven.   

31-10-

2019

Natuurinclusief 

bouwen wordt op dit

moment al zoveel als

mogelijk betrokken bij

alle gemeentelijke

projectopdrachten, zo

staat dit bijvoorbeeld

opgenomen in de

visies voor de

ontwikkelzones. Het

college neemt

daarnaast met

belangstelling kennis

van het

puntensysteem uit

Den Haag en kijkt of

het toepasbaar en

wenselijk is. Na het

vaststellen van de

ontwikkelstrategieën 

zal dit nader worden

onderzocht.

12-03-

2020
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 tbv vergadering 6 februari 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

20190

08736

0

Toezegging 

wethouder 

Roduner open te

staan voor

initiatieven voor

gebruik grond

Koningstein tot

start 

herontwikkeling

-567 De motie ingediend

door de fracties AP CU SP

wordt ingetrokken na

toezegging door wethouder

Roduner open te staan

voor initiatieven vanuit de

stad om het terrein

Koningstein na sloop van

het gebouw te gebruiken

tot start herontwikkeling.

Initiatieven dienen te

voldoen aan bepaalde

voorwaarden. 

Toezegginge

n

Gemeenteraa

d Haarlem

FR 31-01-

2019

Overig 01-04-

2020

x 02-04-

2020

PG 

Progra

mma en

Gebieds

manage

ment

20190

96059

5

Motie 43

Parkeergarage 

Papentorenvest

Verzoekt het college Te

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  

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

FR 26-11-

2019

Overig 06-04-

2020

x 02-04-

2020

13
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 tbv vergadering 6 februari 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

PG 

Progra

mma en

Gebieds

manage

ment

20200

01067

6

Toezegging 

beantwoording 

rondvraag PvdA

over 

Nedtraingarage

Rondvraag PvdA: de cie.

heeft met haar keuze voor

de Fietsznfabriek de

noodzakelijke financiering

voor de NedTrain garage

moeilijker gemaakt. Is het

college bereid om

mogelijkheden (of een

mogelijkheid) te schetsen

hoe de Nedtrain garage

alsnog gefinancierd kan

worden? Wethouder

Roduner zegt toe deze

rondvraag schriftelijk te

beantwoorden.

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

FR 10-12-

2019

Overig 01-04-

2020

x 02-04-

2020

Ter 

kennisname

VG 

Vastgoe

d

20190

96798

0

Toezegging 

overzicht per

pand kosten

achterstallig OH

en 

verduurzaming

N.a.v. vraag van Groen

Links zegt wethouder

Botter toe dat de

commissie in 1e/2e

kwartaal 2020 een

overzicht per pand

ontvangt met kosten op

verschillende niveuas voor

het wegwerken van

achterstallig OH en

verduurzamen.

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

JB 28-11-

2019

Overig 02-04-

2020

02-04-

2020

Ter 

kennisname
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 tbv vergadering 6 februari 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

PG 

Progra

mma en

Gebieds

manage

ment

20170

36799

6

Motie 18.3

Radiale 

Gebiedsverbeteri

ng

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

FR 20-07-

2017

Commissi

e/raad

Er komt een

raadsbesluit instellen

fonds bovenwijkse

voorzieningen, daarin

zal deze motie

worden afgedaan

21-03-

2019

Het onderwerp van de

motie is besproken

tijdens de commissie

behandeling van de

vastgestelde visie

Spaarnesprong. 

Destijds is duidelijk

gemaakt dat er zeer

beperkte 

mogelijkheden zijn in

deze zone om een

fondsconstructie op te

tuigen die ook tot

fondsvorming zal

leiden. De meeste

projecten zijn

daarvoor al in een te

ver stadium.

Momenteel wordt

onderzoek gedaan

naar andere

verschillende 

manieren van

fondsvorming op

stadsniveau (fonds

bovenwijks). Dit loopt

via het programma

Groei van Haarlem.

09-04-

2020
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 tbv vergadering 6 februari 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

ECDW 

Econom

ie 

Cultuur 

Duurzaa

mheid 

en 

Wonen

20190

45176

3

Motie 24.04

Zeker zijn van

een fijne

studentenhuisves

ting

Roept het college op-360·

Om voor de Kadernota

2020 de kosten in beeld te

hebben voor een

introductie van een

vergunningstelsel voor

verhuurders van

studentenhuisvestiging per

1 januari 2021 en deze aan

de raad te rapporteren en

aan de Commissie voor te

leggen gezamenlijk met de

onderstaande punten; · In

de voorbereiding van een

vergunningstelsel de

resultaten van het stelsel,

zoals ingevoerd in

Groningen, over 2019 mee

te nemen en de wijze

waarop e.e.a. is ingevoerd

in Groningen in

samenwerking met de

gemeente Groningen; In

overleg te treden met het

Ministerie van

Binnenlandse Zaken op

welke wijze een

vergunningstelsel 

succesvol in 2021

ingevoerd kan worden 

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

MTM 29-05-

2019

Overig 30-05-

2020

x 20-05-

2020
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 tbv vergadering 6 februari 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

VG 

Vastgoe

d

20200

03748

6

Toezegging  

opnemen 

collectief 

particulier 

opdrachtgeversc

hap en

zelfbewoningsplic

ht als eis in de

verkoopvoorwaar

den bij verkoop

locatie Edelweiss

Wethouder Botter zegt toe

het gesteld in motie (zie

hieronder 27.13 raad 19-12-

2019 over te nemen: de

motie verzoekt het

College;„h conform de

eerder genomen besluiten

bij de verkoop van de

locatie Edelweiss collectief

particulier 

opdrachtgeverschap (CPO)

als eis op te nemen in de

verkoopvoorwaarden, met

inbegrip van een

bijbehorende 

zelfbewoningsplicht,„h een

regisseur vanuit de

gemeente aan te wijzen die

de hoofdlijnen van de

ontwikkelingen bewaakt en

zorgt dat er goed contact is

met de buurt. 

Toezegginge

n

Gemeenteraa

d Haarlem

JB 19-12-

2019

Overig CPO wordt als eis

opgenomen in de

verkoopdocumentatie

. Geplande verkoop

via BAZ 2019965478

20-05-

2020

20-05-

2020

OMB 

Omgevi

ngsbelei

d

20191

01584

2

Toezegging 

collegereactie 

achteraf op

adviesbrief RKC

over 

Erfgoedbeleid

N.a.v. verzoek van dhr. De

Groot (D66) zegt

wethouder Roduner toe dat

door het college nog

gereageerd wordt op de

bevindingen in de RKC

adviesbrief over

Erfgoedbeleid.  

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

FR 10-12-

2019

Overig 01-04-

2020

- 20-05-

2020

Ter 

kennisname
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 tbv vergadering 6 februari 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

VG 

Vastgoe

d

20190

96786

4

Toezegging huur

verlagen als

Kostprijsdekkend

e huur lager is

dan huidige huur

Actiepartij bepleit dat de

huur wordt verlaagd voor

de panden waar de huidige

huur hoger blijkt te zijn dan

de Kostprijsdekkende huur.

Wethouder Botter zegt toe

dat hij wil kijken dat dit

principe gelijk opgaat met

elkaar (nl. indien huidige

huur te laag, dan wel

verhoging naar

kostprijsdekkende huur).

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

JB 28-11-

2019

Overig 28-05-

2020

Toezegging wordt

afgedaan als de

situatie zich voordoet

04-06-

2020

Ter 

kennisname

ECDW 

Econom

ie 

Cultuur 

Duurzaa

mheid 

en 

Wonen

20190

31270

4

Toezegging 

opnemen 

verplichte 

registratie 

particuliere 

verhuurwoningen 

in 

huisvestingsveror

dening

Tijdens de behandeling

van de informatienota

toeristenbelasting zegt

wethouder Berkhout toe na

te gaan of er

mogelijkheden zijn om in

de huisvestingsverordening

een verplichte registratie

van particuliere

verhuurwoningen op te

nemen. Dit pas als blijkt dat 

er niet een landelijk

registratiesysteem komt

zoals verwacht begin 2020. 

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

MTM 11-04-

2019

Overig 02-07-

2020

n.v.t. 27-08-

2020

Ter 

kennisname
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

PG 

Progra

mma en

Gebieds

manage

ment

20200

03705

9

Motie 24.3 De

Oostpoort met

natuurlijk 

recreatief 

duurzaam te

gebruiken groen

-360? In de verdere

uitwerking van 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. 

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

FR 19-12-

2019

Overig 01-04-

2020

conform opgaaf GM 27-08-

2020
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 tbv vergadering 6 februari 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

PG 

Progra

mma en

Gebieds

manage

ment

20170

53531

3

Motie 21

Beleidskaders 

hoogbouw en

bescherming 

erfgoed

Verzoekt het college: Zo

spoedig 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). 

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

FR 09-11-

2017

Overig 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.

Wat nog open staat

is ad 2 van de motie,

namelijk het verder

invulling geven aan

het toetsingskader 

24-05-

2018

Het coalitieakkoord

stelt dat startnotities

voortaan door de

gemeenteraad 

worden vastgesteld.

met het vaststellen

van de

hoogbouwprincipes is

een belangrijk deel

van de motie

ingevuld. Het

resterende deel, de

verdichtingsstudie 

waar hoogbouw één

van de mogelijke

typologieën in is,

wordt geïntegreerd in

de omgevingsvisie.

Daarom loopt dit

dezelfde planning als

het opleveren van de

concept 

omgevingsvisie.

24-09-

2020
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

BBOR 

Beheer 

en 

Beleid 

Openba

re 

Ruimte

20180

64028

7

Toezegging 

stadsbreed 

verkeersonderzo

ek

De heer Visser (CDA)

informeert wanneer

stadsbreed 

verkeersonderzoek 

plaatsvindt waarvan

melding wordt gedaan in

de nota Dashboard

Ontwikkelzones. 

Wethouder Roduner zegt

toe dit na te zullen kijken.

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

FR 20-09-

2018

Overig 12-12-

2019

Dit onderzoek is

onderdeel van de

totstandkoming van

het mobiliteitsbeleid

waar momenteel aan

wordt gewerkt. Naar

verwachting is het

mobiliteitsbeleid eind

Q3 2020 gereed.

24-09-

2020

Ter 

kennisname
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

PG 

Progra

mma en

Gebieds

manage

ment

20190

96113

8

Motie 19.04 Visie

Zuidwest,goed op

weg

En verzoekt het college

teneinde 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 aanpas-sing 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-

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

FR 07-11-

2019

Overig 05-03-

2020

Omdat hier sprake is

van een monitor

vraagstuk, zal deze

motie niet op korte

termijn kunnen

worden beantwoord

01-12-

2020
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 tbv vergadering 6 februari 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga
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pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

ECDW 

Econom

ie 

Cultuur 

Duurzaa

mheid 

en 

Wonen

20180

80769

0

Toezegging 

wethouder Meijs

over maatregelen

voor bevordering

van doorstroming

Wethouder Meijs zegt toe

om met de corporaties te

gaan kijken of het mogelijk

om de maatregelen voor

bevordering van

doorstroming te verruimen

voor mensen jonger dan 65

waarvan de kinderen uit

huis zijn en die met behoud

van huur kleiner willen

gaan wonen.  

Toezegginge

n

Gemeenteraa

d Haarlem

MTM 12-07-

2018

Overig Het college heeft

met de drie

Haarlemse 

corporaties Pré

Wonen, Ymere, en

Elan Wonen een

samenwerkingsovere

enkomst ''ouder

worden en prettig

wonen'' afgesloten

(collegebesluit 

2017/578398) . Via

de regeling kunnen

huurders van 65 jaar

en ouder van één van

de drie corporaties

binnen Haarlem

worden gestimuleerd

om naar een woning

te verhuizen

waarmee langer

zelfstandig wonen

mogelijk is. Huurders

behouden hun

huidige huurprijs en

krijgen een

tegemoetkoming in

de verhuiskosten. Het

doel is primair om

ouderen naar een

beter passende

woning te begeleiden. 

Eind december 2018

zijn ook Woonzorg

Nederland en

woningbouwverenigin

10-01-

2019

Evaluatie en

afstemming vinden

pas na twee jaar, dus

eind 2020 plaats

03-12-

2020
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

BBOR 

Beheer 

en 

Beleid 

Openba

re 

Ruimte

20190

45182

9

Motie 24.07

Volgende New

Harlem met

mobiliteit

Verzoekt het college: bij

(her)ontwikkelingen in

parkeerzone 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.  

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

FR 29-05-

2019

Overig Uitwerking

toezegging is

afhankelijk van

planning van project.

10-12-

2020

10-12-

2020

Ter 

kennisname
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

PG 

Progra

mma en

Gebieds

manage

ment

20190

96110

3

Motie 19.03

Groen en water

in Zuid West

Geeft het college de

opdracht om Bij de

ontwikkeling van Zuid -

West als richtlijn te

hanteren dat de

grondoppervlakte van

groen en water te samen

niet mag verminderen;  

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

FR 21-11-

2019

Overig 05-03-

2020

Omdat hier sprake is

van een monitor

vraagstuk, zal deze

motie niet op korte

termijn kunnen

worden beantwoord

01-01-

2021

BBOR 

Beheer 

en 

Beleid 

Openba

re 

Ruimte

20180

64020

2

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.

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

RB 20-09-

2018

Overig 05-09-

2019

Deze BAZ wordt

daarom behandeld

via BAZ 2018837289.

De nota bouwen en

parkeren wordt

opgesteld nadat het

mobiliteitsbeleid is

vastgesteld. Dit zou

aanvankelijk niet

eerder dan begin

2020 worden, maar is

door vertraging van

het mobiliteitsbeleid

uitgesteld tot begin

2021 (H. Jennissen

28 januari 2020).

19-03-

2021

Ter 

kennisname

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

20200

03679

6

Motie 22.1 Houd

rekening met de

grens voor de

huurtoeslag

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

FR 19-12-

2019

Overig
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afdelin

g

zaakn

umm
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onderwerp omschrijving soort bestuursorga
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code
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nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

20190

96120

2

Motie 23.2

Woningen 

Delftplein 

ookmiddeldure 

prijs; geen wens

maar eis

Verzoekt het college:

teneinde de 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.  

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

FR 21-11-

2019

Overig
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

20200

03713

4

Motie 25.2 Op

naar een groene

Lange 

Heerenstraat

Roept het college op-360·

De Lange Heerenstraat

betrekken in 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 

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

FR 19-12-

2019

Overig

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

20191

01583

4

Toezegging Kiss

& Ride voor

linksaffer bij

Spaarne 

Gasthuis

Op nadrukkelijk verzoek

van dhr. Visser (CU) zal

wethouder Roduner de

zgn. linksaffer met Kiss &

Ride bij de ingang van het

Spaarne Gasthuis nader

aan de orde stellen (1

miljoen voor geraamd).

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

FR 10-12-

2019

In route Ter 

kennisname
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umm
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onderwerp omschrijving soort bestuursorga
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code
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nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

Griffie 

Haarlem

20190

85408

6

Amendement 

18.1 Verbreed de

horizon van het

Verre Oosten

Verzoekt het college de

startnotitie te wijzigen:

Door het te onderzoeken

plangebied uit te breiden

met de noordkant van de

Schipholweg. Daarbij de

mogelijkheden tot een

sportcomplex (HYS en

Saxenburg) en behoud van

volkstuinen te verkennen

en de vrijgekomen ruimte

in te zetten voor

gebiedsontwikkeling en

(indien mogelijk) een

aardwarmtecen-trale. De

tekst daarbij aan te passen

van; Het plangebied

'Entree Verre Oosten' wordt

aan de zuidzijde begrenst

door de Boerhaavevaart,

aan de westzijde door het

eigendom van

Ontwikkelcombinatie 023

(Entree West en Oost), aan

de noord-zijde door de

N205 (Schipholweg) en

aan de oostzijde door de

Ringvaart. naar; Het

plangebied 'Entree Verre

Oosten' wordt aan de

zuidzijde begrensd door de

Boerhaavevaart, aan de

westzijde door het

eigendom van

Ontwikkelcombinatie 023

(Entree West en Oost), aan 

Amendemen

t

Gemeenteraa

d Haarlem

FR 18-10-

2019

Overig
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ontstaa
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m
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zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

20191

01581

5

Toezegging wel

of geen Bibob

mogelijk bij

financiering De

Koepel

Wethouder Roduner gaat

bevestigen aan de

commissie of Bibob wel of

niet mogelijk is bij

financiering van De Koepel.

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

FR 10-12-

2019

Overig Ter 

kennisname

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

20190

96084

8

Motie 13.1

Zelfbewoningspli

cht in de

Egelantier

Roept het college op In

het verkoopdocument op te

nemen dat de

zelfbewoningsplicht en

verbod op doorverkoop ook

geldt voor 3 jaar voor

eventuele aanvullende

woningen tot 367.000 euro  

Moties Gemeenteraa

d Haarlem

FR 21-11-

2019

In route
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afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

BE 

Bedrijve

n

20190

08741

5

Amendement 

14.1 

Kettingbeding in

de nota

Grondprijzen

draagt het college op de

volgende paragraaf in de

nota grondprijzen op te

nemen: -360 - dat bij

verkoop van gemeentelijke

grond een anti-speculatie

beding, berekend over de

winst op de grondprijs, in

de verkoopakte wordt

opgenomen welke afloopt

in tien jaar, in gelijke delen

van 10% per jaar; tenzij

daar zwaarwegende

redenen voor zijn om af te

wijken, dat bij verkoop van

gemeentelijke grond een

kettingbeding of

kwalitatieve verplichting,

ten aanzien van

voornoemd anti-

speculatiebeding, als

bedoeld in artikel art.6:252

lid 4 BW, in de notariële

akte wordt opgenomen met

een maximum looptijd van

tien jaar; tenzij daar

zwaarwegende redenen

voor zijn om af te wijken 

Amendemen

t

Gemeenteraa

d Haarlem

FR 31-01-

2019

Overig Er is een

informatienota 

onderweg naar de

raad 2019/237762 
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code
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zaak

standvanzaken oorspr
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kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

ECDW 

Econom

ie 

Cultuur 

Duurzaa

mheid 

en 

Wonen

20200

03871

1

Toezegging 

uitzoeken 

juridische visies

op vermelden

van doelgroep

voor sociale

koopwoningen in

Doelgroepenvero

rdening

Dhr. Garretsen (SP)

constateert dat o.b.v. het

Besluit RO (BRO) het

mogelijk is om ook

doelgroepen voor sociale

koopwoningen in de

Doelgroepenverordening te

kunnen opnemen. N.a.v.

advies van professor is het

college van mening dat dit

niet kan. Deze visie zullen

nader worden onderzocht

en evt. in technische sessie 

nader worden besproken

(voorafgaand aan de raad

van 30 jan. a.s.).

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

MTM 09-01-

2020

Commissi

e/raad

In de bijlage is de

toegezegde notitie

van professor

Bregman toegestuurd

waarin hij antwoorden

geeft op een aantal

vragen in verband

met de concept-

verordening (die in

juli in de inspraak is

gegaan). Met name

het antwoord op

vraag 4 is relevant

gelet op de discussie

in de commissie.

Naar aanleiding van

de beantwoording

vanuit de VNG aan

de heer Garretsen

heb ik hem gevraagd

of hij hierop wederom

wil reageren, de

reactie is nog niet

ontvangen. Ook de

VNG is gevraagd om

te reageren op

hetgeen prof.

Bregman heeft

aangegeven. De

VNG heeft

aangegeven het aan

het ministerie van

BZK voor te leggen.

(overigens heeft het

ministerie eerder

aangegeven aan het 

Ter 

kennisname
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kePlan
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ng
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PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

20190

26245

4

Amendement 

13.2 Groen dak?

Doen!

Roept het college op-360·

Het dak van de gymzaal uit

te voeren met een

combinatie van een groen

dak en zonnepanelen,

waarbij wordt onderzocht

welk type groene daken

(sedum) optimaal rendeert

in combinatie met de

zonnepanelen · Krediet te

verschaffen voor de extra

kosten gelijk aan de

begrote bijkomende

kosten - thans begroot op

40.000 euro excl. BTW en

evt. bij komende kosten - te

dekken voor 50% uit het IP

sport (IP 81.30) en voor

50% uit het IP

onderwijshuisvesting (IP

77.01). Gelijk aan de

financiering van het huidige

voorstel ter hoogte van a)

aanvullende kosten

785.000 euro en b) eerder

beschikbaar gestelde

krediet van 1.075.000 euro.

-3 Het amendement

ingediend door de fracties

PvdA GLH wordt

aangenomen De fracties

PvdA GLH D66, SP, CU,

AP en Trots Hlm stemmen

voor de motie. De fracties

D66, SP, OPH en CU

geven een stemverklaring 

Amendemen

t

Gemeenteraa

d Haarlem

JB 28-03-

2019

Overig
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code
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zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

Griffie 

Haarlem

20190

35643

4

Amendement 

21.2 Met de

huisvestingsveror

dening bedreigde

wijken beter

beschermen

Overwegende dat de zeer

versteende Indische buurt

Noord, het gedeelte ten

noorden van de

Spaarnhovenstraat, zich

zeker niet positief

onderscheid van de in

gebied 1 genoemde (delen

van) buurten, waaronder

het zuidelijke deel van de

Indische buurt Noord ten

zuiden van de

Spaarnhovenstraat en

vergelijkbare 

problematieken kent door

de nu al grote

bewoningsdichtheid.   

Wijzigt in bijlage 1 onder

Gebied 1 (blz 15) de tekst

'Indische buurt Noord, het

gedeelte ten zuiden van de

Spaarnhovenstraat' in:

'Indische buurt Noord'.

Verwijdert in bijlage 1

onder Gebied 2 (blz 15) de

tekst: 'Indische wijk, het

gedeelte ten noorden van

de Spaarnhovenstraat'. 

Amendemen

t

Gemeenteraa

d Haarlem

JW 18-04-

2019

Overig
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behandeling

CC 

Concern

control

20190

45167

7

Toezegging 

wethouder Botter

dat het college

een toets zal

uitvoeren op

voorstellen van

de culturele

instelling die

worden 

aangeleverd voor

de eventuele

huisvesting in de

Egelantier.

Toezegging wethouder

Botter dat het college een

toets zal uitvoeren op

voorstellen van de culturele

instelling die worden

aangeleverd voor de

eventuele huisvesting in de

Egelantier. Voortgang

verkoop zal hier niet door

worden belemmerd. Nav

deze toezegging is motie

https://gemeentebestuur.ha

arlem.nl/bestuurlijke-

stukken/moties/22-1-Motie-

SP-AP-De-selectieleidraad-

van-de-Egelantier-cultureel-

en-maatschappelijk-

ingevuld-002.pdf 

ingetrokken door de

indieners 

Toezegginge

n

Gemeenteraa

d Haarlem

JB 29-05-

2019

Commissi

e/raad

Er is een tweetal

gesprekken geweest

tussen afdeling

concerncontrol met

een gesprekspartner

van de Pletterij en

van de Nieuwe Vide

waarin de

aangeleverde 

informatie is

doorgesproken en

advies is gegeven.   

BBOR 

Beheer 

en 

Beleid 

Openba

re 

Ruimte

20190

31216

8

Toezegging 

nieuw beleid

Volkstuinen

Wethouder Botter zegt toe

dat hij de wens voor nieuw

beleid voor Volkstuinen zal

inbrengen in het college.

De verantwoordelijk

portefeuillehouder 

Berkhout zal op dit verzoek

richting commissie

reageren.

Toezegginge

n

Commissie 

ontwikkeling

MSN 04-04-

2019

Overig Ter 

kennisname

34



Actielijst commissie Ontwikkeling

 tbv vergadering 6 februari 2020

afdelin

g

zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorga

an

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidig

e 

planni
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PG 

Progra

mma en

Gebieds

manage

ment

20200

03704

2

Toezegging 

Opstellen 

hoogbouwvisie in

het 4e kwartaal

2020

Toezegging wethouder

Roduner een

hoogbouwvisie op te

stellen in het 4e kwaraal

2020 nav behandeling

Ontwikkelvisie Oostpoort in

de raad van 19 december

2019. 

Toezegginge

n

Gemeenteraa

d Haarlem

FR 19-12-

2019

Overig
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kePlan
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huidig

e 

planni

ng

soort 

behandeling

Griffie 

Haarlem

20190

56772

8

Amendement 02

Flitsend college

op wacht bij de

Koepel zoals

afgesproken

-240 Besluit:-240 De tekst

van besluitpunt 31,

Kadernota 2019 , uit te

breiden door toevoeging

van de volgende alinea

voorafgaand aan de tabel

7: Voorstellen voor

wijzigingen van het

begrotingskader; -240 -207-

240 De gemeenteraad

heeft in haar vergadering

dd. 18 april 2019, in de

zienswijze op het

voorgenomen 

collegebesluit, 

programma/beleidsveld 

4/1, Ontwikkeling Koepel,

gesteld dat slechts een

beperkt deel van de

middelen, nodig om de

ontwikkeling niet

onmogelijk te maken,

beschikbaar gesteld. De

beschikbare bedragen,

zoals vermeld in Tabel 7,

onder programma 1,

moeten dan ook gelezen

worden als de maximaal

door de raad beschikbaar

te stellen middelen. -240

En verzoekt het college in

september in de commissie

ontwikkeling de benodigde

(minimale) middelen voor

2019 tot aan het nieuwe

raadsbesluit ter advisering 

Amendemen

t

Gemeenteraa

d Haarlem

FR 04-07-

2019

Overig
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