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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 Gemee

nteraad 

Haarle

m

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

FR 09-11-

2017

 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.   

24-05-

2018

Het coalitieakkoord stelt dat 

startnotities voortaan door de 

gemeenteraad worden 

vastgesteld.

06-09-

2018
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Motie 23.8 Volkstuinen 

zijn belangrijk

 Draagt het college op:„h  

De 4 (in bijlage 2 van de 

Vastgoednota) genoemde 

volkstuinen tot strategisch 

vastgoed te markeren en 

de overige volks-, doe- en 

schooltuinen te 

inventariseren en deze 

voor te leggen aan de 

commissie Ontwikkeling. 

Moties Gemee

nteraad 

Haarle

m

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JB 15-03-

2018

31-07-

2018

Geen raad op oorspronkelijke 

ingevoerde planning.

04-10-

2018
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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.  

Toezeg

gingen

Gemee

nteraad 

Haarle

m

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

MTM 12-07-

2018

 Het college heeft met de drie 

Haarlemse corporaties Pré 

Wonen, Ymere, en Elan Wonen 

een 

samenwerkingsovereenkomst 

''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 

gemakkelijker doorstromen naar 

een andere woning van één van 

de drie corporaties die beter 

toegankelijk is. Huurders 

behouden hun huidige huurprijs 

en krijgen een tegemoetkoming 

in de verhuiskosten. Eind 

december treden ook Woonzorg 

Nederland en 

woningbouwvereniging 

Rosehaghe toe tot de regeling.  

Afgesproken is om na 2 jaar 

(januari 2020) te kijken of de 

beoogde doelen, waaronder 

doorstroming, tot stand is 

gekomen. Dan wordt ook 

gekeken of nieuwe doelgroepen 

toegevoegd kunnen worden aan 

de regeling.

10-01-

2019

10-01-

2019
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28

Toezegging 

bijplaatsing extra 

deelauto's incl. 

parkeerplaatsen

 De heer Van Leeuwen 

(AP) vraagt of het mogelijk 

is om een aantal extra 

deelauto's  incl. 

parkeerplaatsen aan het 

project toe te voegen.  

Wethouder Roduner  zal 

verder in het proces kijken 

of dat mogelijk is. 

Toezeg

gingen

Commi

ssie 

ontwikk

eling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

FR 11-01-

2019

31-01-

2019

31-01-

2019

Ter 

kennisn

ame
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0327

06

Toezegging check 

beleidsregels t.a.v. 

geheimhouding van 

stukken

 De heer Visser (CU) 

vraagt wethouder Botter 

om de beleidsregels t.a.v. 

geheimhouding van 

stukken kritische te 

bekijken met het doel het 

aantal geheime stukken tot 

het minimum te beperken. 

Wethouder Botter zegt toe 

dit te zullen doen en 

commissie deelgenoot te 

maken van de bevindingen.

Toezeg

gingen

Commi

ssie 

ontwikk

eling

5.3 Overige 

beheerstaken

JB 10-01-

2019

 In de commissie Ontwikkeling 

van 10 januari jl. heeft 

wethouder J. Botter de 

toezegging gedaan om een 

check te doen op de 

beleidsregels ten aanzien van 

geheimhouding van stukken met 

het doel het aantal geheime 

stukken tot het minimum te 

beperken.  Uitgangspunt binnen 

de gemeente Haarlem is dat alle 

informatie openbaar is, tenzij er 

sprake is van 

uitzonderingsgronden op grond 

van de Wet openbaarheid van 

bestuur. De insteek is ook dat 

het aantal geheime stukken 

geminimaliseerd moet worden.  

Voor verkopen zal deze 

uitzondering voornamelijk 

betreffen de bescherming van de 

economische en financiële 

belangen van de gemeente 

alsmede het voorkomen van een 

onevenredige bevoordeling of 

benadeling van derden als 

bedoeld in artikel 10, tweede lid 

aanhef onder b en g van de Wet 

openbaarheid van bestuur .  Per 

verkooptransactie zal bekeken 

moeten worden of er 

geheimhouding opgelegd dient 

te worden. Hier kan niet op 

vooruitgelopen worden. In het 

Beleidskader 

gestandaardiseerde werkwijze 

07-02-

2019

T.k.n. commissie 7 maart 2019 07-02-

2019

Ter 

kennisn

ame
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Toezegging 

waarborgen niet 

slopen erfgoed

 Wethouder Snoek zegt 

namens de 

verantwoordelijke 

wethouder toe na te gaan 

of er voldoende 

waarborgen  op basis 

waarvan (beschermd) 

erfgoed niet kan worden 

gesloopt.

Toezeg

gingen

Commi

ssie 

ontwikk

eling

4.2 Economie, 

toerisme en 

cultuur

FR 13-12-

2018

 Beantwoording In Haarlem is 

een groot aantal rijks-, 

provinciale en gemeentelijke 

monumenten aangewezen. 

Monumenten zijn beschermd 

tegen sloop. Hiernaast kent de 

gemeente panden met een hoge 

beeldkwaliteit (zogenaamde orde 

2 panden). Voor deze categorie 

panden is in de 

bestemmingsplannen een 

beschermde regeling 

opgenomen die gericht is op 

behoud van het straatbeeld. 

Beeldbepalende panden zijn, in 

tegenstelling tot monumenten, 

niet beschermd tegen sloop. Wel 

gelden strenge eisen voor 

wijzigingen aan de kap en de 

gevel en voor eventuele 

nieuwbouw. Bouwhistorie In 

aanvulling hierop is voor 

bouwhistorisch waardevolle 

panden een aparte regeling 

gemaakt. Dit betreft panden 

waarvan niet alleen het gevel 

beeld  een hoge waarde heeft, 

maar waarvan (de verwachting 

bestaat dat) het pand als geheel 

een hoge bouwhistorische 

waarde heeft. Het komt namelijk 

vaak voor dat achter relatief 

jonge gevels veel oudere 

panden schuil gaan. Met deze 

regeling krijgt het college de 

ruimte om een sloopaanvraag 

07-02-

2019

T.k.n. commissie 7 maart 2019 07-03-

2019

Ter 

kennisn

ame
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Motie 18.3 Radiale 

Gebiedsverbetering

Moties Gemee

nteraad 

Haarle

m

5.3 Overige 

beheerstaken

FR 20-07-

2017

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 tever 

stadium. Momenteel wordt 

onderzoek gedaan naar andere 

verschillende manieren van 

fondsvorming op stadsniveau 

(bijv. fonds socialewoningbouw, 

fonds bovenwijks en het 

mobiliteitsfonds). Dit loopt via 

het programma Groei van 

Haarlem.

21-03-

2019

7



Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 7 maart 2019

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

2017

5354

70

Motie 41 

Gezondheidseffecten 

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 Gemee

nteraad 

Haarle

m

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

FR 09-11-

2017

 De BAZ wordt afgehandeld met 

een nota 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 

facilitering van gezond gedrag) 

een nadrukkelijkere plek in alle 

plannen kan worden gegeven.

24-05-

2018

Afstemming zowel intern als in 

relatie tot omgevingswet vraagt 

meer tijd.

28-03-

2019

2016

1356

67

financieringsinstrument 

zelfbouw

 Wethouder Langenacker 

zegt toe dat het in het 

voorstel 

Ontwikkelingsstrategie 

zelfbouw genoemde 

financieringsinstrument niet 

zal worden toegepast 

voordat de uitkomst van 

het onderzoek, onderdeel 

van dit voorstel, is 

voorgelegd aan de raad

Toezeg

gingen

Gemee

nteraad 

Haarle

m

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

MTM 10-03-

2016

12-01-

2017

Het voorstel is voorzien tweede 

kwartaal 2019. Er is nadere 

afstemming met de provincie 

nodig in verband onderzoek 

naar regionaal aanbod van 

zelfbouw. Daarnaast wordt ook 

gemeentelijk vastgoed bij de 

uitwerking van deze toezegging 

betrokken en dat vergt meer 

aandacht.

01-04-

2019
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Toezegging 

feitenrelaas Business 

Centre Mooie Nel

 Wethouder Roduner zegt 

na het inspreken van dhr. 

Pelt over Business Centre 

Mooie Nel een feitenrelaas 

aan de commissie toe.

Toezeg

gingen

Commi

ssie 

ontwikk

eling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

FR 07-02-

2019

04-04-

2019

04-04-

2019

Ter 

kennisn

ame

2018

6591

40

Motie 9.4 Uitwerking 

coalitieakkoord op 

woningbouwprogramm

a

; Overwegende dat Er 

onder Haarlemmers een 

grote vraag is naar de 

huurwoningen tot 950 euro 

per maand en naar sociale 

koopwoningen;   Spreekt 

uit De inspanningen van de 

wethouder om bij de 15 

projecten meer sociale 

huur, middenhuur- en of 

sociale koopwoningen te 

verwezenlijken volledig te 

ondersteunen 

Moties Gemee

nteraad 

Haarle

m

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

FR 27-09-

2018

04-04-

2019

04-04-

2019
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Motie 11.8 

Doelgroepenverordeni

ng Sociaal & 

Middelduur

 Verzoekt het College:   De 

Raad voor het zomerreces 

een uitgewerkt voorstel 

voor een 

Doelgroepenverordening 

voor te leggen waarmee 

een wettelijk vereiste basis 

zou kunnen worden gelegd 

m.b.t. gemeentelijk 

woonbeleid over toe te 

voegen sociale- en lagere 

middeldure (*1) 

huurwoningen in 

bestemmingsplannen en 

exploitatieplannen . 

Moties Gemee

nteraad 

Haarle

m

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

MTM 16-03-

2017

 08-10-20118 De 

doelgroepenverordening krijgt 

een plek in de nota kaders en 

instrumenten sociale en 

middeldure huur. Daarbij wordt 

ook de uitwerking van het 

regionaal 

woningbehoefteonderzoek 

betrokken en dat is nog (net) niet 

gereed.    16-01-2019 De kaders 

voor de doelgroepenverordening 

zijn in de nota kaders en 

instrumenten sociale huur en 

middensegment opgenomen. 

Aan de hand hiervan wordt de 

doelgroepenverordening 

opgesteld en in de inspraak 

gebracht. 

30-11-

2017

In Q2 of Q3 zal, afhankelijk van 

de voortgang en inhoud van de 

ontwikkelstrategieen voor de 

Ontwikkelzones, een voorstel 

voor inzet van een 

Doelgroepenverordening 

volgen.

09-05-

2019

10



Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 7 maart 2019

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

2018

7889

84

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 Gemee

nteraad 

Haarle

m

5.3 Overige 

beheerstaken

MTM 08-11-

2018

07-03-

2019

Wordt in samenwerking met 

andere gemeenten in de MRA 

uitgewerkt, vraagt meer tijd.

09-05-

2019
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09

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) 

Toezeg

gingen

Gemee

nteraad 

Haarle

m

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

FR 16-02-

2017

15-12-

2017

beantwoording van de motie 

wordt gekoppeld aan de 

planning van de anterieure 

overeenkomst

09-05-

2019

Ter 

kennisn

ame
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17

Motie 11.1 

Woningdelen op het 

Deliterrein

 Draagt het college op:  

Partiële herziening 

Deliterrein" als volgt te 

wijzigen:   De tekst op blz. 

5 onder 4.1 .b; de 

woningdifferentiatie is 

aangepast: nu 33 

stadswoningen, 57 

appartementen en 41 

grondgebonden woningen. 

30% sociaal. Voor 34 

woningen is een 

bouwvergunning verleend.  

Te vervangen door de 

navolgende tekst:  4.1 

,b;de woningdifferentiatie is 

aangepast: nu 33 

stadswoningen, 57 

appartementen en 41 

grondgebonden woningen. 

30% sociale koop en 30% 

huur volgens het Friends 

concept, waarvan de helft 

sociale huur. Voor 34 

woningen is een 

bouwvergunning verleend. 

De huur wordt gerealiseerd 

door het bouwen van 

(gesplitste) woningen op 1 

woonadres die worden 

bewoond door 2 of meer 

alleenstaanden. De huur 

van de sociale 

huurwoningen bevindt zich 

onder de aftoppingsgrens.   

Het collegebesluit 

Moties Gemee

nteraad 

Haarle

m

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

FR 17-05-

2018

 er is nog geen 

overeenstemming met AM over 

de aangepaste 

verkoopovereenkomst in 

verband met gewijzigd 

woningbouwprogramma. De 

zaak wordt tegelijketijd met de 

verkoopovereenkomst Deliterrein 

behandeld

04-10-

2018

nieuwe onderhandelingen met 

AM. De motie wordt 

meegenomen met het opstellen 

van nieuwe Nota verkoop-en 

anterieure overeenkomst Deli 

terrein

09-05-

2019
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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)

Toezeg

gingen

Commi

ssie 

ontwikk

eling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

FR 16-02-

2017

15-12-

2017

Het antwoord op de toezegging 

wordt gekoppeld aan de 

planning van de anterieure 

overeenkomst

09-05-

2019
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an

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

2018

7890

11

Motie 3.56BIS Een 

doorstroomwoning 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 Gemee

nteraad 

Haarle

m

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

MTM 08-11-

2018

09-05-

2019

09-05-

2019
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mer

onderwerp omschrijving soort bestuu

rsorga

an

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

2019

0874

49

Toezegging wethouder 

Roduner over 

toekomst 

Waarderpolder en 

eventuele 

herstructurering en de 

betekenis hiervan  voor 

bestaande bedrijven

-709 Motie actief 

grondbeleid ook in de 

Waarderpolder 

<https://gemeentebestuur.h

aarlem.nl/bestuurlijke-

stukken/moties/15-1-Motie-

AP-CU-SP-actief-

grondbeleid-ook-in-de-

Waarderpolder.pdf> -567 

De motie ingediend door 

de fracties AP CU SP 

ingetrokken na toezegging 

wethouder Roduner  eerst 

in gesprek te willen gaan 

met de raad over de 

toekomst van de 

Waarderpolder, is 

herstructurering nodig en 

wat dit betekent voor 

bestaande bedrijven.-567  

Toezeg

gingen

Gemee

nteraad 

Haarle

m

4.3 

Grondexploitat

ies

FR 31-01-

2019

06-06-

2019

06-06-

2019
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rsorga

an

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

2017

1134

44

Motie 5.6 'Remise 

...het kan verkeren'

 Verzoekt het college om:   

In de op te stellen 

anterieure 

overeenkomst(en) voor de 

herontwikkeling(en) van 

Hoorne BV aan de 

Stephensonstraat op te 

nemen dat de ontsluiting 

van parkeerkoffer 2 via de 

Stephensonstraat mogelijk 

gemaakt wordt om zo o.a. 

de Boog- en Geweerstraat 

qua verkeer te kunnen 

ontlasten;  Met Hoorne 

Vastgoed BV en de 

Vereniging van Eigenaren 

van parkeerkoffer II in 

overleg te treden of deze 

ontsluiting ook eerder 

gerealiseerd kan worden 

e/o de huidige bouw in- en 

uitrit daartoe in te richten;  

Heldere communicatie te 

plegen over de tijdelijke en 

beoogde oplossingen met 

de bewoners van de 

Boogstraat;   Om de extra 

parkeerdruk goed te 

kunnen monitoren een 

nieuwe nulmeting vast te 

stellen die gebaseerd is op 

de gekozen Variant 2 voor 

de verkeersafwikkeling;  

Hoorne Vastgoed BV te 

verzoeken om het 

parkeerdek 24/7 open te 

Moties Gemee

nteraad 

Haarle

m

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

FR 28-03-

2017

13-04-

2017

Oplevering Remise vertraagd 

waardoor het parkeeronderzoek 

vertraagd is. Wordt 

waarschijnlijk volgend kwartaal 

uitgevoerd.

06-06-

2019
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ontsta
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standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

2018

6402

02

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.

Toezeg

gingen

Commi

ssie 

ontwikk

eling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

RB 20-09-

2018

05-09-

2019

05-09-

2019

Ter 

kennisn

ame

2018

6402

87

Toezegging 

stadsbreed 

verkeersonderzoek

 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.

Toezeg

gingen

Commi

ssie 

ontwikk

eling

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

FR 20-09-

2018

12-12-

2019

12-12-

2019

Ter 

kennisn

ame

2019

0412

40

Motie 19.4 In 

percentages kun je 

niet wonen

Verzoekt het college om: -

330 Met spoed en uiterlijk 

voor de kadernota 2019 

exact in kaart te brengen 

hoeveel huizen onder de 

noemer bestaande en 

geplande productie  vallen 

en welke bouwopgave (in 

aantallen en type 

woningen) er nog resteert 

Moties Gemee

nteraad 

Haarle

m

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

MTM 20-12-

2018
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an

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

2018

8639

06

Motie 17.5 Waar is 

Willy

  Verzoekt het college:-360· 

te besluiten om Willy's Vis 

in de huidige vorm te laten 

bestaan; · dit op korte 

termijn te laten weten aan 

Willy's Vis. 

Moties Gemee

nteraad 

Haarle

m

4.2 Economie, 

toerisme en 

cultuur

RB 29-11-

2018

2019

1081

93

Toezegging 

bijeenkomst over 

gemeentelijk vastgoed 

organiseren

 Wethouder Botter stelt 

voor - als inventarisatie 

compleet is - om een 

bijeenkomst te organiseren 

over het gemeentelijk 

vastgoed. De commissie 

gaat van harte op dit 

voorstel in. 

Toezeg

gingen

Commi

ssie 

ontwikk

eling

5.3 Overige 

beheerstaken

JB 07-02-

2019

Ter 

kennisn

ame

2019

0876

67

Motie 23.4 Volkstuinen 

zijn belangrijk deel 2

  Verzoekt het college: de 

volkstuinen op 

gemeentegrond te 

bestempelen als 

strategisch vastgoed; bij 

besluitvorming tot 

(gedeeltelijke) verplaatsing 

van de volkstuinen in een 

ontwikkellocatie 

compensatie te bieden.-

567 -709  

Moties Gemee

nteraad 

Haarle

m

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JB 31-01-

2019
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ontsta
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onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

2018

8082

12

Toezegging wethouder 

Meijs nota kaders en 

instrumenten 

Woningbouw

 Wethouder Meijs zegt toe 

dat de nota kaders en 

instrumenten Woningbouw 

in december wordt 

voorgelegd aan de 

commissie.

Toezeg

gingen

Gemee

nteraad 

Haarle

m

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

MTM 08-11-

2018

2019

0873

60

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. 

Toezeg

gingen

Gemee

nteraad 

Haarle

m

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

FR 31-01-

2019
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onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

2018

8077

17

Toezegging 

burgemeester Wienen  

aanpassing 

havenvoorzieningen 

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,--

.  

Toezeg

gingen

Gemee

nteraad 

Haarle

m

4.2 Economie, 

toerisme en 

cultuur

JW 08-11-

2018
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onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

2019

0874

66

Motie 16.2 Nassaulaan 

toekomstbestendig

 Verzoekt het college om: -

330 Bij de herinrichting van 

de Nassaulaan geen 

belemmeringen te creëren 

voor een toekomstige 

transformatie binnen 30 

jaar (naar bijvoorbeeld een 

groene laan met ander OV 

dan bus);-330 Rekening te 

houden met de 

kwaliteitsimpuls die deze 

straat verdient; Bij het 

rekenen aan ten tekenen 

van de herinrichting 

rekening te houden met dit 

toekomstperspectief, 

bijvoorbeeld door de 

aanleg van een quick-win 

reconstructie bovenop het 

huidige asfalt en 

daarbinnen vrije fietspaden 

te realiseren.-567   

Moties Gemee

nteraad 

Haarle

m

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

FR 31-01-

2019
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onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

2018

8629

90

Motie 10.2 Aart van 

der Leeuwstraat, mag 

het ietsjes meer zijn?

 Verzoekt het college: In de 

verdere uitwerking van de 

plannen voor de Aart van 

der Leeuwstraat e.o. te 

onderzoeken of er een of 

meerdere bouwlagen 

kunnen worden 

toegevoegd om extra 

woningen toe te voegen 

door een oplossing te 

zoeken voor de 

overschrijding van de 

parkeernorm in:-284· Extra 

inzet op gebruik van de 

fiets en OV bijvoorbeeld 

door nieuwe bewoners als 

kennismaking een 

kortingskaart voor het OV 

te geven; · Het aanbieden 

van een deelauto 

arrangement voor de 

nieuwe bewoners; · Het 

meenemen van de 

resultaten van de 

heroverweging van de 

parkeernormen voor 

sociale huurwoningen of te 

onderzoeken of op deze 

locatie maatwerk mogelijk 

is ten aanzien van de 

huidige parkeernormen 

volgens het principe pas 

toe of leg uit; 

Moties Gemee

nteraad 

Haarle

m

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

FR 29-11-

2018
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an

programma pfh 

code

ontsta

ansdat
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standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

2019

1084

93

Toezegging mogelijke 

registratie KvK van 

Airbnb verhuurders

 De heer Wiedemeijer 

(PvdA) doet de suggestie 

om Airbnb verhuurders te 

laten registreren bij de KvK 

zoals in Barcelona. 

Wethouder Berkhout zegt 

toe deze suggestie te 

onderzoeken.

Toezeg

gingen

Commi

ssie 

ontwikk

eling

4.2 Economie, 

toerisme en 

cultuur

RB 07-02-

2019

Ter 

kennisn

ame

2018

7532

55

Toezegging 

collegebesluit over 

keuze uit nieuwe 

biedingen De 

Egelantier t.k.n. aan 

commissie

 Wethouder Botter  zegt 

toe dat het collegebesluit 

met keuze uit de tweede 

ronde biedingen voor 

verkoop van de Egelantier 

ter informatie aan de 

commissie zal worden 

gestuurd. 

Toezeg

gingen

Commi

ssie 

ontwikk

eling

5.3 Overige 

beheerstaken

JB 02-11-

2018

Ter 

kennisn

ame

24


