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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

OMB 

Omgevin

gsbeleid

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). 

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

FR 09-11-

2017

Commis

sie/raad

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 erfgoed.

Inhoudelijk betreft dit het

maken van een erfgoedstudie.

Dit stuk is een bouwsteen voor

de Omgevingsvisie. Hiervoor is

BAZ (2018/310474)

aangemaakt.     

24-05-

2018

Het coalitieakkoord stelt

dat startnotities voortaan

door de gemeenteraad

worden vastgesteld.

06-09-

2018
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

PG 

Program

ma 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' 

Toez

eggin

gen

Gemeentera

ad Haarlem

FR 28-02-

2019

Commis

sie/raad

20-06-

2019

20-06-

2019
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

ECDW 

Economi

e 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 

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

MTM 08-11-

2018

Commis

sie/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

3



Actielijst commissie Ontwikkeling tbv vergadering 9 januari 2020

afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

ECDW 

Economi

e 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 

Motie

s

Gemeentera

ad 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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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

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) 

Toez

eggin

gen

Gemeentera

ad 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 

kennisn

ame

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)

Toez

eggin

gen

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
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

20180

86299

0

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; 

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

FR 29-11-

2018

Commis

sie/raad

Na vaststelling Startnotitie zal

verder gewerkt worden aan

uitwerken van het ontwerp,

getoond in de startnotitie, tot

een stedenbouwkundig plan.

Planvorming door Pre Wonen

vergt meer tijd: onderzoek en

verdere uitwerking mogelijke

verdichting. Motie 10.2

2018862990 wordt afgedaan

bijbehandeling 

Stedenbouwkundig plan zie

BZ, 2018097780. 

06-06-

2019

Na vaststelling

Startnotitie zal verder

gewerkt worden aan

uitwerken van het

ontwerp, getoond in de

startnotitie, tot een

stedenbouwkundig plan.

Planvorming door Pre

Wonen vergt meer tijd:

onderzoek en verdere

uitwerking mogelijke

verdichting. Motie 10.2

2018862990 wordt

afgedaan bij behandeling

Stedenbouwkundig plan

zie BZ, 2018097780.

28-11-

2019
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

OMB 

Omgevin

gsbeleid

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.

Toez

eggin

gen

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 

kennisn

ame
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

ECDW 

Economi

e Cultuur

Duurzaa

mheid en

Wonen

20180

65912

9

Motie 9.3 Tijdelijk is

snel en draadkrachtig

Roept het college op-360·

Om in de

Prestatieafspraken 

afspraken te maken voor

het plaatsen van 500

tijdelijke sociale

huurwoningen op zo kort

mogelijke termijn doch in

ieder geval deze

bestuursperiode · Voor het

einde van 2018 de

commissie Ontwikkeling

een lijst met potentiele

locaties aan te bieden waar

voor in totaal 500 tijdelijke

sociale huurwoningen plek

is  

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

MTM 27-09-

2018

Overig 06-12-

2018

11/4 Wordt

meegenomen in pva

Taskforce huisvesting

kwetsbare groepen. 13-

02-2019 Afhandeling

vindt plaats via

rapportage van de

taskforce huisvesting

bijzondere doelgroepen.

Deze zal vermoedelijk in

maart worden

vastgesteld. 16/7

wachten op

overeenstemming met

corporaties. De prestatie-

afspraken zijn ter

kennisname 

aangeboden aan de

commissie ontwikkeling

van 6 december 2018.

Hierin is opgenomen dat -

wanneer er locaties

beschikbaar komen

waarop door de

gemeente tijdelijke

huurwoningen als

wenselijk worden

beschouwd - de

gemeente en corporaties

de rol van de corporaties

hierin wordt besproken.

De mogelijkheden voor

tijdelijke woningbouw

worden in beeld

gebracht bij de

inventarisatie van 

28-11-

2019
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

ECDW 

Economi

e Cultuur

Duurzaa

mheid en

Wonen

20180

78901

1

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 

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

MTM 08-11-

2018

Overig 09-05-

2019

Deze zaak is

gelijkgeschakeld met de

doelgroepenverordening. 

Deze wordt 28 november

in de commissie

behandeld.

28-11-

2019
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

VG 

Vastgoed

20190

86963

1

Toezegging check

zelfbewoningsplicht 

Amstelveen geschikt

voor Haarlem?

Toezegging van

wethouder Botter dat hij de

zelfbewoningsplicht van

Amstelveen zal bekijken

om evt. over te nemen in

Haarlem in de

verkoopvoorwaarden voor

gemeentelijk vastgoed.

Toez

eggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

JB 16-10-

2019

Commis

sie/raad

De gemeente Amstelveen

hanteert een

zelfbewoningsplicht (met een

boetebeding van € 50.000,-) bij

verkoop van gemeentelijk

vastgoed. Zij vragen

ontwikkeldende partijen die

ook toe te passen; dat gaat wel

op vrijwillige basis. De

gemeente Haarlem hanteert

ook een zelfbewoningsplicht

(met boetebeding) zoals

beschreven in de "Nota Inzet

Instrumentarium 

Antispeculatiebeding" en deze

wordt ook weer opgenomen in

de nieuwe Algemene

Verkoopvoorwaarden.  

10-12-

2019

10-12-

2019

Ter 

kennisn

ame
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

HRM 20180

78896

2

Motie 3.37 Belofte

maakt schuld

Geeft het college de

opdracht om -360· Te

onderzoeken op welke

wijze bij de uitvoering van

werk dat in opdracht van

de gemeente wordt verricht

het percentage

medewerkers met een

arbeidsovereenkomst voor

onbepaalde tijd beste kan

worden verhoogd; · Na

afronding dit onderzoek ter

bespreking voor te leggen

aan de raad en wel op een

zodanig tijdstip dat de

aanbevelingen van dit

onderzoek kunnen worden

verwerkt in de kadernota

2019;  

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

JB 08-11-

2018

Commis

sie/raad

04-07-

2019

De afhandeling van de

motie ‘belofte maakt

schuld’ hangt samen met

de nota Strategisch

Inkoopbeleid, zie

onderstaande tekst.

Deze nota is momenteel

nog in concept. De

bijbehorende planning

hangt op zijn beurt

samen met de

capaciteitsplanning en

daarmee met de

Kadernota. Vandaar dat

de planning op 4 juli

2019 staat. “Inkoop is

een strategisch middel

dat effectief ingezet kan

worden om zowel het

primaire inkoopresultaat

te behalen als de

gemeentebrede 

inkoopdoelstellingen. De

doeltreffendheid van

Inkoop staat voorop,

zodat binnen financiële

en juridische kaders de

gewenste 

inkoopresultaten zo veel

mogelijk behaald worden

en we de ambitie om met

inkoop meer te bereiken,

kunnen vervullen. Dit

kan Haarlem niet alleen.

Daarom moet er ingezet

worden op de synergie 

12-12-

2019
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

PG 

Program

ma 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

Toez

eggin

gen

Gemeentera

ad Haarlem

FR 29-05-

2019

Commis

sie/raad

31-12-

2019

Wordt verwerkt in de

definitieve 

ontwikkelvisies per zone

31-12-

2019

Ter 

kennisn

ame

MO 

Maatsch

appelijke 

Onderste

uning

20180

80760

2

Toezegging 

wethouder Meijs over

onderzoek naar

wonen in zelfbeheer

Wethouder Meijs zegt toe

te onderzoeken of een

voorziening voor wonen in

zelfbeheer in Haarlem een

goede aanvulling op het

bestaande aanbod kan zijn,

in dit onderzoek zowel de

cliënten als de

zorgaanbieders te

betrekken, de

raadscommissie 

Samenleving te informeren

over de uitkomsten van dit

onderzoek,- de kosten van

dit onderzoek te dekken uit

de reserve sociaal domein.

. Toezegging Kadernota

juli jl, november

geregistreerd door Griffie

Toez

eggin

gen

Gemeentera

ad Haarlem

MTM 12-07-

2018

Overig 09-05-

2019

Wordt meegenomen in

de informatienota

Opvang, Wonen en

Herstel.

09-01-

2020

Ter 

kennisn

ame
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

ECDW 

Economi

e Cultuur

Duurzaa

mheid en

Wonen

20170

13886

9

Motie 11.8

Doelgroepenverorden

ing 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 . 

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

MTM 16-03-

2017

Commis

sie/raad

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. 15-04-2019 In

verband met de verhouding

tussen tussen

doelgroepenverordening en

huisvestingsverordening is

overleg met bzk gaande,

resultaat is nog onvoldoende

voor besluitvorming.     

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.

09-01-

2020

13



Actielijst commissie Ontwikkeling tbv vergadering 9 januari 2020

afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

BBOR 

Beheer 

en Beleid

Openbar

e Ruimte

20180

09822

2

Motie 16.11

Meerderheid 

bewoners bepaalt

parkeerbeleid in hun

cluster, niet handvol

respondenten

Roept het college op Het

parkeerbeleid zo aan te

passen/ uit te voeren, dat

een absolute meerderheid

van het cluster bewoners

nodig is en niet een

meerderheid van het aantal

respondenten Het

parkeerbeleid zo aan te

passen/ uit te voeren, dat

mensen die niet reageren,

om welke reden dan ook,

als voorstander van de

bestaande situatie te

noteren. 

Jaara

gend

a

Gemeentera

ad Haarlem

RB 15-02-

2018

Overig 01-01-

2019

Naar aanleiding van de

commissievergadering 

van 5 september 2019

waarin het

draagvlakonderzoek in

de Sprtheldenbuurt is

behandeld is toegezegd

terug te komen bij de

commissie met een

opinienota over het

proces en manier van

draagvlak meten. Deze

opinienota staat gepland

voor behandeling in de

commissie beheer in

januari 2020. De uitkomt

zal worden uitgewerkt

voor een nieuw proces

voor het meten van

draagvlak voor het

wel/niet invoeren van

betaald parkeren.

16-01-

2020
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

BC 

Bestuur 

en 

Commun

icatie

20190

45183

6

Motie 24.08 Laat de

Formule 1 niet uit de

bocht vliegen

Verzoekt het college om:

Op korte termijn in contact

te treden met de provincie

Noord-Holland en het rijk

om hen te vragen: o Een

commissaris, regisseur of

kwartiermaker mobiliteit

aan te stellen om zo snel

mogelijk dit met Formule 1

snelheid op ons af

komende 

mobiliteitsvraagstuk op te

lossen; en o Te

onderzoeken op welke

wijze de

mobiliteitsregisseur deze

taak het beste kan

volbrengen (w.o. taken en

bevoegdheden, 

verantwoording, 

deliverables, aansturing en

bekostiging); En gaat over

tot de orde van de dag.

Bas van 

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

RB 29-05-

2019

In route Onderdeel van de

evenementenvergunningaanvr

aag door Dutch Grand Prix bij

de gemeente Zandvoort is een

uitgebreid mobiliteitsplan. Dit

plan is door DGP opgesteld

met in achtname van

uitgangspunten die door

betrokken gemeenten en

andere organisaties zijn

opgesteld. Doel van deze

uitgangspunten is om er voor

te zorgen dat er zo min

mogelijk bezoekers per auto

komen en zoveel mogelijk te

voet, fiets, bus of trein. De

maatregelen om het aantal

treinen tussen Zandvoort en

Amsterdam te verhogen

dragen daar ook aan bij. Het

mobiliteitsplan bevat

uitgebreide maatregelen om

het verkeer in goede banen te

leiden en ook de

'comandostructuur' gedurende

het evenement is in het plan

opgenomen. Met dit plan en de

samenwerking tussen partijen

bij de totstandkoming en

uitvoering ervan, is bereikt wat

in de overwegingen van de

motie is aangegeven. Daarmee

is er geen noodzaak voor het

aanstellen van een

mobiliteitssregisseur. Het

college stelt voor de motie 

01-01-

2020

n.v.t. 31-01-

2020
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

OMB 

Omgevin

gsbeleid

20170

53547

0

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,  

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

FR 09-11-

2017

Overig Gesproken met gemeente

Utrecht waar

gezondheid(sbevordering) 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 plannen

programma's van eisen etc.

Inzet is om de BAZ eind januari

af te handelen.  . 

24-05-

2018

Datum niet haalbaar

binnen priotering met

andere dossiers.

06-02-

2020

16



Actielijst commissie Ontwikkeling tbv vergadering 9 januari 2020

afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

SMSR 

Schulden 

Minima 

en 

Sociale 

Recherc

he

20190

96063

7

Motie 48BIS Kosten

besparen bij de

schuldhulpdienstverle

ning, kies voor het

Zweeds model

Draagt het college op:

De raad tijdig te informeren

over de bevindingen van

de commissie sociale

zaken en werkgelegenheid

in Zweden en wanneer

deze bevindingen positief

zijn Haarlem met een

voorstel tot aanmelding te

komen voor deelname aan

de landelijke proef van het

Zweedse model 

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

MTM 26-11-

2019

Overig 06-02-

2020

06-02-

2020
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

JOS 

Jeugd 

Onderwij

s en

Sport

20190

96115

9

Motie 21.2 Verhogen

Vaccinatiegraad

Roept het college op, Zich

maximaal in te spannen om

de vaccinatiegraad in de

gemeente Haarlem terug te

brengen op het niveau van

95% en hiertoe een plan

van aanpak op te stellen,

deze voor 1 januari 2020

aan de gemeenteraad voor

te leggen en de

gemeenteraad over de

voortgang ieder kwartaal te

informeren. -3 De motie

ingediend door de fractie

VVD wordt aangenomen

De fractie(s) SP(1) en CU

stemmen tegen de motie

De fracties GLH, D66, SP,

OPH,CU, HvH en PvdA

geven een stemverklaring 

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

MTM 21-11-

2019

Overig 06-02-

2020

06-02-

2020
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

VG 

Vastgoed

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.  

Toez

eggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

JB 16-10-

2019

In route 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 

kennisn

ame
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

MO 

Maatsch

appelijke 

Onderste

uning

20190

56818

7

Motie 61

Regenboogbeleid: 

doen we genoeg om

te doen wat met

moeten doen

Roept de raad het college

op -360· Om bij deze

werkconferentie aandacht

te vragen voor de vraag of

we als gemeente genoeg

doen aan de acceptatie en

gelijke rechten voor de

LHBTI+ gemeenschap.

Pakken we het verborgen

leed voldoende aan? · Om

de reactie en het advies

van de Regenboogpartners

en andere betrokkenen in

een notitie vast te leggen

en deze voor de

behandeling van de

Begroting aan de

commissie Samenleving

voor te leggen, inclusief

een raming van het

benodigde budget zodat

hiervoor bij de Begroting

een dekking gezocht kan

worden.  

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

MTM 04-07-

2019

Overig 30-01-

2020

06-02-

2020
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

20180

80824

1

Toezegging 

wethouder Roduner

over toetsingskader

participatietrajecten

Wethouder Roduner zegt

toe bij de nieuwe

omgevingswet een

toetsingskader op te stellen

waaraan 

participatietrajecten bij

ruimtelijke ordening

projecten moeten voldoen 

Toez

eggin

gen

Gemeentera

ad Haarlem

FR 08-11-

2018

Overig 20-02-

2020

20-02-

2020

MO 

Maatsch

appelijke 

Onderste

uning

20190

96132

5

Motie 25.4 Om mee

te kunnen doen moet

je gezond zijn

Verzoekt het college om: -

360· De aard en omvang

van de problematiek onder

statushouders inzichtelijk te 

maken; · De toegang tot de

zorg voor statushouders zo

laagdrempelig mogelijk te

maken door actief hulp aan

te bieden of door te

verwijzen naar geschikte

hulp; · Onze partners in de

stad te betrekken bij de

concrete uitwerking: zoals

voorlichting, kennisdeling

tussen organisaties, inzet

van sleutelpersonen in de

betreffende 

gemeenschappen en

taboes op psychische hulp

bespreekbaar maken;    

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

MTM 21-11-

2019

Overig 01-03-

2020

01-03-

2020
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

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.  

Motie

s

Gemeentera

ad 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.

05-03-

2020
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

PG 

Program

ma 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;  

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

FR 21-11-

2019

Overig 05-03-

2020

05-03-

2020
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

PG 

Program

ma 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-

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

FR 07-11-

2019

Overig 05-03-

2020

05-03-

2020
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

WI Werk

en 

Inkomen

20190

96131

9

Motie 25.3

Kwaliteitskeurmerk 

taal- en

inburgeringscursusse

n

Verzoekt het college om: -

360· In navolging van

steden als Amsterdam en

Den Haag een

kwaliteitskeurmerk voor

taal- en

inburgeringstrajecten in te

voeren om de kwaliteit van

de cursussen omhoog te

krijgen, het aanbod beter

beschikbaar te maken en

de gemeente iedere

inburgeraar kan adviseren

over passende

taalcursussen en

inburgeringstrajecten;  

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

MTM 21-11-

2019

Overig 01-03-

2020

05-03-

2020

WI Werk

en 

Inkomen

20190

96136

3

Motie 25.7 Werken is

de sleutel tot

integratie

Verzoekt het college om:-

360· De samenwerking met

lokale/regionale 

werkgevers aan te gaan

om een match te maken

met werkbehoevende

statushouders; ·

Statushouders ook actief te

begeleiden naar werk

tijdens de inburgeringsfase;  

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

MTM 21-11-

2019

Overig 05-03-

2020

05-03-

2020
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

WI Werk

en 

Inkomen

20190

96133

1

Motie 25.6 Je bent

nooit te oud om te

leren, toch

Verzoekt het College van

B&W -360· Onderzoek te

doen naar de

mogelijkheden tot het

starten van een project

naar voorbeeld van o.a.de

gemeente Amsterdam

waarbij statushouders een

versnelde opleiding kunnen

volgen in hun vakgebied

zodat zij in Nederland aan

het werk kunnen gaan. Een

voorbeeld is voor docenten

de éénjarige opleiding tot

klassenassistent (reguliere

opleiding duurt 4 jaar). ·

Klantmanagers (en/of

ambtenaren) die werken

met statushouders op te

leiden om statushouders

boven de dertig pro-actief

te wijzen op mogelijkheden

tot financiering van een

vervolgstudie bijvoorbeeld

door het 'leven lang leren'

traject. De raad actief te

informeren over de

voortgang 

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

MTM 21-11-

2019

Overig 05-03-

2020

05-03-

2020
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

BBOR 

Beheer 

en Beleid

Openbar

e 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.

Toez

eggin

gen

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 zal niet

eerder dan begin 2020

worden.

20-03-

2020

Ter 

kennisn

ame
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

CC 

Concern

control

20190

56803

7

Motie 39BIS Besteed

lokaal aan

Draagt college op: Altijd

proberen om lokaal aan te

besteden met natuurlijk

inachtneming van de

aanbestedings regels 

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

JB 04-07-

2019

Overig ·{\*·-150 Uitvoering Er zal bij

meervoudig onderhandse

aanbestedingen zoveel

mogelijk lokaal aanbesteed

worden (maar dat is niet altijd

mogelijk omdat de markt zich

er niet voor leent), bij nationale

of Europese aanbestedingen is

lokaal aanbesteden juridisch

niet mogelijk. Kortom, dat is

gewoon een kwestie van doen.

·{\*·-150 Bestendigen: Te zijner

tijd zal deze motie verwerkt

worden in nieuw inkoopbeleid.

Het Strategisch Inkoopbeleid is

immers afgeleid van de

gemeentebrede doelstellingen.

Het concept-inkoopbeleid is

grotendeels klaar. Het hangt

nu af van de randvoorwaarden:

deze moeten nader onderzocht

worden. 

01-04-

2020

01-04-

2020

Ter 

bespreki

ng
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

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. 

Toez

eggin

gen

Gemeentera

ad Haarlem

FR 31-01-

2019

Overig 01-04-

2020

01-04-

2020

VG 

Vastgoed

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.

Toez

eggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

JB 28-11-

2019

Overig 02-04-

2020

02-04-

2020

Ter 

kennisn

ame
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

PG 

Program

ma en

Gebieds

manage

ment

20170

36799

6

Motie 18.3 Radiale

Gebiedsverbetering

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

FR 20-07-

2017

Commis

sie/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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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

HRM 20190

56784

1

Motie 18 Vast geeft

comfort

Verzoekt het college:-360·

In de financiële

rapportages voortaan de

inhuur uit te drukken in

aantal fte; · De omzetting

van inhuur in vaste

formatie voort te zetten om

daarmee een besparing op

de personeelslasten te

realiseren en de

organisatie te versterken; ·

De Roemernorm van 10%

voortaan als streefwaarde

te hanteren.  

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

JB 04-07-

2019

Overig 23.07.2019/ MS / Melissa/

Jolanda is hiervan op de

hoogte, dus wordt

meegenomen met het

herinrichten van het inhuur

proces 09-09-

2019/MM/Planning na

bespreking MT HRM: mei 2020   

14-05-

2020

14-05-

2020

Ter 

bespreki

ng
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

ECDW 

Economi

e Cultuur

Duurzaa

mheid en

Wonen

20190

45176

3

Motie 24.04 Zeker

zijn van een fijne

studentenhuisvesting

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 

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

MTM 29-05-

2019

Overig 30-05-

2020

30-05-

2020
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

WI Werk

en 

Inkomen

20180

80531

5

Wethouder Roduner

zegt toe nav motie

2.23 BIS Aan de slag

bij Werkpas het

voorstel mee te

nemen in de verdere

uitwerking van het

participatiebedrijf

-360 Wethouder Roduner

zegt toe nav motie 2.23Bis

Aan de slag bij Werkpas (t

e onderzoeken in hoeverre

het aantal tijdelijke

dienstverbanden met een

loonkostensubsidie van

50% bij Werkpas kan

worden uitgebreid en

daarover voor 15 oktober

2018 verslag te doen aan

de raad) het voorstel mee

te nemen in de verdere

uitwerking van het

participatiebedrijf  

Toezegging Kadernota juli

jl, november geregistreerd

door Griffie

Toez

eggin

gen

Gemeentera

ad Haarlem

FR 12-07-

2018

Overig 04-04-

2019

De planning loopt gelijk

met de verkenning van

het Participatiebedrijf

omdat het voorstel wordt

meegenomen in de

uitwerking.

04-06-

2020
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

BBOR 

Beheer 

en Beleid

Openbar

e 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  

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

RB 11-07-

2019

Commis

sie/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

04-06-

2020
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

VG 

Vastgoed

20190

96786

4

Toezegging huur

verlagen als

Kostprijsdekkende 

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).

Toez

eggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

JB 28-11-

2019

Overig 28-05-

2020

Toezegging wordt

afgedaan als de situatie

zich voordoet

04-06-

2020

Ter 

kennisn

ame

BBOR 

Beheer 

en Beleid

Openbar

e Ruimte

20160

59543

3

Motie 13.23 P&R nu

doorpakken

Verzoekt het college:

Uiterlijk voor de

begrotingsbehandeling 

eind 2017 de resultaten

van het aangekondigde

onderzoek naar P&R

locaties rond de stad te

presenteren inclusief een

concrete uitwerking van de

mogelijkheden in het

gebied Oostpoort 

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

RB 15-12-

2016

Overig 02-11-

2017

P+R wordt onderzocht in

een breder kader. Onder

andere relatie met

ontwikkelzones, 

uitbreiding gereguleerd

gebied, visie van SOR,

regionale P+R

ontwikkelingen.

11-06-

2020

Ter 

kennisn

ame
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

BC 

Bestuur 

en 

Commun

icatie

20180

26176

0

Motie 12.1

HaarleMRA

Draagt het college van

benw op zich in te spannen

voor directe bestuurlijk

vertegenwoordinging in het

Platform Mobiliteit van de

MRA

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

RB 17-05-

2018

In route In het evaluatierapport van de

MRA 'Meer richting en

resultaat' wordt aanbevolen de

platforms in stand te houden

en een gelijke samenstelling te

geven met bestuurders uit

kleine en grotere gemeenten,

want representativiteit en een

goede vertegenwoordiging

vanuit alle deelregio's is

essentieel. De MRA is nu bezig

om na te gaan hoe deze (en

andere) aanbevelingen uit het

rapport kunnen worden

opgevolgd. Het college voelt

zich gesteund door de

voorstellen van de

evaluatiecommissie en

verwacht dat de MRA in de

loop van 2020 met concrete

voorstellen gaat komen. Over

de opvolging van het

evaluatierapport vindt op 28

februari 2020 een extra

vergadering van de regiegroep

van de MRA plaats, waaraan

voor Haarlem burgemeester

Wienen en wethouder

Berkhout deelnemen. Ambtelijk

en bestuurlijk worden de

ontwikkelingen nauwlettend

gevolgd en wordt bij elk

overleg het onderwerp ter

sprake gebracht. Het college

houdt de raad op de hoogte

van de ontwikkelingen en zal 

27-09-

2018

De uitvoering van de

motie is gekoppeld aan

de opvolging van de

aanbevelingen van de

evaluatiecommissie van

de MRA.

25-06-

2020

Ter 

kennisn

ame
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

BC 

Bestuur 

en 

Commun

icatie

20180

26178

7

Motie 12.2 Haarlem

in vervoering

Draagt het college van

benw op: Om samen met

Zuid Kennemerland de

nodige stappen te zetten

teneinde gezamelijk tot de

vervoerregio Amsterdam

toe te treden

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

RB 17-05-

2018

In route In het evaluatierapport van de

MRA 'Meer richting en

resultaat' wordt aanbevolen om

de Vervoerregio op de schaal

van de MRA te brengen,

waarbij wordt aangetekend dat

daarvoor de medewerking van

provincies en het Rijk nodig is.

Zolang het zover nog niet is,

wordt aanbevolen alle

gemeenten via

vertegenwoordiging vanuit de

deelregio's te laten deelnemen

aan het Platform Mobiliteit. De

MRA is nu bezig om na te

gaan hoe deze (en andere)

aanbevelingen uit het rapport

kunnen worden opgevolgd. Het

college voelt zich gesteund

door de voorstellen van de

evaluatiecommissie en

verwacht dat de MRA in de

loop van 2020 met concrete

voorstellen gaat komen. Over

de opvolging van het

evaluatierapport vindt op 28

februari 2020 een extra

vergadering van de regiegroep

van de MRA plaats, waaraan

voor Haarlem burgemeester

Wienen en wethouder

Berkhout deelnemen. Ambtelijk

en bestuurlijk worden de

ontwikkelingen nauwlettend

gevolgd en wordt bij elk

overleg het onderwerp ter 

15-11-

2018

De uitvoering van de

motie is gekoppeld aan

de opvolging van de

aanbevelingen van de

evaluatiecommissie van

de MRA.

25-06-

2020

Ter 

kennisn

ame
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg
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pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

ECDW 

Economi

e Cultuur

Duurzaa

mheid en

Wonen

20190

31270

4

Toezegging opnemen

verplichte registratie

particuliere 

verhuurwoningen in

huisvestingsverordeni

ng

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. 

Toez

eggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

MTM 11-04-

2019

Overig 02-07-

2020

n.v.t. 02-07-

2020

Ter 

kennisn

ame

BBOR 

Beheer 

en Beleid

Openbar

e Ruimte

20180

64028

7

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.

Toez

eggin

gen

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.

01-10-

2020

Ter 

kennisn

ame
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

ECDW 

Economi

e 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.  

Toez

eggin

gen

Gemeentera

ad Haarlem

MTM 12-07-

2018

Overig 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

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

woningbouwvereniging 

Rosehaghe tot de regeling

toegetreden. De gemeente

Heemstede heeft zich

eveneens aangesloten.

Partijen hebben afgesproken

dat de regeling na 2 jaar wordt

geëvalueerd, indien

noodzakelijk kan tussendoor

de regeling worden aangepast

vanwege de pilotfase. Er zijn 

10-01-

2019

Evaluatie en afstemming

vinden pas na twee jaar,

dus eind 2020 plaats

01-12-

2020
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

SMSR 

Schulden 

Minima 

en 

Sociale 

Recherc

he

20180

40811

6

Motie 2.01 Met de

HaarlemPas moet

echt veel meer

kunnen

Draagt het College op: -

om bij de

begrotingsbehandeling, na

overleg met het gehele

gesubsidieerde veld van

maatschappelijke, sociaal-

culturele, kunstzinnige,

sport- en overige relevante

Haarlemse organisaties,

te komen met een zo breed

mogelijk en financieel

drempelloos aanbod op de

genoemde disciplines voor

HaarlemPashouders; -om

in 2019 een zo breed

mogelijk aanbod via de

HaarlemPas te realiseren

en dit ook zichtbaar te

hebben op de site; -Voor

de gevallen waarin

deelname aan de

HaarlemPas toch een

exploitatienadeel met zich

brengt een bedrag van €

10.000 te reserveren in de

Programmabegroting 

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

FR 12-07-

2018

Overig Is besproken in commissie

Samenleving 26-09-2019;

commissie nog niet akkoord

met afdoening motie. Na

bespreking met culturele

partners wil de commissie dit

onderwerp opnieuw op de

agenda (Nav deze motie zijn

2 toezeggingen gedaan:

2019/788210 rekenvoorbeeld

en optie last minute tickets

2019/788205)

06-12-

2018

het onderdeel sport is

inmiddel afgedaan via

bbv:2018/803664 Voor

het afhandelen van deze

Baz is eerst het besluit

nodig voor de subsidie-

uitvraag Cultuur 2021-

2024. Onderdeel van

deze subsidieuitvraag is

het creeren van meer

mogelijkheden voor

mensen met een

HaarlemPas.

03-12-

2020
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

BBOR 

Beheer 

en Beleid

Openbar

e 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.  

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

FR 29-05-

2019

Overig Uitwerking toezegging is

afhankelijk van planning van

project.

10-12-

2020

10-12-

2020

Ter 

kennisn

ame
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

BBOR 

Beheer 

en Beleid

Openbar

e Ruimte

20160

59571

4

Toezegging 

wethouder Sikkema

over coulante

houding m.b.t.

invoeren bewoners-

of bedrijfsvergunning

-360 N.a.v. motie SP

Voorzichtig invoeren

bewoners- of

bedrijfsvergunning zegt

wethouder Sikkema toe de

motie voor wat betreft de

tweede bullit over te

nemen: het coulant

omgaan met bestaande

bedrijven die door

maatregel 4 uit

Moderniseren Parkeren

onredelijk worden

getroffen. De fractie trekt

de motie dan ook in 

Toez

eggin

gen

Gemeentera

ad Haarlem

RB 15-12-

2016

Overig 30-11-

2017

De motie wordt pas

definitief afgedaan als

alle regelgeving met

betrekking tot het

uitgeven van bewoners-

en bedrijfsvergunningen

zijn vastgesteld. Eind

2020 worden naar

verwachting nieuwe

uitgiftecriteria (en

mogelijk een

overgangsregeling) 

vastgesteld. Op dat

moment kan de motie

pas definitief afgedaan

worden. Tot die tijd

moeten alle besluiten

voldoen aan de

toezegging.

11-12-

2020

Ter 

kennisn

ame

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).

Toez

eggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

FR 10-12-

2019

Overig Ter 

kennisn

ame
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

CC 

Concern

control

20190

26248

5

Motie 14.2 Testen

doen we met

geanonimiseerde 

gegevens

Roept het college op -360·

Om met spoed de huidige

werkwijze aan te passen

door de testbestanden te

anonimiseren, de

afspraken met de

softwareleveranciers aan te

passen en de

bestaande/vernieuwde 

inkoopcontracten op dit

onderdeel aan te passen;-

360· De raad bij de

Kadernota te informeren

over de genomen stappen.   

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

JB 28-03-

2019

Overig

PG 

Program

ma 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  

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

FR 26-11-

2019

Overig
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

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.

Toez

eggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

FR 10-12-

2019

Overig Ter 

kennisn

ame

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

20190

96084

8

Motie 13.1

Zelfbewoningsplicht 

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  

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

FR 21-11-

2019

In route

SMSR 

Schulden 

Minima 

en 

Sociale 

Recherc

he

20190

96034

7

Motie 18

Voedselbank ook

voor dakloze

gezinnen

Verzoekt het college er

naar te streven dat Eten

in de HVO dat over is, niet

wordt weggegooid maar

wordt gegeven aan de

gezinnen die dat nodig

hebben De voedselbank

desgevraagd ook aan

gezinnen in de

maatschappelijke opvang

een voedselpakket

verstrekt; Ook de

gezinnen zelf een

voedselpakket aan kunnen

vragen;  

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

MTM 07-11-

2019

Overig
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

OMB 

Omgevin

gsbeleid

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.  

Toez

eggin

gen

Commissie 

ontwikkeling

FR 10-12-

2019

Overig Ter 

kennisn

ame

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

20190

96136

7

Motie 25.11 Veilig

spelen in het

Ramplaankwartier

Roept het college op,-

360§ Direct de nodige

maatregelen te nemen om

de veiligheid van de

spelende kinderen te

garanderen;-360§ In

overleg te gaan en blijven

met de omwonenden en/of

de commissie

Speeltuin2020, en het

vastgelopen proces van de

renovatie van de speeltuin

te herstellen, § De raad

voor het einde van het

kalenderjaar schriftelijk te

informeren over de

veiligheidssituatie, de

gemaakte afspraken met

buurtbewoners en

voorgenomen 

vervolgstappen. 

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

JB 21-11-

2019

Commis

sie/raad
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

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 

Toez

eggin

gen

Gemeentera

ad Haarlem

JB 29-05-

2019

Commis

sie/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.   
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

MO 

Maatsch

appelijke 

Onderste

uning

20190

35636

6

Motie 20.1 Heldere

kaders uitvraag

sociale basis

-240 Verzoekt het college

om: -360-240· Met één,

volledig, kaderstellend

document naar de raad te

komen met daarin

concrete(re) doelen en te

bereiken effecten, een

heldere procesaanpak,

opzet voor monitoring etc.;

· De raad daadwerkelijk in

staat te stellen te sturen op

de inzet en effectiviteit van

welzijnssubsidies; · In

afwachting van het

kaderstellend document de

uitvraag sociale basis 1

jaar uit te stellen; · De

nodige maatregelen te

nemen voor de huidige

partners en de nieuwe

initiatieven met incidentele

financiering al dan niet

door een verlenging van de

huidige subsidies dan wel

door een herverdeling door

het college; · De raad op

korte termijn te informeren

over de vervolgstappen;  

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

MTM 18-04-

2019

Commis

sie/raad
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

BBOR 

Beheer 

en Beleid

Openbar

e Ruimte

20190

96128

5

Motie 25.1 HIOR

principes zijn niet

principieel

VErzoekt het college In de

HIOR het woord

principeprofiel te

vervangen door indicatief

profiel en expliciet te

vermelden dat bij

herinrichtingen altijd een

belangenafweging dient

plaats te vinden

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

RB 21-11-

2019

Overig
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

BE/Have

ndienst

20180

80771

7

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,--

.  

Toez

eggin

gen

Gemeentera

ad Haarlem

JB 08-11-

2018

Commis

sie/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 op toegankelijkheid

voor rolstoelgebruik. Voor het

vaarseizoen 2020 wordt de

toegankelijkheid van deze

havenvoorziening en het veilig

gebruik voor rolstoelgebruikers

verder geoptimaliseerd en de

afmeerlocatie vlakbij de

havenvoorziening ingericht. De

dekking wordt gerealiseerd uit

het vastgestelde budget uit de 
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afdeling zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

pfh 

code

ontstaa

nsdatu

m

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePla

nning

reden afwijking

planning

huidige 

plannin

g

soort 

behand

eling

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.  

Motie

s

Gemeentera

ad Haarlem

FR 21-11-

2019

Overig
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