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Motie 4.1 Egelantier

economisch en

sociaal verantwoord

verkocht

Draagt het College op om: De

selectiecriteria dusdanig te

verruimen dat meerdere partijen in

staat worden gesteld een bod te

kunnen uitbrengen; Hierbij uit te

blijven gaan van een hoofdfunctie

als hotel (>55%) maar het

specifieke percentage van 70% los

te laten en ook de mogelijkheid tot

culturele en maatschappelijke

functies hierbinnen mogelijk te

maken. Tevens in de

verkoopvoorwaarden op te nemen

dat minimaal 10 kleine

stadwoningen voor de doelgroepen

starters, ouderen, jongeren ed,

dienen te worden gerealiseerd,

alvorens het college gebruik maakt

van haar recht tot wijziging van de

bestemming. In de ruimtelijke

voorwaarden een zone op te

nemen, waar het minimaal aantal te

realiseren woningen kan worden

gerealiseerd. 

Moties Gemeentera

ad Haarlem

JB 28-03-

2017

Commiss

ie/raad

De door de raad in de

motie verwoorde eisen

zijn toegevoegd aan de

verkoopvoorwaarden. De

verkoop is in eerste

instantie mislukt doordat

de geboden bedragen

onder het taxatiebedrag

bleven. Na een advies

van de stadadvocaat

wordt de verkoop nu

opnieuw opgestart.  

30-11-

2017

Verkoop vindt najaar

2017 plaats

01-01-

2018
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Motie 4 Sluit

overeenkomst met

AirBnB

Verzoekt het college: zo spoedig

mogelijk in overleg te treden met

AirbBnB, al dan niet in

regioverband, om te komen tot een

overeenkomst over het in rekening

brengen van toeristenbelasting bij

iedereen die via deze boekingssite

in Haarlem overnacht; om in de te

maken afspraken met AirBnB

tevens 'het delen van data' en 'het

actief bijhouden van de maximale

verhuurtermijn' te betrekken 

Moties Gemeentera

ad Haarlem

CYS 09-11-

2017

Commiss

ie/raad

Vanuit de afdelingen

Economie en Handhaving

is Haarlem in contact

geweest met het platform

Airbnb. Haarlem wil net

als Amsterdam afspraken

maken met Airbnb over

inzicht in hun gegevens

en het innen van

toeristenbelasting. Airbnb

ziet Haarlem als

gesprekspartner maar wil

geen onderlinge

afspraken maken en/of

data uitwisselen.

Haarlem participeert in

een werkgroep van de

gemeenten Amsterdam,

Rotterdam, Den Haag,

Utrecht, Amstelveen,

Delft, Leiden en Haarlem

en BZK, die naar

aanleiding van de moties

Beckerman en Paternotte

in de Tweede kamer

(beiden eind 2017) in

gesprek zijn met de

platforms over

instrumentarium waarmee

de gemeenten meer grip

kunnen krijgen op de

platforms. Er is inmiddels

overleg geweest met

Airbnb, Booking.com en

Wikipedia / Homeaway.

Wimdu heeft aangegeven 

19-04-

2018

19-04-

2018

Ter 

kennis

name

2



Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 4 oktober 2018

afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

cod

e

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

     soort 

behan

deling

ECDW 

Economi

e, 

Cultuur, 

Duurzaa

mheid 

en 

Wonen

20182

58668

Toezegging check

WOZ-waardebepaling 

bij Cocensus

Wethouder Roduner zal bij

Cocensus informeren of de WOZ-

waardebepaling i.r.t. de BIZ actueel

is.

Toezeg

gingen

Commissie 

ontwikkeling

CYS 24-05-

2018

Commiss

ie/raad

De WOZ-

waardebepaling die door

de belastingdienst

Cocensus gehanteerd is

voor de draagvlakmeting

BIZ Binnenstad is actueel.  

21-06-

2018

14-06-

2018

Ter 

kennis

name

ECDW 

Economi

e, 

Cultuur, 

Duurzaa

mheid 

en 

Wonen

20182

95361

Toezegging verzoek

aanpassing op nieuw

coalitieakkoord van

Informatienota 

Rapportage 

woningbouw 2018 en

Dashboard 

Ontwikkelzones

Commissie Ontwikkeling d.d. 24

mei 2018 besluit de bespreking van

de Informatienota Rapportage

woningbouw 2018 en Dashboard

Ontwikkelzones uit te stellen totdat

het nieuwe coalitieakkoord in de

raad is besproken. Verzoek aan

nieuwe Pfh Roduner een

aanvulling op bovenstaande nota in

de geest van het nieuwe coa-

akkoord op te stellen. Bij voorkeur

voor vergadering van 21 juni en

anders voor eerste vergadering na

het zomerreces (6 september).

Toezeg

gingen

Commissie 

ontwikkeling

MTM 24-05-

2018

Overig 06-09-

2018

06-09-

2018

Ter 

kennis

name
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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 dip-

tócFTwaardevbkzijn om te

behouden (Erfgoed & Ruimte). 

Moties Gemeentera

ad Haarlem

FR 09-11-

2017

Commiss

ie/raad

Wordt in voorzien door

BAZ 2018/016256 /

Startnotitie 

Verstedelijkingsstrategie 

(hoogbouw en

verdichting) in cie 6

september 2018 

24-05-

2018

Het coalitieakkoord

stelt dat startnotities

voortaan door de

gemeenteraad 

worden vastgesteld.

06-09-

2018
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Motie 22.6 Remise in

geschonden 

afspraken kan je niet

wonen!

Draagt het college op om: Hoorne

Vastgoed BV te laten weten dat de

gemeente onverkort vasthoudt aan

al hetgeen is overeengekomen in

de vastgestelde anterieure

overeenkomst en het Bestemmings-

en Stedenbouwkundigplan Remise

en meer specifiek aan de bouw van

de minimaal 37 nog steeds niet

gerealiseerde sociale woningen

binnen het Remiseproject en daar

een uiterlijke realisatietermijn aan

te verbinden; Indien Hoorne

Vastgoed BV aangeeft zich niet aan

de overeenkomst te zullen houden

en de 37 ontbrekende sociale

woningen niet binnen het

Remiseproject wenst te gaan

realiseren, alle mogelijke

(juridische) instrumenten in te

zetten om Hoorne Vastgoed BV

aan de gemaakte en vastgelegde

afspraken te houden; In de op te

stellen toekomstige anterieure

overeenkomst voor de

herontwikkeling van Hoorne BV

aan de Stephensonstraat 38 op te

nemen dat de ontsluiting van

parkeerkoffer 1 via de

Stephensonstraat mogelijk gemaakt

wordt om zoals afgesproken o.a.

de Boog- en Geweerstraat qua

verkeer te kunnen ontlasten, zonder

dat de realisatie van de 37 sociale

woningen van Blok 6 binnen het

Remiseproject verhinderd wordt;

Moties Gemeentera

ad Haarlem

FR 14-06-

2018

Commiss

ie/raad

Informatienota gemaakt

ter bespreking in de

commissie Ontwikkeling

van 6 september 2018 

06-09-

2018

06-09-

2018
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Toezegging 

tussentijds StavaZa

over Spaarne

Gasthuis

De heer De Groot (D66) verzoekt

om een tussentijdse Stavaza over

de uitkomst van de gesprekken met

het Spaarne Gasthuis in de zomer,

omdat hij wachten tot voorstel in

oktober te lang vindt. Wethouder

Roduner zegt Stavaza aan de

commissie in de zomer toe.

Toezeg

gingen

Commissie 

ontwikkeling

FR 21-06-

2018

Overig 06-09-

2018

06-09-

2018

Ter 

kennis

name

ECDW 

Economi

e, 

Cultuur, 

Duurzaa

mheid 

en 

Wonen

20172

58207

Motie 11.3 Haarlemse

vaardagen varen

weldoor deelnemers

verzoekt het College; geen

doorvaart-, brug- en liggelden te

berekenen aan de schippers van de

vaartuigen die aan de vaardagen

een bijdrage leveren gedurende de

vaardagen van 26 t/m 28 juli 2017. 

Moties Gemeentera

ad Haarlem

JW 01-06-

2017

Commiss

ie/raad

Het college heeft indertijd

besloten dat er aan de

deelnemende 

schepen/platbodems 

geen doorvaart- en liggeld

wordt doorberekend.

Daarnaast is geen

doorvaartgeld berekend

aan de pleziervaart tijdens

de Haarlemse Vaardagen

(26-28 juli 2017). 

19-04-

2018

. 13-09-

2018

Ter 

kennis

name

VG 

Vastgoe

d

20181

47077

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 Gemeentera

ad Haarlem

JB 15-03-

2018

Commiss

ie/raad

31-07-

2018

Geen raad op

oorspronkelijke 

ingevoerde planning.

04-10-

2018
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Toezegging notitie

inzake definiering

sociale bouw bij

particuliere 

bouwprojecten

De toegezegde notitie definieert

nader de begrippen sociale koop en

sociale huur bij particuliere

nieuwbouwprojecten

Toezeg

gingen

Commissie 

ontwikkeling

MTM 11-10-

2017

Overig 22-02-

2018

wordt behandeld in

de nota kaders en

spelregels nieuwbouw 

sociale en middeldure

huur (BBV

2018273161)

04-10-

2018

Ter 

bespre

king

OMB 

Omgevin

gsbeleid

20175

35470

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 Gemeentera

ad Haarlem

FR 09-11-

2017

Overig De BAZ wordt

afgehandeld met een nota

met een voorstel voor de

wijze waarop de

gevraagde 

gezondheidseffecten in

bouwplannen e.d. kunnen

worden opgenomen

24-05-

2018

Afstemming zowel

intern als in relatie tot

omgevingswet vraagt

meer tijd.

04-10-

2018
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Motie 55

Stadsbouwmeester(e

s): geheel

onafhankelijk...yes!

Draagt het College op : Adviezen

van de stadsbouwmeester(es)

voortaan concreet in een aparte

paragraaf op te nemen in de

besluiten, startnotities en andere

stukken aangaande ruimtelijk

beleid, (groot) stedelijke

ontwikkelingen ontwikkelprojecten,

de samenhang openbare ruimte

e.d. De stadsbouwmeester(es) in

functie alsook budgettair niet te

positioneren onder de afdeling

Ruimtelijk Beleid, maar te plaatsen

vanuit een onafhankelijke

aanstelling binnen de organisatie;

Zorg te dragen voor voldoende tijd

om een goede overdracht te

kunnen faciliteren tussen 'oude' en

'nieuwe' stadsbouwmeester(es),

opdat de afronding en de

continuïteit van projecten en

advisering niet in gevaar komt; De

Raad vooraf te informeren over de

beoogde samenstelling van de

adviescommissie die tot taak krijgt

een nieuwe stadsbouwmeester(es)

voor te stellen. 

Moties Gemeentera

ad Haarlem

FR 09-11-

2017

Commiss

ie/raad

08-02-

2018

Er wordt nu aan een

collegevoorstel 

gewerkt. De inhoud is

complexer dan

aanvankelijk 

vermoed. Als gevolg

zijn nog meerdere

afstemmingen nodig.

Ook het nieuwe

college zal de tijd

moeten krijgen zich in

de materie en het

voorstel te verdiepen.

04-10-

2018

Ter 

bespre

king
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Motie 2.25BIS De

sociale woningbouw

niet korten maar

stimuleren

; Geeft het college de opdracht om

Aan de minister van

volkshuisvesting - desgewenst via

bestaande netwerken en

overleggen- het standpunt van de

gemeenteraad van Haarlem over te

brengen, dat: -360 1. Bij de EU een

ontheffing van de ATAD voor

woningcorporaties dient te worden

aangevraagd; -360 2. De

investeringsruimte van de

corporaties niet door een stijging

van de vennootschapsbelasting of

de verhuurdersheffing dient te

worden beperkt; -360 3. Nog voor

de begroting te inventariseren wat

bovengenoemde stijging betekent

voor de woningbouwopgave in

Haarlem en de resultaten hiervan

en de zorg hierover eveneens aan

de Minister mede te delen; 

Moties Gemeentera

ad Haarlem

MTM 12-07-

2018

Overig 04-10-

2018

04-10-

2018
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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 Gemeentera

ad Haarlem

MTM 16-03-

2017

Overig 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

Doelgroepenverorden

ing volgen.

31-10-

2018

OMB 

Omgevin

gsbeleid

20172

56531

Toezegging nadere

informatie financiele

gevolgen en

knelpunten nav

aanvragen in kader

duurzaamheidsmaatr

egelen in beschermd

stadsgezichtgebieden

Wethouder van Spijk heeft de

commissie toegezegd voor het eind

van 2017 met een overzicht te

komen van de financiele gevolgen

van en de knelpunten in de

behandeling van

vergunningaanvragen, waaronder

de geweigerde vergunningen

Toezeg

gingen

Commissie 

ontwikkeling

FR 24-05-

2017

Overig   01-11-

2018

01-11-

2018

Ter 

kennis

name

VG 

Vastgoe

d

20182

58598

Toezegging bij

inspreker 

huurprijsberekening 

Waarderhaven

De commissie verzoekt om een

technische reactie op de inbreng

van inspreker dhr. Alkema en om

een vergelijking met de situatie bij

het Liewegje. Wethouder Botter

wordt gevraagd dit in een brief aan

de commissie te verwerken.

Vervolgens zal commissie

beslissen of zij het onderwerp

inhoudelijk willen bespreken.

Toezeg

gingen

Commissie 

ontwikkeling

JB 24-05-

2018

Overig 21-06-

2018

De oorspronkelijke

planning zat te dicht

op de

commissievergaderin

g waarin de vraag

gesteld werd.

Afgeweken van de

datum 4 oktober as.

omdat er nog

antwoord nodig is van

Recreatiesschap 

Spaarnwoude.

01-11-

2018

Ter 

kennis

name
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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 stellen

conform de parkeerbalans; Op

basis van de definitieve

parkeerbalans zsm na oplevering

Remise met een voorstel te komen

om de tijdelijke en onveilige situatie

mbt haaksparkeren in de

Stephensonstraat aan te passen

naar een permanente en veilige 

Moties Gemeentera

ad Haarlem

FR 28-03-

2017

Overig 13-04-

2017

Oplevering Remise

vertraagd waardoor

het parkeeronderzoek

vertraagd is.

06-12-

2018

11



Actielijst commissie Ontwikkeling t.b.v. vergadering 4 oktober 2018

afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

cod

e

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

     soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

20182

61717

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 2017/489346 van 13

maart 2018 hierop aan te passen.

De aangepaste voorwaarden voor

het woningbouwprogramma tevens

vast te leggen in de af te sluiten

anterieure overeenkomst. 

Moties Gemeentera

ad Haarlem

FR 17-05-

2018

Overig 04-10-

2018

nieuwe 

onderhandelingen 

met AM

06-12-

2018
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

cod

e

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

     soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

20170

97209

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

Gemeentera

ad Haarlem

FR 16-02-

2017

Overig 15-12-

2017

motie kan pas later in

het planproces

verwerkt worden

01-01-

2019

Ter 

kennis

name

ECDW 

Economi

e, 

Cultuur, 

Duurzaa

mheid 

en 

Wonen

20161

35667

financieringsinstrume

nt 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

Gemeentera

ad Haarlem

MTM 10-03-

2016

Overig 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

Griffie 

Haarlem

20186

40202

Toezegging op

suggestie 

CUaardgasloos en

parkeerloos bouwen

De heer Visser (CU) bepleit

aardgasloos en parkeerloos

bouwen. Wethouder Meijs zegt toe

dit mee te zullen nemen in de

discussie over nieuwe

parkeernormen.

Toezeg

gingen

Commissie 

ontwikkeling

MTM 20-09-

2018

Overig Ter 

kennis

name
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

cod

e

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

     soort 

behan

deling

VG 

Vastgoe

d

20174

93567

Toezegging Dolhuys

huurcontract en

berekening 

onderhoudskosten

Wethouder Botter informeert de

commissie Ontwikkeling nader over

het huurcontract en de berekening

van de onderhoudskosten

Toezeg

gingen

Commissie 

ontwikkeling

JB 12-10-

2017

Commiss

ie/raad

Dit is aan de orde

gekomen in de

Kredietaanvraag 

functionele aanpassingen

Museum Het Dolhuys

(2017/601337). 

Ter 

kennis

name

ECDW 

Economi

e, 

Cultuur, 

Duurzaa

mheid 

en 

Wonen

20185

63247

Toezegging 

rondvraag SP n.a.v.

verdrievoudiging van

huurprijs winkel

Ananda in Gierstraat

Dhr. Garretsen (SP) informeert of

enorme huurverhogingen in de

winkelpanden in de Gierstraat vaker

voorkomen en zo ja, of daar iets

tegen gedaan kan worden.

Wethouder Sikkema zegt toe dat zij

dit zal navragen bij de VvE

Gierstraat en kijken of er iets aan

gedaan kan worden, als het

daadwerkelijk vaker voorkomt.

Toezeg

gingen

Commissie 

ontwikkeling

CYS 06-09-

2018

Overig Ter 

kennis

name

BBOR 

Beheer 

en 

Beleid 

Openbar

e 

Ruimte

20185

51530

Toezegging StavaZa

nota Beleid

Ondergronds 

parkeren

Mw. Kok (OPH) vraagt aan

wethouder Roduner wanneer de

door wethouder Van Spijk d.d. 19

april toegezegde nota over beleid

rond ondergronds parkeren klaar is.

Wethouder Roduner zegt toe uit te

laten zoeken wat er in de pijplijn zit

en wanneer het naar de commissie

komt.  

Toezeg

gingen

Commissie 

ontwikkeling

FR 21-06-

2018

Overig Ter 

kennis

name
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

cod

e

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

     soort 

behan

deling

BE 

Bedrijve

n

20175

31177

Motie 7 Sociale huur;

van kind van de

rekening naar

volwassen groei

Verzoekt het college: Uiterlijk eind

januari 2018 een voorstel voor te

leggen aan de raad, zodat daar

waar de grondopbrengsten bij

verkoop voor woningbouw hoger

uitvallen dan de nu opgestelde

ramingen en toekomstige ramingen,

de meeropbrengst in te zetten voor:

o Daar waar nodig voor het mogelijk 

maken van realisatie sociale

huurwoningen beneden de

aftoppingsgrens, indien er sprake is

van een onrendabele top; o het

vormen van een fonds dat als

doelstelling kent het realiseren van

sociale huurwoningen binnen

woningbouwontwikkelingen aan de

westkant van de stad en in het

centrum; o zodat het fonds zowel

kan bijdragen aan het verbeteren

van grondexploitaties bij particuliere

ontwikkelingen 

(verminderen/wegnemen 

onrendabele top) als bij het

wegnemen van een negatieve

GREX bij de ontwikkeling van

gemeentegrond, bedoeld om

sociale huur te realiseren onder de

aftoppingsgrens; 

Moties Gemeentera

ad Haarlem

FR 09-11-

2017

Commiss

ie/raad

Behandeld in cie.

Ontwikkeling van 19

april 2018.
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

cod

e

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

     soort 

behan

deling

VTH 

Vergunn

ingen, 

Toezicht 

en 

Handhav

ing

20171

13388

Toezegging 

wethouder Van Spijk

mbt aanleveren

notitie/nota over

eventuele 

monumentale status

pand Edelweiss

-567 Motie Edelweiss gemeentelijk

monument-567 De motie ingediend

door de fracties VVD, FM, AP,

OPH, SP, HvH en Trots Haarlem

wordt niet in stemming gebracht na

toezegging door wethouder Van

Spijk een notitie aan te leveren

waarin wordt aangegeven op basis

van welke gronden het gehele

complex en met name het pand

Edelweiss al dan niet een

monumentale status kan krijgen

(voor- en nadelen) en de plannen

met het desbetreffende pand. 

Toezeg

gingen

Gemeentera

ad Haarlem

FR 28-03-

2017

Commiss

ie/raad

Nota 2018 / 443557 komt

half september 2018 in

het college voor de start

aanwijzingsprocedure tot

gemeentelijk monument.

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

20185

62815

Toezegging copie

verkoopovereenkomst 

De Meester

De heer Garretsen (SP) verzoekt

om copie van de

verkoopovereenkomst van het

gebouw De Meester van 4 jaar

geleden. Wethouder Roduner zegt

toe deze verkoopovereenkomst

z.s.m. ter beschikking te zullen

stellen. 

Toezeg

gingen

Commissie 

ontwikkeling

FR 06-09-

2018

Overig Ter 

kennis

name
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

cod

e

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

     soort 

behan

deling

ECDW 

Economi

e, 

Cultuur, 

Duurzaa

mheid 

en 

Wonen

20183

45933

Toezegging 

Braillelaan antwoord

op renovatie in relatie

tot huurverhoging en

70%

De heer Aynan (JH) verzoekt om

nadere uitleg van de keuze tot

renovatie en de relatie met

huurverhoging. Hoe wordt 70% dan

gehaald? Wethouder Meijs zegt

toe deze vraag schriftelijk te

beantwoorden.

Toezeg

gingen

Commissie 

ontwikkeling

MTM 21-06-

2018

Overig De wet op het overleg

huurders verhuurders

geeft aan dat 70% van de

huurders moet instemmen

om wijzigingen aan het

gehuurde aan te kunnen

brengen. Bij de Braillelaan

worden onder andere de

mechanische installatie

aangebracht, en worden

isolatiewerkzaamheden 

gedaan (waaronder

HR++glas). Deze

wijzigingen zijn

verbeteringen waarvoor

een huurverhoging kan

worden gevraagd. De

bewonerscommissie heeft

de Woonbond

ingeschakeld om uit te

rekenen wat de

gemiddelde besparing

voor de woningen van de

Braillelaan zou zijn met de

geplande maatregelen.

Hier kwam uit naar voren

dat een besparing van 30-

50% zou opleveren. Dit

komt overeen met een

gemiddelde besparing

van € 44,49 per maand.

Het algemeen beleid van

Ymere is dat 3/4 van de

kosten van

energiebesparing in de

huurverhoging kan 

Ter 

kennis

name
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

cod

e

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

     soort 

behan

deling

ECDW 

Economi

e, 

Cultuur, 

Duurzaa

mheid 

en 

Wonen

20185

63190

Toezegging nadere

informatie over

Overgangsregeling 

i.v.m. dichtgooien van

Beverwijkse en

Heemskerkse 

woningmarkt

Dhr. Aynan (JH) informeert hoe het

staat met de Overgangsregeling

i.v.m. het dichtgooien van de

Beverwijkse en Heemskerkse

woningmarkt voor Haarlemse

woningzoekenden. Dat er gekeken

zou worden of er nu op de

Haarlemse woningmarkt geen

verdringing plaatsvindt van

Haarlemse woningzoekenden door

woningzoekenden uit Beverwijk en

Heemskerk (zie Prestatieafspraken

2018 punt 11 op pag. 8).

Wethouder Meijs zegt toe dit te

zullen uitzoeken.

Toezeg

gingen

Commissie 

ontwikkeling

MTM 06-09-

2018

Overig Ter 

kennis

name
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

cod

e

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

     soort 

behan

deling

PCM 

Project- 

en 

Contract

manage

ment

20183

45563

Toezegging verzoek

update/StavaZa 

Beijneshal en

gymzaal Parklaan

Mw. Van Zetten verzoekt n.a.v. tkn

stukken 1.3 en 1.4 om

update/Stavaza van toekomst

Beijneshal en gymzaal Parklaan.

Wethouder Snoek zal deze update

opstellen.

Toezeg

gingen

Commissie 

ontwikkeling

MSN 21-06-

2018

Commiss

ie/raad

De Beijneshal in het

stationsgebied wordt

gesloopt. Het precieze

moment daarvan is nog

onduidelijk. Ter

vervanging van de

sportvoorzieningen in de

te slopen Beijneshal

worden twee nieuwe

sportvoorzieningen 

gerealiseerd. Het betreft

een nieuwe sporthal in

Noord (mogelijke locatie

Sportweg 9) en een

nieuwe gymzaal aan de

Parklaan / Phoenixstraat.

Voor beide

sportvoorzieningen zijn in

de Kadernota middelen

opgenomen. - Sporthal in

Noord: nu de kadernota

hiervoor rond is kan de

planvorming gestart

worden. Te beginnen met

het aanvragen van een

voorbereidingskrediet en

een besluit over de locatie

op basis van een

massastudie. - Gymzaal

Parklaan / Phoenixstraat:

deze planvorming is al

eerder gestart. Op 21 juni

jl. stond de startnotitie

over deze gymzaal ter

kennisname op de

agenda van de commissie 

Ter 

kennis

name
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afdeling zaakn

umme

r

onderwerp omschrijving soort bestuursor

gaan

pfh 

cod

e

ontsta

ansdat

um

status 

zaak

standvanzaken oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

     soort 

behan

deling

VTH 

Vergunn

ingen, 

Toezicht 

en 

Handhav

ing

20172

93638

Toezegging 

handhaving in

westelijk 

tuinbouwgebied

Wethouder van Spijk zegt toe, nav

vaststellen bestemmingsplan

Binnenduinrand, na te gaan hoe in

het verleden is gehandhaafd in het

westelijk tuinbouwgebied (mn ten

aanzien van manege en

particuliere beplanting)

Toezeg

gingen

Commissie 

ontwikkeling

FR 08-06-

2017

Overig Ter 

kennis

name
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