Actielijst commissie Ontwikkeling 20 mei 2020
afdeling

zaakn onderwerp
umm
er

omschrijving

OMB
20191 Toezegging
N.a.v. verzoek van dhr.
Omgeving 01584 collegereactie achteraf De Groot (D66) zegt
sbeleid
2
op adviesbrief RKC
wethouder Roduner toe
over Erfgoedbeleid
dat door het college nog
gereageerd wordt op de
bevindingen in de RKC
adviesbrief over
Erfgoedbeleid.

soort

bestuurs pfh ontstaa status
orgaan code nsdatu zaak
m

Toezegg Commissi FR
ingen
e
ontwikkeli
ng

10-122019

1

In route

standvanzaken

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

Bij de bespreking van het
01-04- eindrapport van het 213a2020
onderzoek naar
erfgoedbeleid, in de
commissie ontwikkeling van
10 december 2019, is
toegezegd dat het college
nog een reactie geeft op de
bevindingen uit het rapport
en terugkomt op de vraag of
er een verbeterplan moet
worden opgesteld.
Samengevat zijn de
belangrijkste bevindingen uit
het onderzoek: -360-300 Haarlem is de afgelopen 10
jaar zorgvuldig omgegaan
met zowel beschermd als
niet beschermd erfgoed. Het Haarlemse
erfgoedbeleid sluit
voldoende aan op de regio
en andere overheden. - De
beschikbare middelen /
capaciteit worden
doeltreffend ingezet om het
vigerend beleid uit te
voeren. - De lange termijn
ambities lijken hierbij onder
druk te staan. - Haarlem
heeft veel niet benutte
potentie als erfgoedstad.300 Het college
onderschrijft deze
bevindingen. De meeste
capaciteit wordt ingezet voor

huidig soort
e
behand
planni eling
ng
20-05- Ter
2020
kennisn
ame
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afdeling

zaakn onderwerp
umm
er

VG
20200 Houtmarkt 7 verkoop
Vastgoed 40927
5
VG
20199 Toezegging huur
Vastgoed 67864 verlagen als
Kostprijsdekkende
huur lager is dan
huidige huur

PG
20199 Motie 43
Program 60595 Parkeergarage
ma en
Papentorenvest
Gebiedsm
anageme
nt

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontstaa status
orgaan code nsdatu zaak
m

standvanzaken

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behand
planni eling
ng

Jaarage Commissi JB
nda
e
ontwikkeli
ng
Actiepartij bepleit dat de
Toezegg Commissi JB
huur wordt verlaagd voor
ingen
e
de panden waar de
ontwikkeli
huidige huur hoger blijkt te
ng
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).

16-042020

Overig

04-062020

04-06- Ter
2020
adviseri
ng

28-112019

Overig

28-05- Toezegging wordt
2020 afgedaan als de
situatie zich voordoet

04-06- Ter
2020
kennisn
ame

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

26-112019

Overig

06-04- 27/03/20: Corona MZL 02-072020
2020

Gemeent FR
eraad
Haarlem

2
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PG
20200 Motie 24.3 De
Program 03705 Oostpoort met
ma en
9
natuurlijk recreatief
Gebiedsm
duurzaam te
anageme
gebruiken groen
nt

PG
20194 Toezegging wethouder
Program 51856 Snoek de in de moties
ma en
24.11 Meer plek voor
Gebiedsm
culture werkplaatsen
anageme
en 24.12 Wijkcentra
nt
voorstellen mee te
nemen in de
toekomstige visies

omschrijving

soort

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

bestuurs pfh ontstaa status
orgaan code nsdatu zaak
m

standvanzaken

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behand
planni eling
ng

Gemeent FR
eraad
Haarlem

19-122019

Overig

01-04- conform opgaaf GM
2020

27-082020

Toezegg Gemeent FR
ingen
eraad
Haarlem

29-052019

Overig

31-12- Wordt verwerkt in de
2019 definitieve
ontwikkelvisies per
zone

27-08- Ter
2020
kennisn
ame

3
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ECDW
20193 Toezegging opnemen
Economie 12704 verplichte registratie
Cultuur
particuliere
Duurzaam
verhuurwoningen in
heid en
huisvestingsverordenin
Wonen
g

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontstaa status
orgaan code nsdatu zaak
m

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.

Toezegg Commissi MTM 11-04ingen
e
2019
ontwikkeli
ng

4

Overig

standvanzaken

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behand
planni eling
ng

02-07- n.v.t.
2020

27-08- Ter
2020
kennisn
ame
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PG
20173 Motie 18.3 Radiale
Program 67996 Gebiedsverbetering
ma en
Gebiedsm
anageme
nt

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontstaa status
orgaan code nsdatu zaak
m

standvanzaken

Moties

Gemeent FR
eraad
Haarlem

Er komt een raadsbesluit
21-03- Het onderwerp van de 27-08instellen fonds bovenwijkse 2019 motie is besproken
2020
voorzieningen, daarin zal
tijdens de commissie
deze motie worden afgedaan
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.

20-072017

5

Overig

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behand
planni eling
ng

Actielijst commissie Ontwikkeling 20 mei 2020
afdeling

zaakn onderwerp
umm
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BBOR
20195 Motie 22 O,O,
Beheer
67954 Haarlem mooie
en Beleid
natuurinclusieve stad
Openbare
achter de duinen
Ruimte

omschrijving

soort

Verzoekt het college,-360· Moties
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.

bestuurs pfh ontstaa status
orgaan code nsdatu zaak
m

standvanzaken

Gemeent FR
eraad
Haarlem

;; Natuurinclusief bouwen
31-10- De motie zal samen
wordt op dit moment al
2019 met het Beleidskader
zoveel als mogelijk
Natuurinclusief
betrokken bij alle
Bouwen (startnotitie)
gemeentelijke
worden behandeld.
projectopdrachten, zo staat
Om deze reden is de
dit bijvoorbeeld opgenomen
motie op diezelfde
in de visies voor de
datum gezet.
ontwikkelzones. Daarnaast
zal er een pilot worden
gestart bij de projecten
Zwemmerslaan en
Fietsznfabriek om bij één
van beide projecten te
werken met een
puntensysteem zoals in Den
Haag wordt gehanteerd en
in het andere project te
werken met een
inspiratiedocument, zoals
ook door de gemeente
Amsterdam is opgesteld. Op
basis van de pilot zullen de
resultaten worden
geëvalueerd.

04-072019

6

Overig

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behand
planni eling
ng
03-092020
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BBOR
20186 Toezegging
Beheer
40287 stadsbreed
en Beleid
verkeersonderzoek
Openbare
Ruimte

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontstaa status
orgaan code nsdatu zaak
m

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.

Toezegg Commissi FR
ingen
e
ontwikkeli
ng

20-092018

7

Overig

standvanzaken

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behand
planni eling
ng

12-12- Dit onderzoek is
2019 onderdeel van de
totstandkoming van
het mobiliteitsbeleid
waar momenteel aan
wordt gewerkt. Naar
verwachting is het
mobiliteitsbeleid eind
Q3 2020 gereed.

24-09- Ter
2020
kennisn
ame
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PG
20175 Motie 21
Program 35313 Beleidskaders
ma en
hoogbouw en
Gebiedsm
bescherming erfgoed
anageme
nt

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontstaa status
orgaan code nsdatu zaak
m

standvanzaken

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

Moties

Gemeent FR
eraad
Haarlem

De informatienota
24-05- Het coalitieakkoord
verstedelijkingsstudie en
2018 stelt dat startnotities
toetsingskaders hoogbouw
voortaan door de
(2018/310474) is op 6
gemeenteraad
september ter kennisname
worden vastgesteld.
aangeboden aan de
met het vaststellen
commissie Ontwikkeling. In
van de
deze informatienota geeft
hoogbouwprincipes is
het college aan op welke
een belangrijk deel
manier uitvoering wordt
van de motie
gegeven aan de motie en
ingevuld. Het
deze is gezamenlijk met het
resterende deel, de
raadsstuk 'vaststellen notitie
verdichtingsstudie
hoogbouwprincipes, kansen
waar hoogbouw één
voor hoogbouw in Haarlem'
van de mogelijke
(2018/710378) besproken
typologieën in is,
op 6 december 2018. Het
wordt geïntegreerd in
onderdeel
de omgevingsvisie.
'Hoogbouwprincipes' van
Daarom loopt dit
motie 21 (BAZ
dezelfde planning als
2017/535313) is hiermee
het opleveren van de
afgerond. Wat nog open
concept
staat is ad 2 van de motie,
omgevingsvisie.
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 (2019/049036)
aangemaakt.

09-112017

8

Overig

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behand
planni eling
ng
24-092020
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PG
20200 Toezegging Opstellen
Program 03704 hoogbouwvisie in het
ma en
2
4e kwartaal 2020
Gebiedsm
anageme
nt

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontstaa status
orgaan code nsdatu zaak
m

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

Toezegg Gemeent FR
ingen
eraad
Haarlem

19-122019

9

Overig

standvanzaken

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behand
planni eling
ng

29-102020

29-102020
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afdeling

zaakn onderwerp
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PG
20199 Motie 19.04 Visie
Program 61138 Zuidwest,goed op weg
ma en
Gebiedsm
anageme
nt

omschrijving

soort

En verzoekt het college
Moties
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 ZuidWest dat de woningbouw
in Zuid-West in de pas
blijft lopen met
investeringen in
bereikbaarheid,
leefbaarheid en pu-blieke
voorzieningen; in ZuidWest 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 ZuidWest raadsbesluiten te
maken; Het financiële
inzicht van de raad te
verbeteren door in de

bestuurs pfh ontstaa status
orgaan code nsdatu zaak
m

Gemeent FR
eraad
Haarlem

07-112019

10

Overig

standvanzaken

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behand
planni eling
ng

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

01-122020
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zaakn onderwerp
umm
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BBOR
20194 Motie 24.07 Volgende
Beheer
51829 New Harlem met
en Beleid
mobiliteit
Openbare
Ruimte

omschrijving

soort

Verzoekt het college:
Moties
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.

bestuurs pfh ontstaa status
orgaan code nsdatu zaak
m

standvanzaken

Gemeent FR
eraad
Haarlem

Uitwerking toezegging is
10-12afhankelijk van planning van 2020
project.

29-052019

11

Overig

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behand
planni eling
ng
10-12- Ter
2020
kennisn
ame
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omschrijving

soort

bestuurs pfh ontstaa status
orgaan code nsdatu zaak
m

PG
20199 Motie 19.03 Groen en
Program 61103 water in Zuid West
ma en
Gebiedsm
anageme
nt

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

Moties

Gemeent FR
eraad
Haarlem

21-112019

BBOR
20186 Toezegging op
Beheer
40202 suggestie
en Beleid
CUparkeerloos bouwen
Openbare
Ruimte

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

Toezegg Commissi RB
ingen
e
ontwikkeli
ng

ECDW
20200 Toezegging wethouder
Economie 21914 Meijs in overleg te
Cultuur 7
blijven met het rijk
Duurzaam
over de regelgeving
heid en
ten aanzien van
Wonen
sociale koop

Toezegging wethouder
Meijs in overleg te blijven
met het rijk over de
regelgeving ten aanzien
van sociale koop

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behand
planni eling
ng

Overig

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

01-012021

20-092018

Overig

05-09- Deze BAZ wordt
19-03- Ter
2019 daarom behandeld via 2021
kennisn
BAZ 2018837289. De
ame
nota bouwen en
parkeren wordt
opgesteld nadat het
mobiliteitsbeleid is
vastgesteld. Dit zou
aanvankelijk niet
eerder dan begin
2020 worden, maar is
door vertraging van
het mobiliteitsbeleid
uitgesteld tot begin
2021 (H. Jennissen
28 januari 2020).

Toezegg Gemeent MTM 27-02ingen
eraad
2020
Haarlem

Overig

20-052021

12

standvanzaken

20-052021
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omschrijving

soort

bestuurs pfh ontstaa status
orgaan code nsdatu zaak
m

standvanzaken

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behand
planni eling
ng

20-052021

20-052021

ECDW
20200 Toezegging wethouder
Economie 21917 Meijs over realisatie
Cultuur 6
goedkopere
Duurzaam
koopwoningen/sociale
heid en
koop
Wonen

-3 Wethouder Meijs zegt
Toezegg Gemeent MTM 27-02toe zich in te zetten voor
ingen
eraad
2020
de realisatie van
Haarlem
goedkopere
koopwoningen en de
discussie over sociale
koop te willen voeren in de
commissie Ontwikkeling.

Overig

ECDW
20200 Toezegging mogen
Economie 42106 jongeren
Cultuur 3
Sp.damseweg 13 op
Duurzaam
wachtlijst blijven staan
heid en
Wonen

Mw. Verhoeff (PvdA)
Toezegg Commissi FR
vraagt of de jongeren die
ingen
e
in woningen
ontwikkeli
Spaarndamseweg 13 gaan
ng
wonen, wel op de
wachtlijst voor sociale
huurwoningen mogen
blijven staan (omdat zij er
max. tot 28 jaar mogen
blijven wonen). Wethouder
Roduner zegt toe deze
vraag te beantwoorden.

09-042020

Overig

Ter
kennisn
ame

BBOR
20193 Toezegging nieuw
Beheer
12168 beleid Volkstuinen
en Beleid
Openbare
Ruimte

Wethouder Botter zegt
toe dat hij de wens voor
nieuw beleid voor
Volkstuinen zal inbrengen
in het college. De
verantwoordelijk
portefeuillehouder
Berkhout zal op dit
verzoek richting
commissie reageren.

Toezegg Commissi MSN 04-04ingen
e
2019
ontwikkeli
ng

Overig

Ter
kennisn
ame
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soort

PCM
20200 Motie 4.2 Het
Project44227 voorterrein van de
en
0
Koepel wordt groen,
Contract
zoals het is
managem
ingetekend in het
ent
Beeldkwaliteitsplan
(versie 2)

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

ECDW
20200 Toezegging wethouder
Economie 09728 Meijs voor de
Cultuur 8
kadernota te komen
Duurzaam
met de invulling van
heid en
de scenario's Frans
Wonen
Halsmuseum

-567-3 *** Wethouder
Meijs zegt toe voor de
Kadernota te komen met
invulling van de scenario's
.

bestuurs pfh ontstaa status
orgaan code nsdatu zaak
m

Gemeent FR
eraad
Haarlem

09-042020

Overig

Toezegg Gemeent MTM 30-01ingen
eraad
2020
Haarlem

Overig

14

standvanzaken

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behand
planni eling
ng
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PG
20200 Motie 17.07 Hup met
Program 20222 de mobiliteitshubs in
ma en
2
de Orionzone
Gebiedsm
anageme
nt
ECDW
20200 Toezegging
Economie 42282 heroverweging
Cultuur 8
realiseren van meer
Duurzaam
tijdelijke woningen
heid en
Wonen

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontstaa status
orgaan code nsdatu zaak
m

Moties

Gemeent FR
eraad
Haarlem

27-022020

Overig

Bij de bespreking van
Toezegg Commissi MTM 16-04motie 9.3 Tijdelijke
ingen
e
2020
woningen zegt wethouder
ontwikkeli
Meijs toe om 1. de
ng
beschikbare locaties voor
tijdelijke woningen te
heroverwegen; 2. de
kosten van verplaatsing
van tijdelijke woningen uit
te zoeken 3. gesprek
woningcorporaties te
voeren over hun
bereidheid om meer
tijdelijke woningen te
realiseren. Reactie zal zij
meenemen in de volgende
rapportage woningbouw
2020.

Overig

15

standvanzaken

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behand
planni eling
ng

Ter
kennisn
ame
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PCM
20200 Motie 25.2 Op naar
Project03713 een groene Lange
en
4
Heerenstraat
Contract
managem
ent

omschrijving

soort

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

bestuurs pfh ontstaa status
orgaan code nsdatu zaak
m

standvanzaken

Gemeent FR
eraad
Haarlem

De Lange Herenstraat
wordt (uiteraard) betrokken
in de visie.

19-122019

16

Overig

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behand
planni eling
ng

Actielijst commissie Ontwikkeling 20 mei 2020
afdeling

zaakn onderwerp
umm
er

PCM
20199 Motie 23.2 Woningen
Project61202 Delftplein
en
ookmiddeldure prijs;
Contract
geen wens maar eis
managem
ent

omschrijving

soort

Verzoekt het college:
Moties
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 VONwaarde tot 259.225,-)? De
andere helft maximaal
hoge middelduur toe te
staan. (dwz een kale huur
tot€ 1.300 of een
koopwoning met een VONwaarde tot €363.000.

bestuurs pfh ontstaa status
orgaan code nsdatu zaak
m

Gemeent FR
eraad
Haarlem

21-112019

17

Overig

standvanzaken

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behand
planni eling
ng

Actielijst commissie Ontwikkeling 20 mei 2020
afdeling

zaakn onderwerp
umm
er

PCM
20191 Toezegging Kiss &
Project01583 Ride voor linksaffer bij
en
4
Spaarne Gasthuis
Contract
managem
ent

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontstaa status
orgaan code nsdatu zaak
m

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).

Toezegg Commissi FR
ingen
e
ontwikkeli
ng

10-122019

18

Overig

standvanzaken

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behand
planni eling
ng
Ter
kennisn
ame

Actielijst commissie Ontwikkeling 20 mei 2020
afdeling

zaakn onderwerp
umm
er

PCM
20200 Motie 4.7 Een leefbare
Project44233 Scheepmakerswijk nu
en
0
en in de toekomst
Contract
managem
ent

omschrijving

soort

Roept het college op: De Moties
overlegstructuur rondom
de Koepel vanuit de
gemeente breder te
trekken waarin de
wijkraad, bewoners en
huidige ondernemers door
de ontwikkelaar,
corporatie, stichting en
eventueel de toekomstige
ondernemers worden
geïnformeerd over de
ontwikkelingen en de
mogelijkheid hebben
zaken aan te kaarten
Deze structuur tot
minimaal een jaar na
afronding van de
werkzaamheden en
volledige ingebruikname
van de Koepel in stand te
houden om het gebruik
van het complex te
monitoren In het overleg
als vast agendapunt de
leefbaarheid te hebben
waarbij stil wordt gestaan
bij verkeersstromen,
parkeergebruik en de
omgeving De uitvoering
van het beeldkwaliteitsplan
nauw te monitoren zodat
er daadwerkelijk groen
terugkeert in de omgeving.
En gaat over tot de orde

bestuurs pfh ontstaa status
orgaan code nsdatu zaak
m

Gemeent FR
eraad
Haarlem

09-042020

19

Overig

standvanzaken

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behand
planni eling
ng

Actielijst commissie Ontwikkeling 20 mei 2020
afdeling

zaakn onderwerp
umm
er

PCM
20200 Motie 4.9 Zorg voor
Project44234 voldoende
en
6
fietsparkeerplaatsen
Contract
managem
ent

omschrijving

soort

bestuurs pfh ontstaa status
orgaan code nsdatu zaak
m

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

Gemeent FR
eraad
Haarlem

09-042020

Overig

PG
20200 Motie 17.12
Program 21911 Samenwerken aan
ma en
4
draagvlak & resultaat
Gebiedsm
in de Orionzone
anageme
nt

Moties

Gemeent FR
eraad
Haarlem

27-022020

Overig

Griffie
Haarlem

Initiatief Gemeent FR
voorstell eraad
en
Haarlem

21-022020

Overig

20200 Presentatie
17228 Initiatiefvoorstel Pvda
9
(Ver)bouw aan een
levensloopbestendig /
vergrijzingsproof
Haarlem!

20

standvanzaken

oorspr reden afwijking
onkelij planning
kePla
nning

huidig soort
e
behand
planni eling
ng

