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Motie 48BIS 

Goedhuurwoning

en in Haarlem

Verzoekt het college: Mogelijkheden te 

onderzoeken om naast woningcorporaties 

ook marktpartijen te betrekken bij de 

ontwikkeling van betaalbare sociale 

huurwoningen in de gemeente, daarbij te 

ervaringen in Almere te betrekken en te 

onderzoeken hoe een dergelijke aanpak zich 

kan verhouden tot de lopende afspraken met 

de woningcorporaties; De raad dit najaar een 

plan van aanpak te presenteren rond 

nieuwbouw van sociale huurwoningen in 

Haarlem en in dat plan te bezien of ook in 

Haarlem een proef kan starten met 

goedhuurwoningen met als richtprijs 

woonlasten (huur+energie) van maximaal 

550 euro per maand; Indien een dergelijke 

proef realiseerbaar is in Haarlem in de 

programmabegroting 2016 ruimte te zoeken 

voor een stimuleringssubsidie 

Moties Gemeent

eraad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 25-06-

2015

05-11-

2015

24-03-

2016

20160

14165

Motie 17.1 

Steigers niet met 

het 

grachtenwater 

weggooien

 College wordt verzocht bij het vernieuwen 

van de kade slechts het onderdeel van het 

gewijzigde DO waar het gaat over de 

betreffende locatie, uit te voeren en de rest 

van de kade te vernieuwen volgens 

ongewijzigd DO. Dat betekent een nieuwe 

steiger met een trap in de kademuur ter 

hoogte van het bisschoppelijk paleis

Moties Gemeent

eraad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

CYS 17-12-

2015

07-04-

2016

07-04-

2016
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20144

30087

Motie 32 BIS 

Kom (P)op 

(school) & Maak 

(oefen)ruimte!

Besluit  Het College op te dragen voor de  

kadernota 2015  met een concreet voorstel te 

komen dat tot een toekomstbestendige 

oplossing leidt. In het voorstel wordt een 

fysieke ruimte geboden aan een popschool 

en aan oefenruimtes en studio's voor 

Haarlemse muzikale talenten, ook van buiten 

de popschool.  Dit voorstel wordt begeleid 

met een financiële onderbouwing.  Hierbij 

rekening te houden met de wens dat een 

dergelijk onderkomen minimaal een 

oppervlak van 1000m2 beslaat, betaalbaar is 

voor de doelgroep en een langdurige 

oplossing biedt.  

Moties Gemeent

eraad

4.2 Economie, 

toerisme en 

cultuur

JB 18-06-

2015

zie tussenbericht/brief d.d. 15 juni bij nota over 

scenario's slachthuisterrein. 18/11/2015: Met de 

brief van wethouder Van Spijk d.d. 10 november 

2015 (kenmerk 2015/466396) is aan de raad een 

tijdelijke oplossing gemeld voor de huisvesting 

van de Popschool van Stichting Hart. Hiermee 

zijn ook de moties 2014/429471 én 2014/450591 

(gekoppeld aan BBV 2015/199254) beantwoord, 

Slachthuisterrein.  De brief is op 10 december 

besproken in de commissie Ontwikkeling. Er is 

een tijdelijke oplossing voor de huisvesting van 

de Popschool van Hart gevonden. Op het 

Slachthuisterrein wordt bovendien een aantal 

oefenruimtes gerealiseerd in het voormalige 

kinderdagverblijf. In de raadsvergadering van 31 

maart 2016 wordt hiertoe een voorstel in het 

kader van Duurzame Stedelijke Vernieuwing 

behandeld.  De realisatie van een Popcentrum 

zal als opdracht worden meegegeven in de 

aanbesteding van het Slachthuisterrein.

07-04-

2016

20160

33524

Informeren cie 

Ontw. na 

indienen plan 

Stadsherstel 

Huis ter Kleef bij 

Monumentenzorg

 Wethouder Van der Hoek  zegt toe dat zodra 

NV Stadsherstel het plan indient bij 

Monumentenzorg, hij de commissie zal 

informeren over hun plannen en de wijze 

waarop zij die plannen gaan verwezenlijken.  

Toezegginge

n

Commiss

ie 

ontwikkel

ing

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JB 14-01-

2016

14-04-

2016

14-04-

2016

20160

77874

Toezegging 

wethouder 

Sikkema 

inschakeling 

bomenwachters 

bij kappen 

monumentale 

bomen te 

formaliseren nav 

Toezegginge

n

Gemeent

eraad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

CYS 11-02-

2016

25-03-

2016

. 14-04-

2016
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12075

Motie 5 De kunst 

uit de Egelantier 

dient zichtbaar te 

blijven voor de 

Haarlemmers

 Draagt het college op om een inventarisatie 

van de kunstuitingen te maken en in overleg 

met de Haarlemse musea en cultuurpodia de 

kunstwerken, waaronder het wandwerk van 

Piet Zwaanswijk (in De Wereld 

Kindertheater) en een schilderij van Hannes 

Kuiper, een nieuwe expositieplek aan te 

bieden. 

Moties Gemeent

eraad

4.2 Economie, 

toerisme en 

cultuur

JVDH 12-11-

2015

12-11-

2015

Resultaat onderzoek naar de mogelijkheid om de 

kunstwerken elders (zichtbaar) te plaatsen wordt 

meegenomen in nota over huisvesting huurders 

Egelantier (verwacht medio april 2016)

14-04-

2016

20155

24044

Motie 20 

Transparanter 

Beleid Bepleit 

Rond Verhuur in 

Tijdelijkheid

 College wordt opgedragen   de raad nog 

voor de kademota nader te informeren over 

de 'door de gemeente gestelde kaders' als 

het gaat om (tijdelijke) verhuur van 

leegstaand vastgoed,  hierbij inzicht te geven 

in eventuele wachtlijsten en in de personen 

of organisaties die graag in aanmerking 

komen voor (tijdelijke) verhuur (de 

ruimtevraag) en het aanbod (omvang, 

prijsbepaling, criteria, tijdsduur, etc.),  

hiermee de raad in staat te stellen waar 

gewenst dit beleid bij te sturen of concrete 

keuzes te maken ten aanzien van het beleid 

in deze en de mate waarin het wenselijk is dit 

aan derden over te laten 

Moties Gemeent

eraad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JB 12-11-

2015

20-04-

2016

onvoldoende capaciteit 20-04-

2016

20152

72203

Motie 54 

Zwerfafval retour 

met premie

-214 Haarlem aan te melden voor de 

landelijke proefretourpremies op kleine 

drankverpakkingen; In overleg te gaan met 

partners in de stad zoals Spaarnelanden, 

(sport)verenigingen, supermarkten, scholen 

en maatschappelijke organisaties voor 

mogelijke inzamellocaties zodat de proef snel 

kan starten; 

Moties Gemeent

eraad

5.3 Overige 

beheerstaken

CYS 25-06-

2015

28-04-

2016

De afdoening van deze motie is voorzien inde 

"strategische nota" over afvalscheiding. 

Verwachte datum: april 2016

28-04-

2016

20161

58039

Aanpassing 

delegatiebesluit 

n.a.v. 

realistatieoveree

nkomst fase 2B 

 Wethouder JvS zegt toe juridisch uit te 

zoeken hoe het zit met het delegatiebesluit 

bij realisatieovereenkomsten. 

Toezegginge

n

Commiss

ie 

ontwikkel

ing

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 24-03-

2016

12-05-

2016

12-05-

2016
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57985

Notitie proces 

regionale 

samenwerking in 

het kader van de 

RAP Zuid-

Kennemerland/Ij

mond

 Wethouder JL heeft een toezegging gedaan, 

naar aanleiding van de bespreking van het 

plan van aanpak Regionaal Actieprogramma 

Wonen Zuid-Kennemerland/IJmond, voor de 

vergadercyclus van april/mei te komen met 

een notitie waarin het proces m.b.t. regionale 

samenwerking wordt toegelicht. 

Toezegginge

n

Commiss

ie 

ontwikkel

ing

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 24-03-

2016

12-05-

2016

12-05-

2016

20155

23962

Motie 17 Rotte 

Kiezen Gevuld 

als Beloning voor 

het 

Woningzoekend

engeduld

 College wordt opgedragen zo spoedig 

mogelijk een vlekkenplan op te stellen aan 

de hand waarvan keuzes zullen worden 

gemaakt voor de transformatie van 

leegstaande gebouwen en terrreinen tbv 

transformatie, hierbij de stad te betrekken en 

dit plan voor de kadernota 2016 voor de 

leggen aan de raad en hierna uit tebreiden 

tot een smart geformuleerd deltaplan dat 

voor de begroting 2016 voorgelegd wordt aan 

de raad.  

Moties Gemeent

eraad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 12-11-

2015

12-05-

2016

12-05-

2016

20160

97552

Stand van zaken 

grote projecten in 

het kader van de 

aantrekkende 

markt

 Wethouder Van Spijk heeft in de 

vergadering van 18 feb. 2016 toegezegd de 

stand van zaken te geven mbt de volgende 

grote projecten: Brinkmann, Nieuwe Energie, 

Berensteincomplex, EKP-terrein, 

Sterrencollege, Deliterrein, Tjadeterrein, 

VNU, Quality Bakers en de Noordkop.

Toezegginge

n

Commiss

ie 

ontwikkel

ing

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 18-02-

2016

19-05-

2016

19-05-

2016

20153

71929

Motie 10.11 

Haarlem TIPP 

vrij!

 Spreekt als haar mening uit:   TTIP in het 

algemeen en de ISDS clausule in het 

bijzonder een bedreiging kan vormen voor de 

lokale democratie in Haarlem en schadelijk 

kan zijn voor lokale regels omtrent sociale 

normen, milieu, economie, gezondheid, 

landbouw, intellectueel eigendom, cultuur;  

en spreekt zich, als gevolg hiervan, uit tegen 

TTIP   Verzoekt het College van B&W:  Dit 

standpunt van Haarlem actief uit te dragen 

richting de minister van Buitenlandse Handel 

en Ontwikkelingssamenwerking, Tweede 

Kamer, Europese Commissie, Raad van 

Ministers van de EU en Europees Parlement; 

Moties Gemeent

eraad

4.2 Economie, 

toerisme en 

cultuur

JL 10-09-

2015

27-11-

2015

Gezien de brede, internationale strekking van de 

motie, ook uitgezet bij de gemeente Amsterdam 

die een zelfde motie in behandeling heeft, 

afdoening in eerste half jaar 2016.

02-06-

2016
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24260

Motie 36BIS: 

Financiële 

transparantie, 

ook bij de 

woningbouwcorp

oraties

 College wordt verzocht v oor de kadernota 

2016 met een voorstel te komen hoe het 

college en de gemeenteraad inzage krijgen 

in de financiën van de 

woningbouwcorporaties 

Moties Gemeent

eraad

5.3 Overige 

beheerstaken

JL 12-11-

2015

23-06-

2016

23-06-

2016

20160

97507

Stand van zaken 

project Nieuwe 

Energie

 Wethouder Van Spijk heeft in de 

vergadering van 18 feb. 2016 toegezegd de 

stand van zaken mbt het project Nieuwe 

Energie en de onderhandelingen met dhr. De 

Vlieger en de bedrijven op dat terrein in een 

brief naar de commissie te sturen.

Toezegginge

n

Commiss

ie 

ontwikkel

ing

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 18-02-

2016

23-06-

2016

23-06-

2016

20152

72377

Motie 71 

Klimaatzaak: 

werk aan de 

winkel!

 De rechtbank in Den Haag op woensdag 24 

juni 2015 heeft beslist dat de Staat meer 

moet doen om de uitstoot van 

broeikasgassen in Nederland te 

verminderen.   Verzoekt het College: Op 

korte termijn te inventariseren wat de 

consequenties van deze uitspraak voor 

Haarlem zijn.  Een overzicht welke 

mogelijkheden er in Haarlem, dus op lokaal 

(gemeentelijk) niveau voorhanden zijn om 

versneld de doelstellingen te behalen, gezien 

het feit dat een reductie van 25% CO2 

uitstoot (tov 1990) noodzakelijk is.  

Daarnaast een overzicht van de huidige 

stand van zaken en de op dit moment nog te 

realiseren doelen (Waar staan we tov van de 

doelstelling Haarlem Klimaatneutraal 2030?) 

Om de antwoorden op bovenstaand verzoek 

zo spoedig mogelijk na het reces aan de 

Moties Gemeent

eraad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

CYS 25-06-

2015

31-12-

2015

Zie brief dd 16-12, dit gaat om een tussenbericht, 

definitieve afdoening is voorzien eind tweede 

kwartaal 2016. Het tussenbericht wordt wel ter 

informatie doorgezonden aan de Commissie 

Beheer.

30-06-

2016
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78046

Toezegging 

wethouder 

Sikkema voorstel 

Meldpunt 

Herplantplicht 

nader te 

onderzoeken op 

mogelijkheden 

nav ingetrokken 

motie 10.5

Toezegginge

n

Gemeent

eraad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

CYS 11-02-

2016

07-07-

2016

tussenbericht:   Er wordt gewerkt aan een digitaal 

meldpunt waar burgers kunnen aankaarten waar 

zij een boom willen laten planten. Dit gebeurt 

doormiddel van een online 'witte vlekkenkaart'. 

Op deze kaart kunnen ook procesmanagers, 

dagelijks beheerders, beheerders gebied en 

Spaarnelanden aangeven waar zij in hun project, 

stadsdeel of inboet extra bomen willen opnemen.   

Vooraf is vanuit het beleid bepaald als kader welk 

soort op welke locatie geplant gaat worden. Ook 

wordt hier bepaald of de aanplant een boom van 

eerste grootte, tweede grootte, derde grootte of 

een struik betreft. Hierna is het van belang dat er 

gekeken wordt naar de haalbaarheid en prioriteit 

van de locatie. Er moet onderzocht worden hoe 

groot het succes is dat de boom goed aanslaat, 

hoe kabels, leidingen en andere objecten in de 

grond liggen en wat de standplaatsfactoren zijn.   

De herplant, die de vlekkenkaart vult, kan komen 

vanuit twee verschillende redenen: - Uit projecten 

waarbij bomen gekapt moeten worden. In eerste 

instantie wordt altijd gekeken naar herplant 

binnen de projectgrens. Als dit (of een deel van 

de herplant) niet mogelijk is komen deze bomen 

op de vlekkenkaart. - Uit reguliere inboet van 

Spaarnelanden die zij jaarlijks uitvoeren. Soms 

kan een boom om welke reden dan ook niet op 

de oude locatie terug geplant worden. Dit geldt 

voor de jaarlijkse inboet en voor de inboet 

zomerstorm.   Uit het bovengenoemde worden 

twee verschillende layers opgesteld waar uit 

geput kan worden voor de kaart van het digitale 

meldpunt.  Het is belangrijk dat er geen vervuiling 

optreed op de kaart. Doormiddel van 

verschillende kleuren kan aangegeven worden of 

07-07-

2016
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70113

Verdere 

uitwerking motie 

8 Bewaak de 

betaalbare 

woningbouw

 Wethouder Langenacker zegt toe dat zij bij 

projecten, die langs de raad gaan, zal 

aangeven hoeveel sociale huurwoningen er 

verdwijnen en hoeveel er terugkomen. Op 

zo'n moment is er echter geen informatie 

beschikbaar over wat dat betekent voor de 

totale voorraad. Twee keer per jaar wordt 

daarom over de woningvoorraad in Haarlem 

gerapporteerd (zie verantwoording 

2015534418)

Toezegginge

n

Commiss

ie 

ontwikkel

ing

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 04-02-

2016

07-07-

2016

07-07-

2016

20160

70501

Initiatiefvoorstel: 

Pilot 

Woonlastenwaar

borg Duurzaam 

en betaalbaar 

renoveren

 Besluit De gemeenteraad besluit 500.00 

Euro te reserveren in de reserve ISV wonen 

voor de  garantstelling pilot 

woonlastenwaarborg Het college opdracht te 

geven tot het zoeken met de Haarlemse 

woningbouwcorporaties naar een project 

waarbij maximaal 100 sociale huurwoningen 

duurzaam worden gerenoveerd, met inzet 

van de woonlastenwaarborg.  Waarbij de 

volgende criteria en randvoorwaarden 

gelden: Lage energetische kwaliteit van de te 

renoveren woningen Voldoende 

bouwkundige dan wel cultuurhistorische  

kwaliteit in de te renoveren woningen om de 

investering te rechtvaardigen Hoge 

energierekeningen bij de huidige bewoners 

Mogelijkheden tot het verhogen van de 

energetische kwaliteit van de woningen met 

verdedigbare investeringen Transparantie 

over de investeringskosten Transparantie 

over en verbruik cijfers van de woningen voor 

en na de woningen Medewerking en 

medegarantstelling door de 

woningbouwcorporatie(s)   De selectie en 

Initiatief 

voorstellen

Gemeent

eraad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 05-02-

2016

15-09-

2016

15-09-

2016
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20160

77937

Toezegging 

wethouder 

Sikkema over 

(fiets)toegankelij

kheid 

Waarderpolder 

Toezegginge

n

Gemeent

eraad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

CYS 11-02-

2016

29-09-

2016

29-09-

2016

20160

47053

Toezegging 

n.a.v. motie 

12.10 Samen 

delen voor een 

ongedeelde stad

 Wethouder Langeacker zegt toe voor de 

zomer te komen met een eerste uitwerking 

van de woonvisie 2017 en hierin zullen de  

uitgangspunten van de maotie 12.10 Samen 

delen voor een ongedeelde stad worden 

meegenomen. Dit is nog niet een volledig 

uitgewerkte visie

Toezegginge

n

Gemeent

eraad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 21-01-

2016

30-09-

2016

30-09-

2016

20160

47020

Motie 12.10 

Samen delen 

voor een 

ongedeelde stad

 Verzoekt het College:   Om in het kader van 

de prestatieafspraken samen met de 

corporaties inventief en actief verder 

uitwerking te geven aan de uitgangspunten 

van de Ongedeelde Stad;  Daarbij te kijken 

welke aanvullende (ver)bouwmogelijkheden 

er zijn in het westelijk deel van Haarlem 

vanuit de differentiatiegedachte zoals ook 

gebeurt bij de nieuwe invulling in het oostelijk 

deel van Haarlem;  Hiertoe voor de 

Kadernota 2016 met een plan naar de Raad 

te komen waarin mogelijke bouwlocaties, 

financiële haalbaarheid, inventieve 

oplossingen en dergelijke worden 

opgenomen;  Om vervolgens te komen tot 

het vastleggen van voorstellen in de 

Prestatieafspraken, waarmee onder meer de 

afname van sociale woningen in het oostelijk 

deel van Haarlem door differentiatie (= 

toename middeldure- en dure woningen) 

evenwichtig en concreet en in meer 

ongedeelde verhouding wordt gebracht door 

differentiatie (= toename sociale 

huurwoningen) in het westelijk deel van de 

stad 

Moties Gemeent

eraad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 21-01-

2016

30-09-

2016

30-09-

2016
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zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuurs
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programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um
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onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

20160

46988

Motie 12.8 

Actualisatie van 

de woonvisie 

vraagt om verder 

onderzoek

 Draagt het college op   Om op korte termijn 

de behoefte aan zorgwoningen en de vraag 

van gezinnen naar sociale huurwoningen te 

onderzoeken;  Van de uitkomsten van dit 

onderzoek voor 1 september 2016 aan de 

raad verslag te doen, zodat deze kunnen 

worden meegewogen bij het herzien van de 

woonvisie 

Moties Gemeent

eraad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 21-01-

2016

30-09-

2016

30-09-

2016

20160

46839

Motie 12.5 

Haarlemse 

woningen 

energetisch 

ambtitieus

 College wordt opgedragen   De ambitie voor 

zowel oude als nieuwe corporatiewoningen 

op een hoog niveau te plaatsen en de 

Woonvisie zodanig aan te passen dat de 

corporaties worden aangespoord om voor 

iedere woning te streven naar minimaal een 

A++ label (Energie Index < 0.6) 

Moties Gemeent

eraad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 21-01-

2016

30-09-

2016

30-09-

2016

20160

46958

Motie 12.6 Naar 

nul op de meter 

in 2035

 Verzoekt het college:  De toegelaten 

instellingen te verzoeken het uitgangspunt 

dat elke sociale huurwoning die vanaf 2035 

wordt verhuurd aan een nieuwe huurder nul-

op-de-meter is uit te werken en hiertoe een 

lange termijn routekaart op te stellen voor de 

overschakeling van de totale voorraad 

sociale huurwoningen naar nul-op-de-meter 

en dit op te nemen in het bod dat ze voor de 

prestatieafspraken in juli 2016 aan de 

gemeente moeten voorleggen 

Moties Gemeent

eraad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 21-01-

2016

30-09-

2016

30-09-

2016

20160

46865

Toezegging  

n.a.v. Motie 12.5 

Haarlemse 

woningen 

energetisch 

ambitieus

 Wethouder Langeacker zegt toe het in deze 

motie gevraagde mee te nemen in de 

gesprekken met de corporaties over de 

nieuwe woonvisie en terug te koppelen aan 

de raad hoe corporaties denken te voldoen 

aan de energieneutraal -ambitie.

Toezegginge

n

Gemeent

eraad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 21-01-

2016

30-09-

2016

30-09-

2016

9
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zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

20160

46998

Toezegging nav 

(ingetrokken) 

motie 12.9 De 

woonvisie en de 

effecten van de 

toename van het 

aantal 

 Wethouder Langenacker zegt toe dat in de 

nieuwe woonvisie gekeken zal worden na de 

effecten van de toename van het aantal 

statushouders indien sprake is van een 

structurele toename

Toezegginge

n

Gemeent

eraad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 21-01-

2016

30-09-

2016

30-09-

2016

20160

46917

Toezegging 

n.a.v. Motie 12.4 

Prestatieafsprak

en over 

woonlasten 

afspraken maken 

 Wethouder Langenacker zegt toe afspraken 

te maken met de corporaties over toewijzing 

van de vershcillende catergorieën over 

woningzoekenden

Toezegginge

n

Gemeent

eraad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 21-01-

2016

30-09-

2016

30-09-

2016

20152

55989

Motie 8 

Toekomstwijk

 Te onderzoeken of het voormalig LJC2 

terrein (of een ander kavel) wat nu ( of in de 

toekomst) braak ligt gebruikt in samenspraak 

met bovengenoemde projecten kan worden 

als proefterrein voor om ai deze 

vernieuwende woningbouw ideeën. En zo 

projecten samen te brengen, zodat de 

Haarlemse bevolking hier kennis van kan 

nemen en de stad Haarlem hier weer nieuwe 

impulsen van krijgt en zich verder op de kaart 

zet als voorloper van vernieuwende ideeën. 

Moties Gemeent

eraad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 25-06-

2015

08-12-

2016

08-12-

2016

20160

46822

Motie 12.4 

Prestatieafsprak

en over 

woonlasten

 Verzoekt het college  In de 

prestatieafspraken met toegelaten 

instellingen de afspraken over 

betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit 

aan elkaar te relateren en SMART te 

formuleren door afspraken te maken over de 

minimale voorraad goedkope, de minimale 

voorraad betaalbare en de minimale 

voorraad overige sociale huurwoningen 

waarbij voor deze onderverdeling wordt 

gekeken naar de totale woonlasten (dus 

netto huur + energielasten 

Moties Gemeent

eraad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 21-01-

2016

31-12-

2016

31-12-

2016

10
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zaakn

umm

er

onderwerp omschrijving soort bestuurs

orgaan

programma pfh 

code

ontsta

ansdat

um

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking planning huidige 

planning

20155

24278

Motie 39: sociale 

huurwoningen 

zijn er voor 

iedereen

 College wordt opgedragen i n overleg met 

de woningcorporaties er zorg voor te dragen 

dat de wachttijd voor een sociale huurwoning 

niet verder zal toenemen en zo mogelijk zal 

afnemen; 

Moties Gemeent

eraad

5.3 Overige 

beheerstaken

JL 12-11-

2015

31-12-

2016

31-12-

2016

20152

49591

Eetcafé De Ark -284-284 Rondvraag van mw. Schopman 

(PvdA): Van de Ark zijn de antwoorden 

binnen, maar de belangrijkste vraag, 

praktisch realiseerbare en handhaafbare 

maatregelen, is nog onder de rechter. 

Wanneer is er wel meer bekend? Bij het 

restaurant De Ark loopt nu een gerechtelijke 

procedure. De inspraak is geweest. 

Wethouder Van Spijk verwacht dit na het 

zomerreces te kunnen bespreken. -284  

Toezegginge

n

Commiss

ie 

ontwikkel

ing

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 18-06-

2015

20161

35667

financieringsinstr

ument 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

Toezegginge

n

Gemeent

eraad

4.1 Duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

JL 10-03-

2016
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