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Actueel 
behandelvoorstel: 

Behoort bij onderwerp aankoop Nieuweweg 2 Haarlem (2018/425113 ) en 
kredietaanvraag aankoop en voorbereidingskosten Nieuweweg 2 (2018/210276); 
beiden geagendeerd voor commissie ontwikkeling 4 oktober 2018 

Bijlagen Geen  

 

Deze brief gaat over de besluitvorming die nu voor ligt over de aankoop van het perceel 
Nieuweweg 2 en de vrijgave van het benodigde krediet daarvoor. Én over het proces dat na de 
aankoop gestart zal worden om te komen tot besluitvorming over een vestiging van een Domus+ 
op deze locatie. 

In de vergadering van de commissie ontwikkeling van 4 oktober zijn een collegebesluit en raadsstuk 
geagendeerd die gaan over de besluitvorming die nodig is voor de aankoop van het perceel aan de 
Nieuweweg 2 in Haarlem. Hiermee wordt nog niet besloten over een vestiging van een Domus+ (een 
voorziening voor beschermd wonen met 24 uurs begeleiding). In deze brief licht het college de nu 
voorliggende besluitvorming en het proces dat daarna wordt gestart graag toe. 

Besluit tot aankoop van het perceel Nieuweweg 2 
De raad wordt met dit stuk gevraagd haar zienswijzen te geven op het besluit van het college om het 
perceel te kopen. In de financiële verordening staat namelijk dat het college verplicht is de raad 
daarom te vragen bij een aankoop van onroerend goed van € 500.000,- en meer. De bedoeling van het 
college is om op het perceel een Domus+ voorziening te realiseren, ter uitvoering van het eerder 
vastgestelde Beleidskader Opvang, Wonen en Herstel en het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke 
Opvang Zover is het met dit besluit echter nog niet.  

Besluit om een krediet beschikbaar te stellen 
Het krediet is bedoeld voor de aankoop van de Nieuweweg 2 en voorbereidingskosten gericht op het 
realiseren van een Domus+ voorziening. Het vrijgeven van een krediet is een bevoegdheid van de raad. 
Met het geld worden de grond en opstallen gekocht en de aankoopkosten (zoals makelaarkosten en 
overdrachtsbelasting) betaald. Daarnaast is er nog een budget om te kunnen starten met de 
voorbereidingen voor de realisatie. 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2018/04-oktober/17:00
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2018/04-oktober/17:00
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Wat gebeurt er na de aankoop? 
De eerste fase van het proces is de initiatieffase, deze fase start na de aankoop van het perceel. In 
deze fase wordt een startnotitie gemaakt. Daarin staan de uitgangspunten en randvoorwaarden om 
een Domus+ voorziening te kunnen realiseren aan de Nieuweweg. De raad zal worden gevraagd de 
startnotitie vast te stellen. Dat is het moment dat de raad instemt met de verdere voorbereidingen 
voor het project. Later in het proces zal de raad worden gevraagd te besluiten over de noodzakelijke 
bestemmingsplanwijziging. Op dat besluit kunnen bewoners invloed uitoefenen door eerst hun 
zienswijzen kenbaar te maken en daarna bezwaar of beroep in te stellen. 
In de initiatieffase gaan we verder in gesprek met de omgeving en de wijkraad. 
 
Wat gebeurt er als de aankoop niet door gaat? 
Als de aankoop niet doorgaat, dan volgt eveneens een startnotitie voor de raad waarin staat onder 
welke voorwaarden gezocht zal worden naar een nieuwe locatie. Immers de beoogde bewoners voor 
Domus+ leven ook nu al in Haarlem. De huidige opvangvoorzieningen zijn niet toegerust voor deze 
problematiek. Vanwege de openbare orde -en uiteraard ook vanwege de mensen zelf- is het niet 
wenselijk dat zij op straat terecht komen. De behoefte aan een adequate voorziening waar de 
problemen beter beheerst kunnen worden is dus urgent. 

Wat gebeurt er met het perceel als de bestemmingswijziging niet lukt? 
Het perceel is bestemd voor agrarische bedrijven en heeft lange tijd te koop gestaan. Een flinke strook 
grond, die door de rest van het perceel vrijwel omsloten wordt, was al eigendom van de gemeente. 
Indien de bestemmingswijziging ten behoeve van Domus+ niet wordt goedgekeurd, dan zal het college 
zich beraden over een andere bestemming (en dekking van de kosten). In dat licht moet de aankoop 
bezien worden als een strategische aankoop. Het is te vroeg om nu al vooruit te lopen op een 
eventueel ander gebruik.  

 
 

 


