
  

 

 
    

       
     
       

  

 

 
De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150  

 

Datum donderdag 5 oktober 2006 om 19.30 uur  

 

 

1. Vragenuur   

 Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenuur. 

 

2. Vaststelling van de agenda  

 Agendapunt 6 “Rapportage Spoorzone ..” en agendapunt 7 “Stadsdeelhart 

Schalkwijk….” worden overgeheveld naar BESPREEKPUNTEN. 
 

3. Vaststelling ontwerpnotulen van de vergadering van donderdag 21 

september 2006 om 19.30 uur   

 Notulen worden met een kleine tekstuele wijziging vastgesteld.    

  

4. Ingekomen stukken: 

  I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen 

 II Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college 

van burgemeester en wethouders om preadvies 

 III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college 

van burgemeester en wethouders ter afdoening 

 IV Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van de 

burgemeester ter afdoening 

 V Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college 

van burgemeester en wethouders of de burgemeester ter afdoening via 

de raadscommissie 

VI Ingevolge artikel 38 Reglement van Orde ligt voor u ter lezing de 

beantwoording van vragen van: 

a. de fractie D66 inzake ondergrondse containers (Gedrukt stuk nr. 

167/Divendal). Behandeling heeft plaatsgevonden.  

b. de heer C. Kaatee en mevr. Koper inzake legeskosten gestolen 

reisdocumenten en rijbewijzen (Gedrukt stuk nr.166/Schneiders). 

Behandeling heeft plaatsgevonden. 

c. de fractie D66 inzake verkeersmaatregelen en openbaar vervoer in 

het Zuiderhout (Gedrukt stuk nr. 165/Divendal). Behandeling 

heeft plaatsgevonden. 

 

Besluit: Brief VII.a. gaat ter bespreking naar de commissie 

Ontwikkeling.  

 



5. Verzoek tot het houden van een interpellatie (o.g.v. artikel 39 R.v.O.) 

door Partij Spaarnestad inzake Zuidtangent. 

Interpellatie heeft plaatsgevonden.   

 

Motie 5 “Opnieuw in stemming brengen”, ingediend door de fractie Partij 

Spaarnestad wordt verworpen. De fracties van Partij Spaarnestad, Axielijst 

en D66 stemmen voor de motie. 

 

Motie 6 “Breder Maatschappelijk Draagvlak”, ingediend door de fractie 

Partij Spaarnestad wordt verworpen. De fractie Partij Spaarnestad stemt voor 

de motie.  

 

Burgemeester Schneiders zegt toe a.s. maandag (9 oktober 2006) de raad te 

zullen informeren over de gang van zaken en procedure rondom het wel of 

niet reglementair indienen van de motie vreemd van de VVD. 

 

6. Rapportage Spoorzone 2006 en kredietaanvraag 

 (Gedrukt stuk nr. 169/Van Velzen) 

 Besluit: conform. De fractie van GL stemt tegen het voorstel. 

 De fractie van CU-SGP stemt tegen besluitpunt 2.  

 De fractie PS stemt bij besluitpunt 2 tegen de Schoterbrug en het stadion.  

  

 Amendement 1 “Op dood spoor”, ingediend door de fractie van CDA en OP 

wordt  ingetrokken. 

 

 Amendement 2 “Bolwerken” ingediend door de fractie van GroenLinks 

wordt verworpen. De fracties van GL, OP en D66 stemmen voor het 

amendement. 

 

 Amendement 3 “Rapportage Spoorzone” ingediend door de fractie van 

GroenLinks wordt verworpen. De fracties van GL, OP en D66 stemmen voor 

het amendement. 

 

 Amendement  4 “Veerplas”, ingediend door de fracties van D66, GroenLinks 

en Axielijst wordt verworpen. De fracties van GL, OP, PS, CU-SGP, 

Axielijst en D66 stemmen voor het amendement.  

 

 Wethouder Van Velzen zegt toe zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn bij de 

Veerplas, mits deze passen binnen de gestelde randvoorwaarden, deze direct 

te melden aan de Raad.  

 

7. Stadsdeelhart Schalkwijk-centrum Voorlopig Ontwerp 

 (Gedrukt stuk nr. 170/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform 

 De fracties van D66, CU-SGP en Axielijst geven een stemverklaring. 

 

8. Verkoop Hagestraat 13 

 (Gedrukt stuk nr. 172/Nieuwenburg)  

 Besluit: conform. De fracties van VVD, Axielijst en D66 stemmen tegen het 

voorstel. 



 

9. Samenwerking bibliotheek Haarlem en Heemstede; via DVO naar fusie 

 (Gedrukt stuk nr. 171/Van Velzen) 

 Besluit: afgevoerd 

  


