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

Datum donderdag 7 december 2006 om 19.30 uur

1. Vragenuur
De vragen van mevr. Gesthuizen (SP) inzake ontwikkelingen DSK
terrein/Van Zeggelenplein worden beantwoord door wethouder
Nieuwenburg.

De vragen van dhr. Reeskamp (D66) inzake amateur-theater in voormalig
Gerechtsgebouw worden beantwoord door wethouder Van Velzen.

De vragen van dhr. Vrugt (Axielijst) inzake uitzetting asielzoekers cf.
voorbeeld politie Twente worden beantwoord door burgemeester Schneiders.

Burgemeester zegt toe als er hulp wordt gevraagd van de politie m.b.t.
uitzetting er in individuele gevallen zal worden bekeken of hulp van politie
inderdaad nodig of wenselijk is. Over deze beslissing zal achteraf in de
commissie Bestuur verantwoordelijkheid worden afgelegd.

2. Afscheid van mevr. S.M.J.G. Gesthuizen als gemeenteraadslid
Er wordt afscheid genomen van mevr. S.M.J.G. Gesthuizen.

3. Onderzoek geloofsbrieven in verband met de toelating als lid van de
gemeenteraad van mevr. F. de Leeuw van de fractie SP (t.v.v. mevr.
S.M.J.G. Gesthuizen)
De geloofsbrieven zijn goedgekeurd. Toegelaten tot de raad mevr. F. de
Leeuw.

4. Installatie van mevr. F. de Leeuw als nieuw lid van de gemeenteraad
Mevr. F. de Leeuw is geïnstalleerd.

5. Vaststelling van de agenda
Agendapunt 22 wordt overgeheveld naar“BESPREEKPUNTEN”.

6. Vaststelling ontwerpnotulen van de vergadering van maandag 6
november 2006 en woensdag 8 november om 19.30 uur en donderdag 9
november 2006 om 17.00 uur
Notulen worden met een kleine tekstwijziging vastgesteld.



7. 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. dhr. Catsman en dhr. Vrugt inzake opvang ex-gedetineerden

(Gedrukt stuk nr. 213/Schneiders). Bespreking in commissie
Bestuur.

b. dhr. Vrugt inzake prestatiecontract tussen Rijk en Politieregio’s 
(Gedrukt stuk nr. 214/Schneiders). Behandeling heeft
plaatsgevonden.

c. dhr. Visser inzake SP-website-artikel over de Aannemerij
(Gedrukt stuk nr. 215). Behandeling heeft plaatsgevonden.

d. dhr. Pen en dhr. Reeskamp inzake eindverantwoording GSB niet-
fysieke stadseconomie 2000-2004 (Gedrukt stuk nr.
216/Schneiders). Behandeling heeft plaatsgevonden.

8. Benoemingen
Er zijn 37 geldige stembiljetten ingeleverd.
Benoemd is tot:
 lid van de commissie Ontwikkeling mevr. F. de Leeuw-de Kleuver

met 37 stemmen
 lid van de commissie Beheer mevr. F. de Leeuw-de Kleuver met 37

stemmen.
 voorzitter van de commissie Samenleving / lid Presidium dhr. R.H.C.

Hiltemann met 30 stemmen
 lid van de commissie Bestuur dhr. R.H.C. Hiltemann met 36

stemmen

9. Vaststelling prestatieplan 2007 Stichting Welzijnswerk Centrum-Zuid
(Gedrukt stuk nr. 217/Van der Molen)
Besluit: conform

10. Vaststelling prestatieplan 2007 van de stadsdeelorganisatie Haarlem
Zuid-West
(Gedrukt stuk nr. 218/Van der Molen)
Besluit: conform

11. Afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand
(Gedrukt stuk nr. 207/Van der Molen)
Besluit: conform



12. Verordening Peuterspeelzaalwerk Haarlem –vaststelling
(Gedrukt stuk nr. 202/Van der Molen)
Besluit: conform

13. Vaststellen Beeldkwaliteit Delftwijk
(Gedrukt stuk nr. 209/Nieuwenburg)
Besluit: conform

14. Monumentenverordening Haarlem 2006
(Gedrukt stuk nr. 203/Nieuwenburg)
Besluit: conform

15. Beschikbaar stellen investeringskrediet voor vervanging
betaalautomaten
(Gedrukt stuk nr. 206/Van Velzen)
Besluit: conform

16. Principebesluit verzelfstandiging Sport&Recreatie/Accommodaties
(Gedrukt stuk nr. 201/Van Velzen)
Besluit: conform

17. Samenwerking Bibliotheken Haarlem en Heemstede: via DVO naar
fusie
(Gedrukt stuk nr. 197/Van Velzen)
Besluit: conform

18. Verkoop Koninginneweg
(Gedrukt stuk nr. 210/Nieuwenburg)
Besluit: conform

19. Verkoop Gedempte Oude Gracht
(Gedrukt stuk nr. 211/Nieuwenburg)
Besluit: conform

20. Aanvulling voorkeursrecht Marsmanplein
(Gedrukt stuk nr. 212/Nieuwenburg)
Besluit: conform

21. Ontwerpbegroting 2007/ Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland
(Gedrukt stuk nr. 205/Van der Molen)
Besluit: gewijzigd
De fracties van Axielijst, D66, SP en GL stemmen tegen het voorstel.

Amendement 1 “ontwerpbegroting Paswerk”, ingediend door de fracties 
VVD, PvdA, CDA en Partij Spaarnestad wordt aangenomen. De fracties van
GLH, D66, CU-SGP, Axielijst en SP stemmen tegen het amendement.



22. Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland en wijziging Convenant
Woonruimteverdeling
(Gedrukt stuk nr. 204/Nieuwenburg)
Besluit: conform. De Axielijst stemt tegen het voorstel.
De fractie van GL geeft een stemverklaring (stemmen tegen de€ 30,-
inschrijfgeld)

Amendement 2“Geen vrije ruimte bij krap aanbod”, ingediend door de
Axielijst wordt verworpen. Axielijst stemt voor het amendement.

Motie 3 “Eerst zien dan geloven”, ingediend door de fractie van SP wordt 
verworpen. De fracties van GL en SP stemmen voor de motie.

Motie 4 “Mag het een onsje minder”, ingedienddoor de fractie van SP wordt
ingetrokken.

Amendement 5 “Vergunning”, ingediend door de fractie van GroenLinks
wordt verworpen. De fractie van GL, Axielijst en SP stemmen voor het
amendement.

Amendement6 “Afwijken experimenten”, ingediend door de fractie van
GroenLinks wordt verworpen. De fracties van GL, Axielijst en D66 stemmen
voor het amendement.

Motie 7 “Inschrijfgeld”, ingediend door de fractie van GroenLinks en 
Axielijst wordt verworpen. De fracties van GL, PS en Axielijst stemmen
voor de motie.

23. Uitwerking budget bewonersondersteuning
(Gedrukt stuk nr. 219/Van der Molen)
Besluit: conform
De fracties van CDA, PvdA, SP en Axielijst geven een stemverklaring.




