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

 

Datum woensdag 15 februari 2006 om 13.30 uur  

 

 

1. Vragenuur   

 De vragen van de fractie van de SP inzake sanctiemaatregelen jonge moeders 

worden beantwoord door wethouder Barnhoorn. 

 

 De vragen van de fractie van de SP inzake Wajong-subsidies worden 

beantwoord door wethouder Barnhoorn.   

  

2. Vaststelling van de agenda 

 Agendapunt 9 gaat naar HAMERSTUK MET STEMVERKLARING. 

Agendapunt 26 gaat naar BESPREEKPUNTEN. 

 Agendapunt 25 “Reïntegratie. Kaderstellende nota  ..” wordt van de agenda 

afgevoerd.  

 

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van woensdag 25 

januari 2006 om 13.30 uur   

 De notulen worden met één enkele wijziging (pag. 10) 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 heren Klaassen, Marselje en Reeskamp inzake functie 

Stadsarchitect (Gedrukt stuk nr. 49/Rietdijk). Behandeling heeft 

plaatsgevonden.  

b. dhr. Klaassen inzake renovatie/ restauratie Houtvaart (Gedrukt 

stuk nr. 50/Barnhoorn). Behandeling heeft plaatsgevonden.  



c. mevr. Meijs inzake parkeerterrein bij ziekenhuis Kennemer 

Gasthuis locatie EG (Gedrukt stuk nr. 51/Martini). Behandeling 

heeft plaatsgevonden.  

d. mevr. De Jong inzake ID-banen (Gedrukt stuk nr. 52/Barnhoorn). 

Behandeling heeft plaatsgevonden.  

e. de heren Kaatee en De Ridder en mevrouw Lodeweegs inzake 

huurcontracten culturele podia (Gedrukt stuk nr. 53/Grondel). 

Behandeling heeft plaatsgevonden. 

       

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

door de fractie van de VVD inzake voornemen verkoop schilderijen 

Frans Hals Museum    

Interpellatie heeft plaatsgevonden.  

 

Motie 12 “geen verkoop Sweerts”, ingediend door de fracties van VVD, 

Partij Spaarnestad, HLL en Lijst Raeven wordt ingetrokken. 

 

Motie 13 “teruggave schilderij van West”, ingediend door de fracties van 

VVD, Partij Spaarnestad, , HLL, Lijst Raeven en CU/SGP wordt 

ingetrokken. 

 

Motie 14 “depot FHM”, ingediend door de fractie van de VVD, Partij 

Spaarnestad, HLL, Lijst Raeven en SP wordt verworpen. De fracties van 

VVD, SP, CU/SGP, Van Hoeijen, Partij Spaarnestad, Raeven en HLL 

stemmen voor de motie. 

 

6. Planschadeverzoeken Zijlsingel 2 (Patronaat)  

a. Planschadeverzoek Zijlsingel 2 van eigenaar Ruychaverstraat 9 

 (Gedrukt stuk nr. 26/Rietdijk) 

 Besluit: conform 

b. Planschadeverzoek Zijlsingel 2 van eigenaar Ruychaverstraat 11 

 (Gedrukt stuk nr. 27/Rietdijk) 

 Besluit: conform 

 

7. Vernieuwing feest- en sfeerverlichting binnenstad  

 (Gedrukt stuk nr. 28/Martini) 

 Besluit: conform 

  

8. Prestatieplan 2006 Stichting Haarlem Werkt – Loketontwikkeling  

 (Gedrukt stuk nr. 29/Grondel) 

 Besluit: conform 

 

9. Protocol actieve informatieplicht 

 (Gedrukt stuk nr. 36/Pop) 

 Besluit: conform. 

De fractie van het CDA geeft een stemverklaring inzake hoe de organisatie is 

geregeld rond besluitvorming artikel 19-procedures. 

 

De heer Pop zegt toe dat hier in de nieuwe raadsperiode op teruggekomen zal 

worden. 



 

10. Intrekken van de ‘Verordening Rekenkamercommissie’ en het in 

werking laten treden van de nieuwe  ‘Verordening 

Rekenkamercommissie’ 

a. Intrekken en in inwerking laten treden van de verordening 

Besluit: conform 

b. Benoeming  

  (Gedrukt stuk nr. 47/Pop) 

  Besluit: conform 

 

11. Wijziging artikelen van de verordening ‘Algemene  

Commissieverordening’  

  (Gedrukt stuk nr. 33/Pop) 

  Besluit: conform 

 

12. Wijziging artikelen van de verordening ‘Reglement van Orde voor de 

vergaderingen van de gemeenteraad van Haarlem’  

 (Gedrukt stuk nr.34/Pop) 

 Besluit: conform 

 

13. Kredietaanvraag programmamanagement Zomerzone 

    (Gedrukt stuk nr. 39/Rietdijk) 

    Besluit: conform 

 

14. Kredietaanvraag Oostpoort fase 1, uitvoering openbare ruimte 

 (Gedrukt stuk nr. 40/Rietdijk) 

 Besluit: conform 

 

15. Uitvoeringskrediet verleggen Van der Aartweg 

 (Gedrukt stuk nr. 43/Rietdijk) 

 Besluit: conform 

 

16. Wijzigingen Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland 1999 van 

februari 2006 

 (Gedrukt stuk nr. 44/Rietdijk) 

 Besluit: conform 

 

17. Provinciale subsidie UNA-gelden, Nieuwe Energie 

 (Gedrukt stuk. nr. 46/Martini) 

 Besluit: conform 

 

18. Stadsdeelhart Schalkwijk: voorbereidingskrediet 2006 

 (Gedrukt stuk nr. 48/Visser) 

 Besluit: conform 

 

19. Waarderpolder: voorbereidingsbesluit strook Spoorzone 

 (Gedrukt stuk nr. 38/Rietdijk) 

 Besluit: conform 



20. De organisatie van het VMBO en de bestuurlijke ontwikkeling van het 

openbaar onderwijs Haarlem  

(Gedrukt stuk nr. 30/Divendal) 

Besluit: conform 

 

21. Bestedingen UPC gelden 2006  

 (Gedrukt stuk nr. 32/Divendal) 

 Besluit: gewijzigd (met inachtneming van het aangenomen amendement) 

 

 Amendement  1 “Digitale wijkkrant”, ingediend door fracties van PvdA en 

CDA is vervallen. 

 

 Amendement 2 “Besteding kabelgelden”, ingediend door de fractie van VVD 

wordt verworpen. De fracties van Van Hoeijen, Partij Spaarnestad en VVD 

stemmen voor het amendement. 

  

 Motie 3 “digitale wijkkrant Haarlem Oost”, ingediend door de fractie van de 

SP is vervallen. 

 

 Amendement 4 “halvering cultuurparticipatie”, ingediend door de fractie van 

D66 is vervallen. 

 

 Motie 5 “UPC-gelden tbv daklozen”, ingediend door fractie CU/SGP is 

vervallen. 

 

 Amendement 9 “Digitaal praathuis”, ingediend door de fracties van PvdA, 

CDA, GLH en SP wordt aangenomen. De fracties van CU/SGP, Partij 

Spaarnestad, Lijst Raeven, HLL, D66 en VVD stemmen tegen het 

amendement. 

 

22. Verantwoording Beleidsprogramma 2003-2006  

 (Gedrukt stuk nr. 45/Pop) 

 Besluit: conform   

 

 Motie 6 “motie van Treurnis”, ingediend door de fractie van VVD wordt  

 verworpen. De fracties van Lijst Raeven, HLL, Partij Spaarnestad en VVD 

stemmen voor de motie. 

 

 Motie 7 “Willem Dreesplantsoen”, ingediend  door de fractie van VVD  

wordt verworpen. De fractie van de VVD stemt voor de motie. 

   

23. Frictiekosten Muziekcentrum Zuid-Kennemerland als gevolg van 

bezuinigen 

 (Gedrukt stuk nr. 37/Grondel) 

 Besluit: gewijzigd (met inachtneming van het aangenomen amendement)  

 

Amendement 8 “frictiekosten MZK”, ingediend door de fractie van PvdA 

wordt aangenomen. De fracties van SP, CU-SGP, Partij Spaarnestad, Lijst 

Raeven, HLL en VVD stemmen tegen het amendement. 

  



24. Woonvisie Haarlem 

 (Gedrukt stuk nr. 41/Rietdijk) 

 Besluit: conform 

   

25. Reïntegratie: een nieuwe koers. Kaderstellende nota 2006-2007  

(Gedrukt stuk nr. 31/Barnhoorn) 

 Besluit: afgevoerd 

 

26. Handhavingsprogramma 2006  

 (Gedrukt stuk nr. 35/Pop) 

 Besluit: gewijzigd (met inachtneming van aangenomen moties) 

 

Motie 10 “Handhavingprogramma”, ingediend door PvdA, CDA en  D66 

wordt met algemene stemmen aangenomen.  

 

Motie 11 “handhaving nieuwe bestemmingsplannen“, ingediend door de 

fracties van VVD, D66, HLL, Lijst Raeven, Fractie Van Hoeijen, CU/SGP, 

SP, GLH, CDA en PvdA wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

27. Beleidskaders en uitgangspunten herziening convenant gemeente en 

corporaties  

 (Gedrukt stuk nr. 42/Rietdijk) 

 Besluit: conform 

 

 

 


