
  

 

 
    

       
     
       

  

 

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

 

   Datum donderdag 19 oktober 2006 om 20.00 uur  

 

 

1. Vragenuur   

 De vragen van dhr. Van de Manakker (SP) inzake Haarlemse proef milieu-

inspectie worden in de volgende commissie Beheer aan de orde gesteld als 

motie. De motie wordt ter kennisgeving uitgedeeld.  

 

 De vragen van dhr. Catsman (CDA) inzake de Zilveren Camera worden 

beantwoord door burgemeester Schneiders.  

 

 De vragen van mevr. De Jong inzake de Haarlemse deelname Nacht van de 

Nacht worden beantwoord door wethouder Divendal.  

 

 De vragen van dhr. Vrugt (Axielijst) inzake maaltijden A. Schweitzerschool 

worden beantwoord door wethouder Divendal.  

 

 Wethouder Divendal zegt toe de raadsleden nader te informeren over het 

gesprek met de Provincie en de gemeente Haarlem. De provincie heeft 

toegezegd te zullen nadenken over de maaltijdvergoedingen en heeft gezegd 

te willen praten. Haarlem zal deelnemen aan dit gesprek.  

 

2. Vaststelling van de agenda  

 Geen bijzonderheden  
 

3. Vaststelling ontwerpnotulen van de vergadering van donderdag 5 

oktober 2006 om 19.30 uur   

 Notulen worden met een enkele tekstwijziging goedgekeurd en 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 woningen Schaepmanstraat (Gedrukt stuk 

nr. 178/Nieuwenburg). Bespreking in commissie Ontwikkeling. 

 

Besluit: Brieven III.a en III.d  worden besproken in de commissie 

Ontwikkeling. 

Brief III.e speelt nu nog niet. Zodra e.e.a. gaat spelen komt dit terug in de 

commissie Bestuur.  

Brief II.a en III.a. zijn dezelfde brieven. De brief hoort in categorie II.a 

 

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

door de fracties van de SP, VVD en PvdA inzake thuiszorg  

 Interpellatie heeft plaatsgevonden.   

  

Motie 4 “ afspraken over overname personeel”, ingediend door de fracties 

van SP, VVD en PvdA wordt aangenomen. De fracties van GLH en Axielijst 

stemmen tegen de motie. (Motie wordt door het college overgenomen). 

 

Wethouder Van der Molen zegt toe nog een extra brief te sturen aan 

staatssecretaris mevr. Ross-van Dorp m.b.t. de gevolgen van de aanbesteding 

voor de gemeente Haarlem en de diverse organisaties. De raadsleden 

ontvangen deze brief ter kennisneming. 

    

6. Plaatsing verkeerslichten op de kruising Spaarndamseweg-Paul 

Krugerkade  

 (Gedrukt stuk nr. 173/Divendal)  

 Besluit: conform.  

 

7. Bestemming opbrengst verkoop schilderij van Benjamin West uit de 

collectie van het Frans Halsmuseum 

 (Gedrukt stuk nr. 174/Van Velzen)  

 Besluit: conform. 

  

8. Quick-scan burgerbrieven  

 (Gedrukt stuk nr. 177/Schneiders)   

 Besluit: conform.  

 

9. Definitief Ontwerp Gedempte Oude Gracht en kredietaanvraag 

uitvoering  

 (Gedrukt stuk nr. 175/Divendal)  

 Besluit: conform met inachtneming van het aangenomen amendement.  

 De fractie van Partij Spaarnestad stemt tegen het voorstel. 

  

Amendement 1 “DO Gedempte Oude Gracht”, ingediend door de fracties 

van Axielijst en D66 wordt verworpen. De fracties van Axielijst en D66 

stemmen voor het amendement. 



 

Amendement 3 “DO Gedempte Oude Gracht”, ingediend door de fracties 

van VVD, PvdA, SP en D66 wordt aangenomen. De fracties van GLH, CDA, 

OP, PS, CU-SGP en Axielijst stemmen tegen het amendement. 

 

Amendement 5 “maken parkeerplaats”, ingediend door de fractie van CU-

SGP wordt verworpen. De fracties van CDA, PS, CU-SGP, Axielijst, D66 en 

VVD stemmen voor het amendement. 

 

 De fracties van PvdA, GLH, CDA, PS en CU-SGP geven een stemverklaring. 

 

10. Vaststellen voorlopig ontwerp en kredietaanvraag herinrichting Nol 

Houtkamp sportcomplex (voorheen sportcomplex Noord-

Schalkwijkerweg) 

 (Gedrukt stuk nr. 168/Divendal) 

 Besluit: conform. De fracties van Partij Spaarnestad en Axielijst stemmen 

tegen het voorstel. 

 

 Motie 2 “Sportieve buren”, ingediend door de fractie van Axielijst, D66, SP, 

en GLH wordt verworpen. De fracties van GLH, OP, PS, Axielijst, D66 en 

SP stemmen voor de motie. 

  

 De fracties van PvdA en PS geven een stemverklaring. 

 

11. Motie vreemd aan de orde van de dag art. 34 R.v.O 

a. door de fractie GroenLinks inzake UMTS/GSM-masten (nr. 6) 

Motie wordt verworpen. De fracties van GLH, CDA, OP, Axielijst en SP 

stemmen voor de motie.  

 

12. Welstandscriteria “Land in Zicht” nabij Schoterbrug 

(Gedrukt stuk nr. 176/Nieuwenburg) 

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

voorstel. 

  De fracties van D66, PS en GLH geven een stemverklaring. 

 

13. Voorschot krediet Openbare parkeergarage Raaks  

(Gedrukt stuk nr. 179/Van Velzen)  

Besluit: conform.  

De fracties van D66, PvdA en Axielijst geven een stemverklaring 

 


