
  

 

 
    

       
     
       

  

 

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

 

  Datum donderdag 20 juli 2006 om 19.30 uur  

 

 

1. Vragenuur   

 De vragen van dhr. M. Aynan (PvdA) inzake ondernemersloket worden 

beantwoord door burgemeester Schneiders. 

 

2. Vaststelling van de agenda  

 Geen bijzonderheden  

 

3. 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  

 

Brief I.d. wordt besproken in de commissie Ontwikkeling op verzoek van de 

SP. 

Brief III.c. wordt besproken in de commissie Ontwikkeling op verzoek van 

Partij Spaarnestad. 

Brief III.e. wordt besproken in de commissie Beheer op verzoek van Partij 

Spaarnestad. 

Brief III.f. wordt besproken in de commissie Beheer op verzoek van de SP. 

 

4. Baggerprogramma fase 1, voorfinanciering 

 (Gedrukt stuk nr. 122/Divendal)  

 Besluit: conform 

 

5. Raaksproject: tijdelijk parkeren bij NOVA  

 (Gedrukt stuk nr. 121/Divendal)  

 Besluit: conform 

 



6. Modernisering wet Sociale Werkvoorziening, beleidskader en             

implementatieplan 

  (Gedrukt stuk nr. 126/Van der Molen)  

   

7. Bezwaarschrift beëindiging subsidie Stichting Muziekinstituut Sint 

Bavo  

 (Gedrukt stuk nr. 119/Van Velzen) 

 Besluit: conform 

  

8. Opheffen beheercommissie Bos en Vaart  

 (Gedrukt stuk nr. 135/Divendal) 

 Besluit: conform 

  

9. Single audit 2005 afdeling Sociale Zaken en werkgelegenheid 

 (Gedrukt stuk. 130/Van der Molen)  

 Besluit: conform  

   

10. Voorbereidingsbesluit Stadsdeelhart Schalkwijk               

(Gedrukt stuk nr. 127/Nieuwenburg) 

Besluit: conform  

 

11. Verkoopovereenkomsten fase 2 Ripperda 

 (Gedrukt stuk nr. 128/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform 

 

12. Baggerwerk Haarlem uitbreiding fase 1  

 (Gedrukt stuk nr. 131/Divendal) 

 Besluit: conform 

 

13. Intrekken Privacyverordening en opheffen Registratiecommissie 

(Gedrukt stuk nr. 132/Schneiders) 

   Besluit: conform 

 

14. Aanwijzing Nieuwe Kerk als gemeentelijke trouwlocatie  

 (Gedrukt stuk nr. 133/Schneiders) 

 Besluit: conform  

 

15. Aanvraag krediet voor project “Digitalisering van informatiestromen en 

bedrijfsprocessen” 

 (Gedrukt stuk nr. 137/Van Velzen) 

 Besluit: conform  

 

16. Verkoop Smedestraat 23-v.m. Toneelschuur 

 (Gedrukt stuk nr. 134/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform. De Axielijst stemt tegen het voorstel. 

 Fracties van GL, CDA, Axielijst en D66 geven een stemverklaring. 

 

17. Plan van Scholen 2007-2012: basisschool Al Ikhlaas  

  (Gedrukt stuk nr. 107/Divendal)  

 Besluit: conform.  



 De fracties van CDA, GL, Ouderenpartij en mevrouw Koper en Langenacker 

(PvdA) en de heren Aynan en Özcan (PvdA) stemmen tegen het voorstel. 

 De heer Özcan geeft een stemverklaring mede namens mevr. Koper en 

Langenacker en de heer Aynan. 

 

18. Krediet project Kinderhuissingel    

   (Gedrukt stuk nr. 120/Divendal) 

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

tegen het voorstel. 

 

 Motie 1 “Asfalt voor de fietser”, ingediend door de fracties van PvdA, GL, 

CDA, SP en VVD wordt aangenomen. De fracties van CU-SGP, Axielijst en 

D66 stemmen tegen de motie. 

 

19. Ontwerpen Stadion Oostpoort  

 (Gedrukt stuk nr. 129/Divendal) 

 Besluit: conform.  De fracties van Partij Spaarnestad, Axielijst, CU-SGP, 

GL en D66 stemmen tegen het voorstel. 

 De fracties van Partij Spaarnestad, GL en D66 geven een stemverklaring. 

 

 Motie 2 “MER Oostpoort”, ingediend door de fracties van PvdA, VVD en 

SP wordt aangenomen. De fracties van GL, CDA, Partij Spaarnestad, CU-

SGP, Axielijst en D66 stemmen tegen de motie. 

 De fracties GL, CDA, Partij Spaarnestad, Axielijst en D66 geven een 

stemverklaring. 

 

20. Krediet t.b.v. extra parkeerplaatsen noordelijk deel Zuiderpolder           

(Gedrukt stuk nr. 104/Divendal)  

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

voorstel.  

 

21. De WMO in de gemeente Haarlem. Visie, uitgangspunten en 

beleidskader nieuwe taken  

 (Gedrukt stuk nr. 112/Van der Molen)  

 Besluit: conform 

 

 Amendement 3 “WMO artikel 25”, ingediend door de SP en het CDA wordt  

 verworpen. De fracties van GL, CDA, OP, Axielijst en D66 stemmen voor 

het amendement. 

 De fracties van D66 en Axielijst geven een stemverklaring.  

 

 Motie 4 “Minimumloon kent geen draagkracht”, ingediend door de fracties 

van GL, CDA en OP wordt ingetrokken. 

 

 Wethouder Van der Molen zegt toe dat het huidige voorzieningenniveau zal 

worden gehandhaafd. Er zal wel nader gekeken worden naar het 

verstrekkingenniveau. 

 Na het zomerreces zal de verordening in de eerstkomende 

commissievergadering van Samenleving aan de orde worden gesteld. 

 



 Motie 5 “oormerken WMO-gelden”, ingediend door de fracties van GL, 

CDA en OP wordt ingetrokken.  

 

 Wethouder Van der Molen zegt toe dat zij graag wil onderzoeken of het 

mogelijk is om de WMO-gelden te oormerken. Dit onderzoek zal nog wel de 

nodige tijd vragen. 

 

22. Kredietaanvraag op basis van PvE ‘VMBO oost en west’, tevens 

afsluiten definitiefase ‘Twee nieuwe VMBO-scholen’ 

 (Gedrukt stuk nr. 125/Divendal)  

 Besluit: conform 

 

23. Aankoop schoolgebouw scholengemeenschap ‘Teyler’   

 (Gedrukt stuk nr. 136/Divendal) 

 Besluit: conform 

 

24. Initiatiefvoorstel van CDA, VVD, SP, GL, CU-SGP, Partij   

 Spaarnestad en Ouderenpartij inzake verplaatsen programma 6  

 naar commissie Ontwikkeling   

 (Gedrukt stuk nr. 114/Pop) 

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

voorstel. 

 

Amendement 6 “verplaatsen programma 6”, ingediend door de fractie D66 

wordt verworpen. De fracties van D66, Axielijst en Partij Spaarnestad 

stemmen voor de motie. 

 

25. Herstemming motie nr. 78 ‘Fout Hout’ ingediend tijdens de 

Kadernotaraad 

De motie wordt aangenomen. De fractie van de VVD stemt tegen de motie. 

   

26. Onder voorbehoud aangekondigde motie vreemd aan de orde van de 

dag art. 34 RvO 

 a. door de CDA fractie inzake Haarlemse Basketbalweek  

   motie is ingetrokken 
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