
  

 

 
    

       
     
       

  

 

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

 

    Datum donderdag 21 december 2006 om 19.30 uur   

 

 

1. Vragenuur   

 De vragen van dhr. Pen (CDA) inzake beschadiging beschermde bomen op 

DEO-terrein worden beantwoord door wethouder Divendal. 

 

2. Onderzoek geloofsbrieven in verband met de toelating als 

schaduwraadslid van de gemeenteraad van de heer C.V. Wiersma  

De geloofsbrieven zijn goedgekeurd. Toegelaten tot de raad de heer C.V. 

Wiersma.   

 

3. Vaststelling van de agenda  

 Agendapunt 18 “Krediet fietsvoorzieningen” wordt afgevoerd. De 

commissieleden zullen een brief ontvangen van de wethouder met daarin o.a. 

de dekking. 

 Agendapunt 22 “Speerpunten Sport” wordt overgeheveld naar 

BESPREEKPUNTEN 

 Agendapunt 23 “Amateurkunst” wordt overgeheveld naar 

BESPREEKPUNTEN 

 Agendapunt 25 “Principebesluit Tunnel Zuidtangent” wordt overgeheveld 

naar BESPREEKPUNTEN. 

 Agendapunt 6 “Verordening gelijke voorzieningen” wordt overgeheveld naar 

HAMERSTUK MET STEMVERKLARING. 

 Agendapunt 8 “Aanpassingen Uitwerking Verkeersveiligheid” wordt 

overgeheveld naar HAMERSTUK MET STEMVERKLARING  

 Agendapunt 11 “Vaststelling nota Grondprijzen” wordt overgeheveld naar 

HAMERSTUK MET STEMVERKLARING. 

 

4. Vaststelling ontwerpnotulen van de vergadering van donderdag 23 

november 2006 om 19.30 uur en donderdag 7 december 2006 om 19.30 

uur 

 Notulen worden vastgesteld.   

  

5. 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. Elbers en mw. Gesthuizen inzake uitvoering Wet op de 

Uitgebreide Identificatieplicht (Gedrukt stuk nr. 220/Schneiders). 

Behandeling heeft plaatsgevonden.  

b. dhr. Reeskamp en mw. Van Zetten inzake het Raaksproject 

(Gedrukt stuk nr. 221/Divendal). Behandeling heeft 

plaatsgevonden. 

c. dhr. Reeskamp en mw. Van Zetten inzake projecten Schoterbrug, 

Oostweg en Fly-over (Gedrukt stuk nr. 222/Divendal). 

Behandeling heeft plaatsgevonden. 

d. dhr. Pen inzake geweld tegen werknemers met een publieke taak 

(Gedrukt stuk nr. 245/Schneiders). Behandeling heeft 

plaatsgevonden. 

e. dhr. Reeskamp en mw. Van Zetten inzake vluchtveiligheid 

Patronaat (Gedrukt stuk nr. 246/Schneiders). Behandeling heeft 

plaatsgevonden. 

f. dhrn. Fritz en Özcan inzake illegale onderhuur (Gedrukt stuk nr. 

247/Nieuwenburg). Behandeling heeft plaatsgevonden. 

 

Besluit: Brief III.a. wordt geagendeerd ter bespreking in de commissie 

Ontwikkeling. 

 

6. Verordening ‘Geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, 

commissieleden en fracties’  

 (Gedrukt stuk nr. 200/Van Velzen) 

Besluit: conform. Fracties van Partij Spaarnestad en D66 stemmen tegen het 

voorstel. 

 De fracties van Partij Spaarnestad en D66 geven een stemverklaring. 

 

7. Beschikbaarstelling krediet t.b.v. aanleg kleedaccommodatie EDO, en 

kunstgrasvelden DSS/Kennemerland, Kon. HFC, Saxenburg en 

United/Davo  

 (Gedrukt stuk nr. 224/Divendal) 

 Besluit: conform 

 

8. Aanpassingen nota Uitwerking Verkeersveiligheid 

  (Gedrukt stuk nr. 234/Divendal) 

  Besluit: conform 

 De fractie van de SP geeft een stemverklaring. 



 

9. Krediet ‘Wonen rond DSK’ 

 (Gedrukt stuk nr. 237/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform 

 

10. Stedenbouwkundig Programma van eisen Peltenburg 

 (Gedrukt stuk nr. 238/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform 

 

11. Vaststelling Nota Grondprijzen 2006 

(Gedrukt stuk nr. 239/Nieuwenburg) 

Besluit: conform 

De fracties van het CDA en D66 geven een stemverklaring. 

 

12. Kredietaanvraag Stadsdeelhart Schalkwijk 2007 

(Gedrukt stuk nr. 240/Nieuwenburg) 

Besluit: conform 

 

13. Kredietaanvraag voorschot uitvoering nieuwbouw funderingsaanpak 

(Gedrukt stuk nr. 241/Nieuwenburg) 

Besluit: conform  

 

14. Normenkader financiële rechtmatigheid 2006 

(Gedrukt stuk nr. 242/Van Velzen) 

Besluit: conform 

 

15. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2007  

 (Gedrukt stuk nr. 208/Van der Molen) 

 Besluit: conform  

 

16. Vaststelling budgetsubsidie 2007 voor de stichting Radius in transitie en 

overdracht 3 onderdelen aan derden 

  (Gedrukt stuk nr.227/Van der Molen) 

 Besluit: conform 

 

De wethouder zegt toe dat bij iedere voordracht voor de Raad van Bestuur of 

overheveling naar andere onderdelen de Raad hierover zijn goedkeuring 

moet uitspreken. 

   

17. Masterplan Herstructurering Waarderpolder 

 (Gedrukt stuk nr. 229/Schneiders) 

Besluit: conform. Partij Spaarnestad stemt tegen het voorstel en geeft een 

stemverklaring. 

 

Burgemeester Schneiders zegt toe het punt m.b.t. de extra Brandweer-

dependance te zullen oppakken. Hij zal hier in een commissievergadering 

van Bestuur op terug komen. Tevens zal dan ook de dekking hiervoor aan de 

orde komen. 



 

18. Kredietoverschrijding Fietsvoorzieningen Korte Verspronckweg  

 (Gedrukt stuk nr. 236/Divendal) 

 Besluit: afgevoerd 

 

19.  Bestuursrapportage 2006-3 

  (Gedrukt stuk nr. 230/Van Velzen) 

 Besluit: conform 

 

 Amendement 1 “3
e
 Bestuursrapportage”, ingediend door de fractie van 

PvdA, VVD, SP, GL en Axielijst wordt ingetrokken. 

 

20.   Handhavingsprogramma 2007 

 (Gedrukt stuk nr. 243/Schneiders) 

 Besluit: conform 

 

 Burgemeester zegt toe over een half jaar in de Raad te zullen terugkomen 

met de prioriteiten op grond van de handhaving. De Raad bepaalt uiteindelijk 

waar de prioriteiten op het gebied van handhaving komen te liggen.  

 

21. Haarlemse belastingen 2007 

  (Gedrukt stuk nr. 244/Van Velzen) 

 Besluit: conform.  De fracties van D66, CDA en Partij Spaarnestad stemmen 

tegen het deel van de (boven trendmatige) verhoging van de OZB. 

 

Wethouder Van Velzen zegt toe in de commissie terug te zullen komen op de 

hondenbelasting. Ook wordt in de commissie een overzicht besproken van de 

tarievenopbouw inzake de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. 

 

22. Speerpunten Sport 2007-2011  

 (Gedrukt stuk nr. 223/Divendal) 

 Besluit: conform 

 

 Motie 4 “Jeugdsportpas”, ingediend door PvdA, SP, VVD, D66 en Axielijst 

wordt unaniem aangenomen. 

 

23. Amateurkunst in Haarlem, en herziening verordening amateurkunst  

  (Gedrukt stuk nr. 231/Van Velzen) 

  Besluit: gewijzigd  

   

  Amendement 2 “Censuur”, ingediend door de fractie van Axielijst wordt 

ingetrokken. 

 

  Amendement 3 “Taaltechnisch amateur”, ingediend door de fractie van de 

Axielijst wordt ingetrokken. 

 

  Amendement 6 “wijziging artikel 7”, ingediend door CU-SGP wordt 

aangenomen. 

 

24. Aanpak financiële problematiek Patronaat 



  (Gedrukt stuk nr. 232/Van Velzen) 

  Besluit: conform.  

  De fracties van PvdA, Partij Spaarnestad, D66 en CU-SGP geven een 

stemverklaring 

 

25. Principebesluit Tunnel Zuidtangent 

  (Gedrukt stuk nr. 233/Nieuwenburg) 

  Besluit: conform. Fracties van D66 en Axielijst stemmen tegen het voorstel 

  De fractie van Axielijst geeft een stemverklaring. 

 

  Wethouder Nieuwenburg zegt toe samen met de provincie te zullen kijken 

naar de integrale bereikbaarheid in regionale context. 

  In februari 2007 komt de wethouder met de notitie over de mogelijke 

parkeergarage Nieuwe Gracht.  

 

26. Krediet voorbereidingsfase Oostweg 

  (Gedrukt stuk nr. 235/Divendal) 

  Besluit: conform. De fracties van GL, Axielijst en Partij Spaarnestad 

stemmen tegen het voorstel. 

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

stemverklaring. 

 

   27. Interpellatieverzoek van de Axielijst op grond van art. 39 RvO m.b.t. 

mogelijke haven voor Amsterdam in groene buffer  

Interpellatie heeft niet plaatsgevonden.  

Het college zal de vragen nog voor het kerstreces schriftelijk beantwoorden. 

Deze beantwoording zal worden geagendeerd voor de eerstvolgende 

commissie Bestuur. Indien nodig kan altijd nog bespreking in Raad 

plaatsvinden. 

 

Motie 5 “Houtrakpoldermodel”, ingediend door de Axielijst wordt voorlopig 

aangehouden.  


