
  

 

 
    

       
     
       

  

 

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

 

Datum donderdag 21 september 2006 om 19.30 uur  

 

 

1. Vragenuur   

 Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenuur. 

 

 2. Onderzoek geloofsbrieven in verband met de toelating als 

schaduwraadslid van de gemeenteraad van mevrouw D.C. Leitner 

 De geloofsbrieven zijn goedgekeurd. Toegelaten tot schaduwraadslid van 

raadslid Van Zetten: mevrouw D.C. Leitner. 

 

3. Vaststelling van de agenda 

 De agendapunten 11, 12, 17 en 20 worden overgeheveld naar 

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING.  

 Agendapunt 19 wordt overgeheveld naar BESPREEKPUNTEN.   
 

4. Vaststelling ontwerpnotulen van de vergaderingen van                          

donderdag 29 juni 2006 om 14.30 uur, 3 juli 2006 om 19.30 uur, 4 juli 

2006 om 15.00 uur, donderdag 6 juli 2006 om 17.00 uur, vrijdag 7 juli 

2006 om 14.30 uur, woensdag 12 juli 2006 om 20.00 uur en donderdag 20 

juli 2006 om 19.30 uur 

 De notulen worden met een enkele kleine tekstwijziging 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. de heer C.J. Pen inzake nieuwe regels gemeentelijke 

organisatiecapaciteit (Gedrukt stuk nr. 138/Van Velzen). 

Behandeling heeft plaatsgevonden.  



b. de heer J. van de Manakker inzake huisvuil/zwerfvuil en 

werkgelegenheid (Gedrukt stuk nr.139/Divendal). Behandeling 

heeft plaatsgevonden. 

c. de heer R. Hiltemann en de heer P. Elbers inzake 

verkeerslichtenregeling nabij de Catharijnebrug (Gedrukt stuk nr. 

140/Divendal). Behandeling heeft plaatsgevonden. 

d. de heer J. Vrugt inzake politieoptreden Haarlemmerhout (Gedrukt 

stuk nr. 141/Schneiders). Bespreking in commissie Bestuur 

e. mevrouw S. Gesthuizen inzake gemeentelijke belastingen 

(Gedrukt stuk nr. 142/Van Velzen). Behandeling heeft 

plaatsgevonden. 

f. de heer C.J. Pen inzake vereenvoudigen vergunningen en 

verbetering dienstverlening ondernemers (Gedrukt stuk nr. 143    

/Schneiders). Behandeling heeft plaatsgevonden. 

g. de heer M. Aynan inzake het Ondernemersloket (Gedrukt stuk nr. 

144/Schneiders). Behandeling heeft plaatsgevonden. 

h. de heer F. Reeskamp en mw. L. van Zetten inzake airconditioning 

Fabriciuskamer (Gedrukt stuk nr. 163/Van Velzen). Behandeling 

heeft plaatsgevonden. 

 

     Besluit: Brief I.aa gaat ter kennisname naar commissie Bestuur  

       Brief III.c gaat ter bespreking naar commissie Bestuur 

       Brief III.h gaat ter bespreking naar commissie Beheer  

 Brieven III.j, III.k gaan ter kennisname naar commissie 

Ontwikkeling. 

Brieven III.l en III.p gaan ter informatie naar commissie Bestuur  

 

6. Benoemingen 

Er zijn 38 geldige stembiljetten ingeleverd.  

     Benoemd is tot: 

 lid van de commissie Beheer de heer J.A. Bawits met 38 stemmen  

 lid van de commissie Ontwikkeling de heer J.A. Bawits met 38  

stemmen  

 lid van de commissie Ontwikkeling de heer M. Aynan met 37 stemmen  

 lid van de commissie Ontwikkeling mevr. L.C. van Zetten met 36 

stemmen 

 lid van de commissie Bestuur mevr. L.C. van Zetten met 36 stemmen 

 lid van de commissie Beheer de heer F.H. Reeskamp met 36 stemmen  

 lid van de commissie Samenleving de heer F.H. Reeskamp met 36 

stemmen  

  

7.  Bezwaarschrift Stichting Stadsorgel Haarlem ‘Het Kunkels Orgel’         

(Gedrukt stuk nr. 155/Van Velzen)  

  Besluit: conform   

        

8. 1
e
 Suppletoire begrotingswijziging 2007 

 (Gedrukt stuk nr. 161/Van Velzen) 

 Besluit: conform 

 



9. Stemmen  in een willekeurig stembureau   

 (Gedrukt stuk nr. 162/Schneiders) 

 Besluit: conform 

  

  10. Uitvoering sanering Nassaulaan e.o. 

 (Gedrukt stuk nr. 146/Divendal) 

 Besluit: conform 

 

  11. Voorbereidingskrediet groot onderhoud en herinrichting Van der Aart 

sportpark west 

 (Gedrukt stuk nr. 148/Divendal) 

 Besluit: conform. De fractie van PvdA geeft een stemverklaring. 

 

12. Bekostiging noodopvang asielzoekers 2006 

 (Gedrukt stuk nr. 149/Van der Molen) 

 Besluit: conform.  De fractie van de VVD geeft een stemverklaring. 

 

13. Planschade Herensingel 103 tot en met 155 

 (Gedrukt stuk nr. 151/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform 

 

14. 2
e
 Tranche frictiekosten MZK als gevolg van bezuinigingen 

 (Gedrukt stuk nr. 152/Van Velzen) 

 Besluit: conform 

 

15.  Planschade Leidsestraat 18 

 (Gedrukt stuk nr. 154/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform 

 

16. Verslag over de uitvoering 2005 van de IOAW, IOAZ en BBZ 2004’ 

afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 (Gedrukt stuk nr. 158/Van der Molen) 

 Besluit: conform 

 

17. Prestatieplan Basispakket maatschappelijke dienstverlening 2005/2006 

van de St. Maatschappelijke Dienstverlening Zuid-Kennemerland 

 (Gedrukt stuk nr. 150 /Van der Molen) 

 Besluit: conform. De fractie van CU-SGP geeft een stemverklaring 

 

18. Ter beschikking stelling krediet t.b.v. de aanschaf van machine(s) voor 

het groot onderhoud van kunstgrasvelden 

 (Gedrukt stuk nr. 159/Divendal) 

 Besluit: conform 

 

19. Verminderen aantal bestuursrapportages 

 (Gedrukt stuk nr. 157/Van Velzen)   

 Besluit: conform.  

  



20. Gesubsidieerde arbeid: garantie loonkostensubsidie vanaf 57 ½ jaar 

(Gedrukt stuk nr. 164/Van der Molen) 

Besluit: conform . De fractie van de VVD geeft een stemverklaring. 

  

21. Financiering voorbereidingskosten (haalbaarheidsfase) project 

Scheepmakerskwartier 

 (Gedrukt stuk nr. 160/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform 

 

Amendement 1 “mogelijkheid Spaarnehaven”, ingediend door de fracties van 

het CDA, OP en PS wordt ingetrokken. 

 

Amendement 2 “onderzoek waterrecreatieve mogelijkheden”, ingediend door 

de fracties van het CDA, OP en PS wordt ingetrokken. 

 

Amendement 3 “schrappen fietsbrug”, ingediend door de fracties van het 

CDA, OP en PS wordt ingetrokken. 

 

Motie 4 “passantenhaven”, ingediend door de fracties van VVD, PvdA en SP 

wordt door het college overgenomen.  

 

De wethouder zegt toe te zullen onderzoeken of een Spaarnehaven in het 

Scheepmakerskwartier tot de mogelijkheden behoort. Ook zal de wethouder 

de waterrecreatieve mogelijkheden van de Nieuwe Gracht laten onderzoeken.  

 

De wethouder zegt toe om te onderzoeken of de fietsbrug uit de 

projectopdracht gehaald kan worden. In afwachting van de uitslag van dit 

onderzoek blijft de fietsbrug voorlopig gehandhaafd in het plan. 

 

22. Beleidskader openbare ruimte 

(Gedrukt stuk nr. 147/Divendal) 

Besluit: gewijzigd. De fractie van CU-SGP geeft een stemverklaring. 

 

Motie 5 “5%-regeling”, ingediend door de fracties van PvdA, SP, 

GroenLinks en Axielijst wordt door college overgenomen met uitzondering 

van de ondergrens van € 70.000,-. 

 

De wethouder zegt toe ruim voor de begroting 2007 te komen met een plan 

van aanpak waarin een concrete uitwerking verwerkt zal zijn m.b.t. de inzet 

van gelden. In de commissie zal nog gesproken worden over de 

toetsingscriteria die gehanteerd zullen gaan worden.  

 

23. Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Haarlem 2007 

 (Gedrukt stuk nr. 153/Van der Molen) 

 Besluit: conform 

  

 Motie 6 ‘WMO-verordening”, ingediend door de fractie van GL wordt 

ingetrokken.  

 



 Motie 7 “evaluatie besteding WMO-gelden”, ingediend door de fracties van 

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

CU-SGP, Axielijst en D66 stemmen tegen de motie. 

 

 De wethouder zegt toe dat er in de loop van 2007 een nadere evaluatie zal 

komen over de besteding van de WMO-gelden. De wethouder wil zich echter 

nog niet vastleggen op het precieze tijdstip.  

 

 De wethouder zegt toe te zullen onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot het 

instellen van een WMO-Kamer Beroep en Bezwaar. In de commissie 

Samenleving zal hierop terug worden gekomen.  

 

24.  Verordening parkeerregulering 2007 

 (Gedrukt stuk nr. 145/Divendal) 

 Besluit: conform, met inachtneming van het amendement 

  

 Amendement 8 “parkeerbelasting”, ingediend door de fracties VVD, PvdA, 

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

CU-SGP stemmen tegen het amendement.  

 De fracties van GLH, D66, PS, Axielijst en CU-SGP geven een 

stemverklaring. 

 

25. Voorbereidingsbesluit t.b.v. de Schoterbrug  

 (Gedrukt stuk nr. 156/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform. De fractie van PS stemt tegen het voorstel. 

 De fracties van GLH en PS geven een stemverklaring.  

 

26. Moties vreemd aan de orde van de dag art. 34 RvO 

 a. door de fractie van D66 inzake aanpassen beleidsregel 

  Motie wordt verworpen. De fracties van GLH, CDA, OP, PS, CU-

SGP, Axielijst en D66 stemmen voor de motie. 

b. door de VVD-fractie inzake tunnel Zuidtangent-tracé  

Motie wordt aangenomen. De fracties van CDA, PS, CU/SGP, 

Axielijst en D66 stemmen tegen de motie. 

De fracties van CDA, CU/SGP, PS en Axielijst geven een 

stemverklaring. 

    

 

 

  


