
 

 

 
    

       
     
 

 

 

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

 

   Datum woensdag 25 januari 2006 om 13.30 uur  

 

 

1. Vragenuur   

 Vragenuur heeft niet plaatsgevonden.   

  

2. Vaststelling van de agenda 

 Agendapunt 8 wordt HAMERSTUK MET STEMVERKLARING. 

 Agendapunten 15, 17 en 18 worden BESPREEKPUNTEN.  

 

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van woensdag 30 

november 2005 om 13.30 uur en woensdag 21 december 2005 om 13.30 

uur  

 Pag. 1226, 2
e
 alinea: “voorgestemd” wordt gewijzigd in “tegengestemd”.   

   

 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 heer Catsman inzake de bezoektijden KG (Gedrukt stuk nr. 

21/Grondel) Bespreking in commissie OWSR 

b. de heer Verhagen inzake fonds stimulering verkiezingen (Gedrukt 

stuk nr. 22/Pop) Behandeling heeft plaatsgevonden. 

c. de heer Elbers en mevrouw Van der Molen inzake aanbod RGD 

tot gratis onderzoek naar inpassing stadskantoor in het 

belastingkantoor (Gedrukt stuk nr. 24/Visser) Behandeling heeft 

plaatsgevonden. 

d. de heren Lantink, Hagen en Van Os inzake gebruikersruimte 

harddrug verslaafden (Gedrukt stuk nr. 25/Grondel) Bespreking 

in de commissie SO. 



 

Brief III.a.  wordt ter bespreking aangeboden aan de commissie CMC 

(op verzoek van fractie van de SP) 

Brief III.g. wordt ter bespreking aangeboden aan de commissie ABZ 

(op verzoek van fractie van de SP) 

Brief III.h. wordt ter bespreking aangeboden aan de commissie ABZ 

(op verzoek van fractie van de SP) 

Brieven III.k, l, m, n, o, p, q, u, v, w, x, y en z worden aangeboden aan 

de commissie Cultuur (op verzoek van fractie van de SP) 

       

5. Verkoop grond ‘plangebied 2’ aan Haarlem Energy BV 

(Gedrukt stuk nr. 01/ Grondel) 

Besluit: conform  

  

6. Kredietaanvraag woonrijpmaken Schoolenaar  

 (Gedrukt stuk nr.06/Grondel) 

 Besluit: conform 

 

7. 20
ste

 Wijziging delegatie- en mandateringsbesluit  

 (Gedrukt stuk nr.10/Pop) 

 Besluit: conform 

 

8. Voortgang Triangel  

 (Gedrukt stuk nr. 14/Grondel/Rietdijk) 

 Besluit: conform  De fractie van CDA  geeft een stemverklaring. 

 

9. Financiering uitvoering Ringvaart-West deelgebied Poelpolder 

 (Gedrukt stuk nr.13/Martini) 

 Besluit: conform 

  

10. Ontsluiting Waarderpolder Zuid, extra krediet   

  (Gedrukt stuk nr. 15/Divendal) 

 Besluit: conform 

 

11. Vaststelling nota integraal jeugdbeleid Haarlem: ‘Kiezen voor jeugd’ 

(Gedrukt stuk nr. 03/Divendal) 

Besluit: conform 

 

12. Beschikbaarstellen krediet nieuw Stadskantoor  

(Gedrukt stuk nr. 17/Visser) 

Besluit: ingetrokken 

 

Motie 1 “investeringslimiet”, ingediend door de fractie van D66 komt te 

vervallen. 

 

Motie 2 “dekkingslimiet”, ingediend door de fractie van D66 komt te 

vervallen. 

 

Motie 3 “bereikbaarheid HOV”, ingediend door de fractie van D66 komt te 

vervallen. 



 

Motie 4 “€ 7 mln. krediet”, ingediend door fractie Van Hoeijen, PvdA, CDA 

en GLH komt te vervallen.   

 

Motie 5 “stilleggen planvorming”, ingediend door fractie van VVD komt te 

vervallen.  

 

Motie 6 “DO voorleggen Raad april/mei”, ingediend door de fractie van 

VVD komt te vervallen. 

 

13. Vaststelling Stedenbouwkundig plan Oostpoort, openen 

Grondexploitatie 

 (Gedrukt stuk nr. 19/Rietdijk) 

Besluit: conform De fracties van VVD, D66 en CU/SGP stemmen tegen het 

voorstel. 

De fracties van CU/SGP, Van Hoeijen, SP, CDA, HLL en D66 geven een 

stemverklaring. 

 

14. Verantwoording Beleidsprogramma 2003-2006 

 (Gedrukt stuk nr. 23/Pop) 

 Besluit: aangehouden 

 

15. Aanvullend krediet voor renovatie/restauratie van Zwembad De 

Houtvaart 

(Gedrukt stuk nr. 02/Barnhoorn) 

    Besluit: conform 

 

16. Subsidieverlening 2006 PMO 

(Gedrukt stuk nr. 04/Barnhoorn) 

Besluit: conform  De fractie van VVD geeft een stemverklaring. 

 

17. Kredietaanvraag verkoop en Ruimtelijk functionele uitgangspunten 

Prinsen Bolwerk 3 

 (Gedrukt stuk nr. 20/Divendal) 

 Besluit: conform 

 

Motie 7 “Beperking functies”, ingediend door de fracties van D66, GLH, 

VVD, StpLH en SP wordt aangenomen. 

De fracties van PvdA en CDA stemmen tegen de motie.  

 

18. Kredietaanvraag Meerwijk-Centrum 2005-2006 

 (Gedrukt stuk nr. 05/Rietdijk) 

 Besluit: conform 

 

19. Krediet Schalkwijk 2000+ 

 (Gedrukt stuk nr.07/Rietdijk) 

 Besluit: conform 



 

20. Voorbereidingsbesluit bestemmingsplannen t.b.v. stadion Oostpoort 

 (Gedrukt stuk nr.08/Rietdijk) 

Besluit: conform  De fracties van SP, Raeven en Partij Spaarnestad stemmen 

tegen het voorstel. 

 

21. Prestatieplan 2006 Stichting Anti Discriminatie Bureau regio Haarlem  

 (Gedrukt stuk nr.11/Pop) 

 Besluit: conform 

 De fracties van VVD, CDA, SP en CU/SGP geven een stemverklaring. 

 

22. Verzelfstandiging Regionale Belastingdienst Haarlem/Haarlemmer-

meer: het basisdocument   

(Gedrukt stuk nr. 09/Divendal) 

Besluit: conform 

  

23. Beëindiging inzameling gft-afval bij de hoogbouw 

 (Gedrukt stuk nr. 16/Divendal) 

 Besluit: conform 

De fractie van PvdA geeft een stemverklaring. 

 

24. Aangekondigde moties vreemd aan de orde van de dag ex art. 34 RvO  

 motie van de fractie VVD inzake tijdelijk parkeerdek Leidsevaart (nr. 8) 

Motie wordt ingetrokken. 

 

 

 

 


