
  

 

 
    

       
     
 

 

 

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

 

Datum woensdag 27 april 2006 om 19.30 uur  

 

 

1. Vragenuur   

 Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenuur.  

 

2. Vaststelling van de agenda 

 Agendapunt 16 wordt aangehouden tot de volgende vergadering.   

 

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 

beantwoording van vragen van:  

a. de heer L. Mulder inzake beschermde muurplanten  

(Gedrukt stuk nr. 82/Visser). Bespreking in commissie Beheer.  

b. mevrouw De Jong inzake beëindiging van bijstandsuitkeringen 

(Gedrukt stuk nr. 85/Barnhoorn). Bespreking in commissie 

Samenleving.  

c. de heer Elbers en mevrouw Van der Molen inzake 

volkstuinvereniging Nooit Rust (Gedrukt stuk nr. 86/Grondel). 

Behandeling heeft plaatsgevonden. 

 

4. Prestatieplan 2006/bureau ouderenadviseur, St. Haarlem Werkt 

(Gedrukt stuk nr. 69/Grondel) 

Besluit: conform 

 

5. Liquidatieverslag Regionaal Indicatieorgaan Zuid Kennemerland 

(Gedrukt stuk nr. 70/Grondel) 

Besluit: conform 

 



6. Overeenkomst 2006 St. Vluchtelingenwerk Haarlem e.o. t.b.v. de 

dienstverlening aan vluchtelingen/nieuwkomers en asielzoekers 

(Gedrukt stuk nr. 71/) 

Besluit: conform 

 

7. Eenmalige impuls onderhoud volkstuincomplexen 

(Gedrukt stuk nr. 72/Martini) 

Besluit: conform 

 

8. Vervangen walmuren Spaarndamseweg  

 (Gedrukt stuk nr. 73/Visser) 

 Besluit: conform 

 

9.  Uitvoering bruggen Kinderhuissingel en Kloppersingel 

 (Gedrukt stuk nr. 74/Martini) 

 Besluit: conform 

 

10. Vaststellen bestemmingsplan “Vijfhoek”  

 (Gedrukt stuk nr. 76/Visser) 

 Besluit: conform 

 

11. Vaststellen bestemmingsplan “Hofje de Tweede Kamer” 

 (Gedrukt stuk nr. 77/Visser) 

 Besluit: conform 

 

12. Kredietaanvraag herinrichting buitenterrein Dutrystraat/ 

 Van Egmondstraat 

 (Gedrukt stuk nr. 80/Grondel) 

 Besluit: conform 

  

13. Termijnagenda 2006  

 (Gedrukt stuk nr. 83/Pop) 

 Besluit: conform 

 

14. Vervroegde beschikbaarstelling krediet t.b.v. vervangen toplaag 

kunstgrasveld  

 (Gedrukt stuk nr. 68/Barnhoorn) 

 Besluit: conform. De fractie van het CDA geeft een stemverklaring. 

 

15. Sloop opstal en tijdelijke herinrichting Harmenjansweg 47/49 

 (Gedrukt stuk nr. 78/Rietdijk) 

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

 

16. Een ondersteunend en stimulerend grondbeleid; Nota Grondbeleid  

Haarlem 2006  

 (Gedrukt stuk nr.79/Grondel) 

 Besluit: aangehouden tot volgende Raadsvergadering (bespreekpunt) 

 



17. Bespreking coalitieakkoord 

Bespreking heeft plaatsgevonden.  

 

18. Verkiezing, onderzoek geloofsbrieven wethouders 

 De geloofsbrieven zijn goedgekeurd.  

   

19. Afscheid wethouders 

 

20 Installatie wethouders 

Er zijn 37 geldige stembiljetten ingeleverd. 

 De heer M. Divendal is met 35 stemmen verkozen tot wethouder. 

 Mevrouw H. van der Molen is met 35 stemmen verkozen tot wethouder. 

 De heer J. Nieuwenburg is met 35 stemmen verkozen tot wethouder. 

 De heer C. van Velzen is met 36 stemmen verkozen tot wethouder. 

   

21. Onderzoek geloofsbrieven in verband met de toelating als lid van de 

gemeenteraad 

 De geloofsbrieven zijn goedgekeurd. Toegelaten tot de raad de heer U.J. Buys, 

de heer J.W. van de Manakker en mevrouw J. Langenacker.  

 

22. Installatie raadsleden 

 De heer U. J. Buys, de heer J.W. van de Manakker en mevrouw J. Langenacker 

zijn geïnstalleerd.     

 

23. Benoemingen 

Er zijn 39 geldige stembiljetten ingeleverd.  

 Benoemd is tot   

 lid van de commissie Beheer de heer J.W. van de Manakker met 39 

stemmen  

 lid van de commissie Beheer mevrouw J. Langenacker met 39 

stemmen  

 lid van de commissie  Ontwikkeling de heer U. J. Buys met 39 stemmen 

(t.v.v. de heer C. van Velzen) 

 lid van de commissie Samenleving de heer U. J. Buys met 39 stemmen  

 

 voorzitter van de commissie Ontwikkeling mevrouw D. Eikelenboom 

met 39 stemmen  

 plaatsvervangend voorzitter van de commissie Ontwikkeling de heer 

W.A. Catsman met 39 stemmen  

 voorzitter van de commissie Samenleving mevrouw S.M.J.G. 

Gesthuizen met 34 stemmen  

 plaatsvervangend voorzitter van de commissie Samenleving de heer L.J. 

Mulder met 39 stemmen  

 voorzitter van de commissie Bestuur de heer A. Overbeek met 36 

stemmen  

 plaatsvervangend voorzitter van de commissie Bestuur de heer drs. 

P.G.M. Elbers met 39 stemmen  

 voorzitter van de commissie Beheer de heer J.J. Visser met 39 stemmen  



 plaatsvervangend voorzitter van de commissie Beheer de heer drs. M.L. 

Hagen met 39 stemmen  

 voorzitter van de commissie Beroep- en Bezwaarschriften de heer ir. P. 

Moltmaker met 27 stemmen  

 

 vice-voorzitter van de Raad de heer A. Overbeek met 24 stemmen 

 

 lid van de commissie Beroep- en Bezwaarschriften mevrouw M. Zoon 

met 39 stemmen  

 lid van de commissie Beroep- en Bezwaarschriften de heer M. Aynan 

met 39 stemmen  

 lid van de commissie Beroep- en Bezwaarschriften de heer drs. P.G.M. 

Elbers met 39 stemmen  

 lid van de commissie Beroep- en Bezwaarschriften de heer R.H.C. 

Hiltemann met 39 stemmen  

 lid van de commissie Beroep- en Bezwaarschriften mevrouw mr. P.J. 

Bosma-Piek met 39 stemmen  

 lid van de commissie Beroep- en Bezwaarschriften mevrouw drs. L.C. 

van Zetten met 39 stemmen  

 lid van de commissie Beroep- en Bezwaarschriften de heer ir. P. 

Moltmaker met 39 stemmen  

 lid van de commissie Beroep- en Bezwaarschriften de heer J. Vrugt met 

39 stemmen  

 plaatsvervangend lid van de commissie Beroep- en Bezwaarschriften 

mevrouw S. Özogul-Özen met 39 stemmen 

 plaatsvervangend lid van de commissie Beroep- en Bezwaarschriften 

mevrouw M. Lodeweegs met 39 stemmen  

 plaatsvervangend lid van de commissie Beroep- en Bezwaarschriften  

de heer U.J. Buys met 39 stemmen  

 

 lid van de klachtencommissie Inspraak mevrouw mr. P.J. Bosma-Piek 

met 39 stemmen  

 lid van de klachtencommissie Inspraak mevrouw drs. L.C. van Zetten 

met 39 stemmen  

 

 bestuurslid van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 

(Paswerk Bedrijven) de heer O. Özcan met 39 stemmen  

 bestuurslid van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 

(Paswerk Bedrijven) de heer drs. P.G.M. Elbers met 39 stemmen  

 bestuurslid van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 

(Paswerk Bedrijven) de heer L.J. Mulder met 39 stemmen  

 bestuurslid van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 

(Paswerk Bedrijven) de heer U.J. Buys met 39 stemmen  

 bestuurslid van het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland de heer A. 

Overbeek met 39 stemmen  

 bestuurslid van het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland de heer J.J. 

Visser met 39 stemmen  

 



 voorzitter van de Rekenkamercommissie de heer J.A. de Ridder met 39 

stemmen 

 lid van de Rekenkamercommissie de heer drs. P.G.M. Elbers met 33 

stemmen 

 lid van de Rekenkamercommissie de heer S.J.A. Hikspoors met 37 

stemmen  

 lid van de Rekenkamercommissie de heer C.J. Pen met 37 stemmen   

 lid van de Rekenkamercommissie de heer mr. T.J. Vreugdenhil met 38 

stemmen  

 

 burgerlid van de commissie Klachten Inspraak mevrouw A. van 

Outvorst met 38 stemmen  

 burgerlid van de commissie Klachten Inspraak mevrouw D. Holster met 

38 stemmen 

 burgerlid van de commissie Klachten Inspraak de heer J.J.N. Walter 

met 38 stemmen 

 

 lid van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Zuid-

Kennemerland (Paswerk Bedrijven) mevrouw H. van der Molen met 

38 stemmen 

 lid van het Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling 

Hulpverleningsdienst Kennemerland de heer mr. J.J.H. Pop met 38 

stemmen 

 lid van het Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling 

Hulpverleningsdienst Kennemerland mevrouw H. van der Molen met 

38 stemmen  

 lid van het Algemeen Bestuur van het Schadeschap Schiphol de heer J. 

Nieuwenburg met 38 stemmen  

 lid van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude de 

heer M. Divendal met 38 stemmen  

 lid van het Algemeen Bestuur van het Muziekcentrum Kennemerland de 

heer C. van Velzen met 38 stemmen 

 lid van het Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling 

Afvalverwerking Z.K. de heer M. Divendal met 38 stemmen 

 lid van het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum in 

Noord-Holland (Noord-Hollands archief) de heer mr. J.J.H. Pop met 

38 stemmen 

 lid van het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum in 

Noord-Holland (Noord-Hollands archief) de heer C. van Velzen met 38 

stemmen 
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