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

Datum

donderdag 7 juni 2007 tussen 19.30 – 20.00 uur
1.

Vragenuur
De vragen van dhr. Reeskamp inzake positie HJC (n.a.v. toezegging in
commissie 10 mei jl.) worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg.

2.

Vaststelling van de agenda
Agendapunt 23 “Convenant Wonen 2007-2011” wordt overgeheveld naar
BESPREEKPUNTEN.
Agendapunten 12, 21, 22 en 24 worden overgeheveld naar
BESPREEKPUNTEN (e.v. Raadsvergadering)
Agendapunt 13 wordt overgeheveld naar HAMERSTUK MET
STEMVERKLARING.

3.

Vaststelling van de concept-notulen van de vergadering van donderdag
24 mei 2007 om 19.30 uur
Komen de volgende Raadsvergadering opnieuw op de agenda.

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
Brief III.f wordt besproken in de commissie Bestuur
Brief III. h en III.i worden ter informatie naar de commissie
Ontwikkeling gestuurd.
Brief III.j wordt besproken in de commissie Samenleving.
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. Mw. L. van Zetten en dhr. F. Reeskamp inzake Stedenband
Haarlem-Mutare (Gedrukt stuk nr. 114/Schneiders). Bespreking
in de commissie Bestuur.
b. Dhrn. Aynan en Kaatee inzake namenlijst bij aangifte geboorte
(Gedrukt stuk nr. 115/Schneiders). Behandeling heeft
plaatsgevonden.
c. Mw. L. van Zetten en dhr. F. Reeskamp inzake Sports Business
Center hoek Pim Mulierlaan (Gedrukt stuk nr. 116/Nieuwenburg).
Bespreking in de e.v. commissie Ontwikkeling.
d. Dhr. J. Vrugt inzake gedwongen prostitutie (Gedrukt stuk nr.
117/Schneiders). Behandeling heeft plaatsgevonden.
5.

Benoemingen
Er zijn 35 geldige stembiljetten ingeleverd.
Benoemd is tot
 lid van de commissie Ontwikkeling de heer J.J. Visser met 35
stemmen
 lid van de commissie Samenleving de heer C.J. Pen met 33
stemmen

6.

Raadskrediet t.b.v. aanpak achterstallig onderhoud aan
Brandweerkazerne Zijlweg 200
(Gedrukt stuk nr. 100/Van Velzen)
Besluit: conform

7.

Vaststelling financiële beheersverordening gemeente Haarlem
(Gedrukt stuk nr. 101/Van Velzen)
Besluit: conform

8

Wijziging protocol actieve informatieplicht
(Gedrukt stuk nr. 102/Van Velzen)
Besluit: conform

9.

Actualisatie raamovereenkomst Transformatie Haarlemse Woonwijken
(Gedrukt stuk nr.104/Nieuwenburg)
Besluit: conform

10.

Uitvoering Stedelijk Kompas: realisatie brede opvangvoorziening
(Gedrukt stuk nr. 108/Van der Molen)
Besluit: conform

11.

Wijziging verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
i.v.m. aanwijzen Centrum Indicatiestelling Zorg intake
indicatieadvisering WMO
(Gedrukt stuk nr. 110/Van der Molen)
Besluit: conform

12.

Startnotitie plan van aanpak maatschappelijke opvang 2007-2013
(Gedrukt stuk nr. 113/Van der Molen)
Besluit: bespreking in e.v. raadsvergadering

13.

Aankoop parkeerterrein Nedtrain Oudeweg
(Gedrukt stuk nr. 121/Van Velzen)
Besluit: conform
De fractie van PvdA geeft een stemverklaring

14.

Verkoop hoofdgebouw Ripperda
(Gedrukt stuk nr. 122/Nieuwenburg)
Besluit: conform

15.

Verkoop vml. Stationsgebouw Amsterdamsevaart 274
(Gedrukt stuk nr. 125/Nieuwenburg)
Besluit: conform

16.

Omzetting erfpacht in eigendom perceel grond achter Nieuwe Gracht 39
(Gedrukt stuk nr. 126/Nieuwenburg)
Besluit: conform

17.

Jaarrekening 2006
(Gedrukt stuk nr. 98/Van Velzen)
Besluit: gewijzigd. De fractie van Axielijst stemt tegen het voorstel.
Amendement 2007-6/7 “wijzigen raadsbesluit punt 1 en 2”, ingediend door
GL, PvdA, CDA, OP, PS, CU-SGP, Axielijst, D66, VVD en SP e.a. wordt
aangenomen.
Wethouder Van Velzen zegt toe binnenkort te zullen komen met een
overzicht m.b.t. de RBWS waarin aangegeven wat nodig is om de aangegane
verplichtingen te betalen. Het overschot zal worden gestort in de algemene
reserve.
Wethouder Van Velzen zegt aan het eind van het jaar te zullen komen met
een overzicht van doelmatigheidsonderzoeken die vallen onder het artikel
213.
Wethouder Nieuwenburg zegt toe te zullen komen met een overzicht hoe het
college denkt de 30% sociale woningbouw te zullen gaan waarmaken tijdens
de coalitieperiode.

18.

Aan- en verkoop voormalig Belastingkantoor Surinameweg 2
(Gedrukt stuk nr. 124/Nieuwenburg)
Besluit: conform
Wethouder Nieuwenburg zegt toe dat de Raad inzicht krijgt in de
overeenkomst die het college gaat afsluiten met de corporaties inzake de
uitwerking van de aan- en verkoop.

19.

Jaarrekening 2006, begrotingswijziging 2007, programmabegroting
2008 Recreatieschap Spaarnwoude, SGP en SMG
(Gedrukt stuk nr. 109/Divendal)
Besluit: conform. De fractie van Partij Spaarnestad stemt tegen het voorstel.

20.

Aanpassingen Reglement van Orde en Algemene Commissieverordening
n.a.v. evaluatie vergaderstelsel
(Gedrukt stuk nr. 118/Schneiders)
Besluit: conform (wordt t.z.t. ook in de commissie Bestuur besproken)
De fractie van Partij Spaarnestad geeft een stemverklaring.

21.

Groot onderhoud en herinrichting Engelandlaan
(Gedrukt stuk nr. 105/Divendal)
Besluit: bespreking in e.v. raadsvergadering

22.

Milieumonitor en Wet Milieubeheer Jaarverslag 2006
(Gedrukt stuk nr. 106/Divendal)
Besluit: bespreking in e.v. raadsvergadering

23.

Convenant Wonen 2007-2011
(Gedrukt stuk nr. 119/Nieuwenburg)
Besluit: conform. De fractie van Axielijst stemt tegen het voorstel.
Motie 2007-6/1 “Seniorenwoningen”, ingediend door de fractie van CDA
wordt ingetrokken.
Motie 2007-6/3 “Bonton: Woningbon of Wonington?”, ingediend door de
fractie van de Axielijst wordt verworpen. Axielijst, GL en D66 stemmen
voor de motie.
De fractie van D66 geeft een stemverklaring.
Motie 2007-6/4 “Eénzijdige differentiatie”, ingediend door de fractie van de
Axielijst wordt verworpen. Axielijst stemt voor de motie.
Motie 2007-6/5 “Onbetaalbare raad voor betaalbare voorraad”, ingediend
door de fractie van de Axielijst wordt verworpen. Axielijst stemt voor de
motie.
Motie 2007-6/6 “The Corporation”, ingediend door de fractie van de
Axielijst wordt verworpen. Axielijst stemt voor de motie.
De fractie van GL geeft een stemverklaring.
Motie 2007-6/8 “Verleiden tot versluieren”, ingediend door de fractie van de
Axielijst wordt verworpen. Axielijst, GL en D66 stemmen voor de motie.
De fractie van D66 geeft een stemverklaring.

24.

Voortgang en kredietaanvraag Zomerzone
(Gedrukt stuk nr.111/Nieuwenburg)
Besluit: bespreking in e.v. raadsvergadering

25.

Verkoop Berlagelaan 1-3 – Damiate College (St. Petrus LTS)
(Gedrukt stuk nr. 123/Nieuwenburg)
Besluit: conform
De fracties van de PvdA, GL, D66, SP en Axielijst geven een
stemverklaring.

