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

Datum donderdag 13 december 2007 om 19.30 uur

1. Vragenuur
De vragen van mevr. Lodeweegs inzake brief over Prisma worden
beantwoord door wethouder Divendal.

De vragen van dhr. Catsman inzake de HJC worden beantwoord door
wethouder Divendal.
De wethouder zegt toe in de commissie Beheer nogmaals uitgebreid te
zullen praten over de HJC en Schoterbrug.

De vragen van dhr. Catsman inzake huisvesting “Spaarnebazuin” worden
beantwoord door wethouder Van Velzen.

De vragen van dhr. Elbers inzake bereikbaarheid Frans Hals Museum
worden beantwoord door wethouder Divendal.
De wethouder zegt toe de vragen schriftelijk te beantwoorden of eventueel
te zullen bespreken in de commissie Beheer.

De vragen van dhr. Vrugt inzake pinguïns en zeeleeuwen in circussen
worden beantwoord door wethouder Divendal.

2. Vaststelling van de agenda
Geen bijzonderheden.

3. Vaststelling van de ontwerpnotulen van de vergaderingen van
maandag 5 november om 19.30 uur, woensdag 7 november om
19.30 uur, donderdag 8 november om 17.00 uur en donderdag 22
november 2007 om 19.30 uur.
Geen bijzonderheden.

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.e . zal worden besproken in de commissie Beheer.

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 Vrugt inzake accommodatie hengelsport (Gedrukt stuk

nr. 248/Divendal). Behandeling heeft plaatsgevonden.
b. De heer Pen en Visser inzake schoolkrant (Gedrukt stuk nr.

249/Divendal). Behandeling heeft plaatsgevonden.
c. De heer Vrugt inzake aanbestedingsprocedure thuiszorg

(Gedrukt stuk nr. 250/Van der Molen). Behandeling heeft
plaatsgevonden.

d. De heer Catsman en dhr. Visser inzake economische prestaties
(Gedrukt stuk nr. 251/Nieuwenburg). Bespreking in de
commissie O ntwikkeling

Brief VII.a. zal worden besproken in de commissie
O ntwikkeling.

5. O pheffing gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking Zuid-
Kennemerland
(Gedrukt stuk nr. 229/Divendal)
Besluit: conform

6. Waterverbinding Meerwijk Centrum – Stadsdeelhart:
voorbereidingskrediet
(Gedrukt stuk nr. 231/Divendal)
Besluit: conform

7. Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder
(Gedrukt stuk nr. 241/Nieuwenburg)
Besluit: conform

8. Verkoop ‘kavel Noord’ Zuid Schalkwijkerweg naast 7
(Gedrukt stuk nr. 244/Nieuwenburg)
Besluit: conform

9. Aankoop Marsmanplein 50
(Gedrukt stuk nr. 243/Nieuwenburg)
Besluit: conform



10. Verkoop FUCA panden: Herensingel 95/97/99 en Fabriciusstraat 2
en 2a
(Gedrukt stuk nr. 245/Nieuwenburg)
Besluit: conform



11. Delegatiebesluit
(Gedrukt stuk nr. 236/Schneiders)
Besluit: conform

12. Haarlemse belastingen 2008
(Gedrukt stuk nr. 233/Van Velzen)
A. Nota “Haarlemse belastingen in 2008”
B. Verordening begraafrechten 2008
C. Verordening brandweerrechten 2008
D. Verordening havengelden 2008
E. Verordening hondenbelasting 2008
F. Verordening leges 2008
G. Verordening marktgelden 2008
H. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2008
J. Verordening precariobelastingen 2008
K. Verordening reinigingsheffingen 2008
L. Verordening rioolrechten 2008
M. Verordening roerende woon- en bedrijfsruimtenbelasting 2008
N. Verordening toeristenbelasting 2008
O. Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2008
Besluit: conform

13. 3e wijziging gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst
Kennemerland (HDK)
(Gedrukt stuk nr. 237/Schneiders)
Besluit: conform

14. Financiële gevolgen overdracht afdeling Ambulance
Hulpverlening naar de HDK
(Gedrukt stuk nr. 238/Van Velzen & Van der Molen)
Besluit: conform

15. Toetreding GGD Haarlemmermeer tot de hulpverleningsdienst
Kennemerland (HDK)
(Gedrukt stuk nr. 239/Schneiders)
Besluit: conform

16. Verbreding Wet Inburgering in Haarlem 2007-2009
(Gedrukt stuk nr. 247/Van der Molen)
Besluit: conform

17. Verordening tot subsidiëring van bewonersondersteuning via
wijkraden
(Gedrukt stuk nr. 240/Schneiders)
Besluit: gewijzigd



Motie 17/1 “snelle evaluatie”, ingediend door PvdA, SP en VVD wordt
met algemene stemmen aangenomen.

Amendement 17/2 “Melden van afwijzing”, ingediend door PvdA, SP en
VVD wordt aangenomen. CU-SGP stemt tegen het amendement.
De fractie van D66 geeft een stemverklaring.

18. Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet t.b.v. parkeergarage
Nieuwe Gracht
(Gedrukt stuk nr. 230/Divendal)
Besluit: conform . De fracties van GL, CU-SGP en Axielijst
stemmen tegen het voorstel.

19. Bestuursrapportage 2007-II
(Gedrukt stuk nr. 232/Van Velzen)
Besluit: conform

Motie 19/1 “Werkdeel weer wel aanbesteden”, ingediend door Axielijst en
GL wordt verworpen. De fracties van Axielijst , GL en CDA stemmen
voor de motie.

Amendement 19/2 “2e bestuursrapportage”, ingediend door PvdA, CDA,
VVD, SP, Axielijst , GL en D66 wordt aangenomen. De fractie van CU-
SGP stemt tegen het amendement.

De wethouder zegt toe ergens in de eerste twee maanden van het nieuwe
jaar te komen met een overzicht van alle investeringen die niet volgens
de planning verlopen. E.e.a. zal worden besproken in de commissie
Bestuur.

De wethouder zegt toe de Raad te zullen informeren over de uitspraak van
de Raad van State m.b.t . de precarioheffing op kabels en leidingen.

20. AMCO R
rapportage onderzoek AMCOR
reactie van het college op het rapport van de Rekenkamercommissie
Besluit: bespreking heeft plaatsgevonden.

21. De WWB Hoogwaardig Handhaven in Haarlem 2008-2010
(Gedrukt stuk nr. 246/Van der Molen)
Besluit: aangehouden tot raadsvergadering januari 2008

22. Motie vreemd aan de orde van de dag (o.g.v. art. 34 RvO ) van:
de fractie Axielijst inzake ’t Web meer budget met de nieuwe
wet
Besluit: aangehouden tot raadsvergadering januari 2008



23. Verzoek tot het houden van een interpellatiedebat (o.g.v. art. 39
RvO ) door de fractie van CDA inzake Noordvleugel 7
Aangehouden tot raadsvergadering januari 2008



24. Koopovereenkomst tussen de gemeente Haarlem en
ontwikkelcombinatie 023 Haarlem C.V.
(Gedrukt stuk nr. 242/Nieuwenburg)
Besluit: conform . De fractie van D66 stemt tegen het voorstel.
De fracties van VVD, D66 en CDA geven een stemverklaring.

25. Normenkader financiële rechtmatigheid 2007
(Gedrukt stuk nr. 234/Van Velzen)
Besluit: conform. De fracties van GL, Axielijst en D66 stemmen tegen
het voorstel.
De fracties van GL, SP, D66 en Axielijst geven een stemverklaring.

26. Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Stadsbibliotheek
Haarlem
(Gedrukt stuk nr. 235/Van Velzen)
Besluit: conform
De fracties van VVD, D66 en Partij Spaarnestad geven een
stemverklaring.










