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

Datum donderdag 15 maart 2007 om 19.30 uur

1. Vragenuur
De vragen van dhr. Reeskamp (D66) inzake het Kafi-rapport worden
beantwoord door wethouder Van Velzen.

2. Vaststelling van de agenda
Agendapunten 4, 6 en 7 worden overgeheveld naar HAMERSTUK MET
STEMVERKLARING
Agendapunt 11 en 12 worden overgeheveld naar BESPREEKPUNTEN
Agendapunt 10 wordt van de agenda afgevoerd

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. Dhr. Pen en dhr. Catsman inzake regeerakkoord (Gedrukt stuk nr. 39).

Bespreking in commissie Bestuur (i.c.m. brief wethouder inzake
tegenvaller uit Regeerakkoord)

b. Dhr. M. Aynan inzake stopzetting Haarlempaskorting door
Toneelschuur (Gedrukt stuk nr. 41/Van der Molen). Behandeling heeft
plaatsgevonden.

c. Dhr. J. van de Manakker en dhr. Elbers inzake gescheiden riolering
(Gedrukt stuk nr. 40/Divendal). Behandeling heeft plaatsgevonden.

d. Dhr. Pen en dhr. Catsman inzake Holland Casino en de Raaks (Gedrukt
stuk nr. 52). Behandeling heeft plaatsgevonden.



4. Verkoop grond Schotersingel voormalig Schoterburcht
(Gedrukt stuk nr. 51/Nieuwenburg)
Besluit: conform
De fractie van D66 geeft een stemverklaring.

5. Subsidievaststelling 2005 Stichting Vluchtelingenwerk Haarlem
(Gedrukt stuk nr. 44/Van der Molen)
Besluit: conform

6. Van Werkhotel naar Kamers met Kansen
(Gedrukt stuk nr. 45/Divendal)
Besluit: conform
De fractie van de PvdA geeft een stemverklaring.

7. Kredietaanvraag definitiefase vernieuwing Zuidstrook-Slachthuisbuurt
Gedrukt stuk nr. 43/Nieuwenburg)
Besluit: conform
De fracties van de SP en CDA geven een stemverklaring.

8. Parkmanagement Waarderpolder
(Gedrukt stuk nr. 42/Schneiders)
Besluit: conform

9. Wet Inburgering in de gemeente Haarlem 2007-2009
(Gedrukt stuk nr. 26/Van der Molen)
Besluit: conform

Motie 1 “keuze soort traject”, ingediend door de fracties van PvdA, SP, VVD, 
GL en Axielijst wordt aangenomen. De fractie van D66 stemt tegen de motie.

Motie 2 “Eigen bijdrage”, ingediend door de fracties van PvdA, SP, VVD, GL 
en Axielijst wordt aangenomen. De fracties van CDA, Partij Spaarnestad en
D66 stemmen tegen de motie.

Motie 4“Wet Inburgering” wordt aangenomen. De fracties van CDA, CU-SGP,
D66 en VVD stemmen tegen de motie.

Wethouder Van der Molen zegt toe een brief te zullen sturen aan de Tweede
Kamer waarin de bevindingen van Haarlem zullen worden verwoord. Deze brief
zal eerst aan de commissie worden voorgelegd met verzoek om evt. nog
commentaar/aanvullingen.

Motie 5 “traject voor vrouwen met kinderen onder 2 jaar”wordt verworpen. De
fracties van CDA, D66 en mevrouw Bosma-Piek (VVD) stemmen voor de
motie.

10. Uitvoeringsprogramma Fietsinfrastructuur
(Gedrukt stuk nr. 28/ Divendal)
Besluit: afgevoerd



11. Van der Aart sportpark: vaststellen ontwerp & kredietaanvraag
(Gedrukt stuk nr. 46/Divendal)
Besluit: conform. De fractie van Axielijst stemt tegen het voorstel.

Amendement 6“Onze Gezellen”, ingediend door de fractie van het CDA wordt 
ingetrokken na toezegging van de wethouder.

Wethouder zegt toe in overleg met Onze Gezellen te kijken naar de kosten van
de te realiseren opstallen (bouw op de begane grond plus verdieping) en hiervan
in de commissie Samenleving een verslag te doen.

Motie 7 “Ook op sportpark is kap geen sport”,ingediend door de fractie van de
Axielijst wordt verworpen. De Axielijst stemt voor de motie.

Wethouder Divendal zegt toe met positieve inzet een overleg te starten met
PUK en omwonenden i.v.m. het omdraaien van het parkeerterrein met de locatie
van de buitenbanen.
Tevens zegt de wethouder toe in de commissie Samenleving alle punten m.b.t.
het sportpark, zoals nu genoemd in de Raad, te zullen doornemen in de
commissie.

12. Besturenfusie Stichting Organisatie Voortgezet Onderwijs tot
samenwerkingsstichting Dumamare
(Gedrukt stuk nr. 47/Divendal)
Besluit: conform

Motie 8“Stichting Dunamare”, ingediend door de fractie van D66 wordt
verworpen. De fracties D66, Axielijst en CU-SGP stemmen voor de motie.

13. Vaststelling Meerjarenplan Bestemmingsplannen
(Gedrukt stuk nr. 32/Nieuwenburg)
Besluit: conform
De fracties van CDA en D66 geven een stemverklaring.

14. Motie vreemd aan de orde van de dag van D66 inzake hantering wijze
artikel 55 in Haarlem (o.g.v. art. 34 R.v.O.)
Deze motie wordt niet ingediend na toezegging van de burgemeester.

De burgemeester zegt toe een hanteerbaar protocol m.b.t. de art. 55 procedure
op te stellen en deze te zullen bespreken in de commissie Bestuur.

15. Motie vreemd aan de orde van de dag van de SP inzake de wachtlijsten
voor schuldhulpverlening (o.g.v. art. 34 R.v.O.)
Motie wordt verworpen. De fracties van CU-SGP en Axielijst stemmen voor de
motie.








