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

Datum donderdag 17 januari 2008 om 19.30 uur

1. Vragenuur
De vragen van dhr. C.J. Pen inzake toepassen snelrecht belagers
hulpverleners worden beantwoord door burgemeester Schneiders.

De vragen van mevr. S. Özogul inzake jongerencentrum Prisma worden
beantwoord door wethouder Van der Molen.

2. Vaststelling van de agenda
Agendapunt 13 “Besteding kabelgelden” wordt AFGEVOERD.
Agendapunt 16 “Gemeentelijk Rioleringsplan 2007-2011” wordt
overgeheveld naar BESPREEKPUNTEN.

3. Vaststelling van de ontwerpnotulen van de vergadering van
donderdag 13 december 2007 om 19.30 uur
Notulen worden met een kleine wijziging vastgesteld.

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 J.W. van den Manakker inzake bezorging Stadskrant
(Gedrukt stuk nr. 1/Schneiders). Bespreking in de
commissie Bestuur.



5. Verzoek tot het houden van een interpellatiedebat door de fractie
van CDA inzake Noordvleugel 7.
Interpellatie is ingetrokken.

6. Aanvullend krediet vernieuwbouw club-/kleedaccommodatie
Hockey Club Haarlem
(Gedrukt stuk nr.2/Divendal)
Besluit: conform

7. Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk
(Gedrukt stuk nr. 3/Nieuwenburg)
Besluit: conform

8. Grondverkoop Meerwijk-Centrum
(Gedrukt stuk nr. 4/Nieuwenburg)
Besluit: conform

9. Verkoop Noord Schalkwijkerweg 115 gebouw 10 (toekomstige
adres Vuurtonstraat 1 en 1A)
(Gedrukt stuk nr. 15/Nieuwenburg)
Besluit: conform

10. Verkoopovereenkomst huurwoningen Ripperda (blok J1/J2/C)
(Gedrukt stuk nr. 16/Nieuwenburg)
Besluit: conform

11. Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad
(Gedrukt stuk nr. 12/Nieuwenburg)
Besluit: conform

12. De WWB Hoogwaardig Handhaven in Haarlem 2008-2010
(Gedrukt stuk nr. 246/Van der Molen)
Besluit: conform. De fractie van de SP stemt voor het voorstel maar gaat
niet akkoord met de passage over de anonieme tips.
De fracties van GL en Axielijst stemmen tegen het voorstel.
De fracties van SP en GL geven een stemverklaring.

Motie 12/1 “Bezwaar en beroep beschikkingen”, ingediend door de
fracties SP, GL en Partij Spaarnestad wordt ingetrokken.

Motie 12/2 “Weg met anonieme klikcultuur”, ingediend door de fracties
SP, GL, Axielijst , Partij Spaarnestad en D66 wordt verworpen.
De fracties van GL, Partij Spaarnestad, Axielijst , D66 en SP stemmen
voor de motie.



De wethouder zegt toe met de desbetreffende afdeling te zullen gaan
praten over hoe om te gaan met anonieme tips. Benadrukt zal worden dat
er wel een naam genoemd moet worden. Mochten tipgevers dit persé niet
willen dan kan de tip nog wel “waardevol” blijken te zijn.

Wethouder zegt tevens toe in april een onderzoek te starten waarmee
gekeken wordt of er andere mogelijkheden zijn voor beroep- en
bezwaarschriften. De wethouder kan niet inschatten hoeveel kosten hier
mee gemoeid zijn. De Raad zal dan moeten beslissen bij de behandeling
van de Kadernota.

13. Besteding Kabelgelden 2008
(Gedrukt stuk nr. 10/Van der Molen)
Besluit: afgevoerd

14. Scheepmakerskwartier: planontwikkeling en krediet 2008
(Gedrukt stuk nr. 14/Van Velzen)
Besluit: conform

Wethouder van Velzen zegt toe de voors en tegens te zullen presenteren
voor een andere, meer zuidelijker plek, voor de stadshaven (dichter bij
molen De Adriaan).
Tevens zal de wethouder de komende tijd intensief kijken naar de situatie
van molen De Adriaan i.v.m. het niet uit de wind komen te staan.

Wethouder Van Velzen zegt toe te komen met een onderzoek naar de
mogelijke alternatieven voor de fietsbrug.

Motie 14/1 “Zet de Adriaan niet uit de wind”, ingediend door PvdA, SP en
GL wordt aangenomen. De fracties van CDA, Partij Spaarnestad, CU-SGP,
Axielijst en D66 stemmen tegen de motie.
De fracties van CDA, Partij Spaarnestad en VVD geven een
stemverklaring.

Motie 14/2 “Cavexgebied”, ingediend door CDA, D66, Axielijst en Partij
Spaarnestad wordt ingetrokken.

Motie 14/3 “Bakstenen Cavexgebouwen”, ingediend door CDA. Axielijst
en Partij Spaarnestad wordt ingetrokken.

Motie 14/4 “Adriaan”, ingediend door CDA, Axielijst en Partij
Spaarnestad wordt ingetrokken.

Motie 14/5 “Grotere passantenhaven”, ingediend door CDA, Axielijst en
Partij Spaarnestad wordt ingetrokken.



Motie 14/6 “Schoorsteen”, ingediend door CDA, Axielijst en Partij
Spaarnestad wordt ingetrokken.

Motie 14/7 “Haven Scheepmakerskwartier”, ingediend door de SP wordt
ingetrokken.

15. Delftwijk 2020 Wijkpark: start uitvoering
(Gedrukt stuk nr. 6/ Divendal)
Besluit: conform. De fracties D66 en Axielijst stemmen tegen het
voorstel

16. Gemeentelijk Rioleringsplan 2007-2011
(Gedrukt stuk nr. 7/Divendal)
Besluit: conform

Motie 16/1 “OZB-rioolrecht”, ingediend door de SP wordt ingetrokken.

17. O nderzoek RKC “Gemeenschappelijke regelingen:
gemeenschappelijke controle?
(Gedrukt stuk nr. 9)
Besluit: conform

18. Verplaatsing Springplank (Hartekampgroep)
(Gedrukt stuk nr. 8/Divendal)
Besluit: conform. De fractie van de VVD geeft een stemverklaring.

19. Publieksfunctie Bakenesserkerk
(Gedrukt stuk nr. 13/Van Velzen)
Besluit: conform. De fractie van D66 geeft een stemverklaring.

20. 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
Motie 20/1 wordt ingetrokken.

 de fractie Partij Spaarnestad inzake tijdelijk hergebruik
Jachthaven De Drijver
Motie 20/2 wordt verworpen.
De fracties GL, CDA, D66, Axielijst , CU/SGP en Partij Spaarnestad
stemmen voor de motie.

 de fractie van D66 inzake ontwikkeling jachthaven
Schoteroog

Motie 20/3 wordt verworpen.
De fracties GL, CDA, D66 en Axielijst stemmen voor de motie.

Wethouder Divendal zegt toe de Raad inzicht te zullen geven in het
feit of er nog enige bestedingsruimte is in het batig saldo van ruim € 3
mln. zodat deze gebruikt kan worden voor de sanering van de haven.






