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

Datum donderdag 22 mei 2008 om 19.30 uur

1. Vragenuur
De vragen van dhr. Vrugt (Axielijst) inzake bomenkap Prinsenhof worden
beantwoord door wethouder Divendal.
De wethouder zegt toe dat, naar verwachting, in de Raad van september
het Groenstructuurplan, bomenbeleidsplan en de lijst van “waardevolle
bomen” zal worden behandeld. Momenteel wordt dit nog besproken met
o.a. de klankbordgroep.

De vragen van dhr. Elbers (SP) inzake huivesting familie Pirmos worden
beantwoord door wethouder Van der Molen.
De wethouder zegt toe na afronding van de hele kwestie de Raad hierover
te zullen informeren.

De vragen van dhr. Reeskamp (D66) inzake veilen Joost Swarte kleed
worden beantwoord door burgemeester Schneiders.

2. Vaststelling van de agenda
Agendapunt 9 wordt overgeheveld naar “HAMERSTUK MET
STEMVERKLARING”.
Agendapunt 13 “Beleidsplan WMO” wordt afgevoerd van de agenda.

3. Vaststelling van de ontwerpnotulen van de vergadering van
donderdag 17 april 2008 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



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 uitvoeringspraktijk afdeling Sociale Zaken

en Werkgelegenheid (Gedrukt stuk nr. 74/Van der Molen).
Bespreking in de commissie Samenleving.

b. Mevrouw Van Zetten inzake de Klachtencommissie Inspraak
(Gedrukt stuk nr. 75/Schneiders). Bespreking in de
commissie Bestuur.

c. De heer Pen en de heer Visser inzake herinrichting en veiligheid
Nol Houtkamp sportpark (Gedrukt stuk nr. 76/Divendal).
Behandeling heeft plaatsgevonden.

d. Mevrouw Van Zetten inzake indicatie woningaanpassing
(Gedrukt stuk nr. 77/Van der Molen). Bespreking in de
commissie Samenleving.

e. De heer Vrugt inzake herindicatie huishoudelijke hulp (Gedrukt
stuk nr. 78/Van der Molen). Bespreking in commissie
Samenleving in combinatie met brief III.f.

f. Mevrouw Koper en de heer Fritz inzake brandveiligheid
Waarderhaven (Gedrukt stuk nr. 79/Schneiders). Behandeling
heeft plaatsgevonden.

g. Mevrouw van Zetten inzake het Elektronisch Kinddossier
(Gedrukt stuk nr. 80/Van der Molen). Behandeling heeft
plaatsgevonden.

h. De heer Catsman en dhr. Visser inzake ontsluiting
Kinheimgebied (Gedrukt stuk nr. 84/Divendal). Behandeling
heeft plaatsgevonden.

5. Verkoop Boekenrodestraat 9 & 9-I te Haarlem
(Gedrukt stuk nr. 71/Van Velzen)
Besluit: conform

6. Structureel onderhoud volkstuincomplex Poelpoldervreugde
(Gedrukt stuk nr. 70/Divendal)
Besluit: conform

7. Kredietverlening Impulsgelden Europawijk-zuid en
terugtrekken bouwplannen voor Brusselstraat en
Athenestraat
(Gedrukt stuk nr. 82Nieuwenburg)
Besluit: conform



8. Voorbereidingsbesluit plangebied Spoorwegdriehoek
Zijlweg oost
Gedrukt stuk nr.83/Nieuwenburg)
Besluit: conform

9. Verlenging AMA-perspectiefproject
(Gedrukt stuk nr. 86/Van der Molen
Besluit: conform
De fractie van CU-SGP geeft een stemverklaring.



10. Vaststelling bestemmingsplan Heiliglanden-de Kamp
(Gedrukt stuk nr. 66/Nieuwenburg)
Besluit: conform

Motie 10/1 “Alles op zijn plaats”, ingediend door de fractie van de
Axielijst wordt verworpen. De fracties van GL, Partij Spaarnestad
en Axielijst stemmen voor de motie.
De fractie van VVD geeft een stemverklaring.

Amendement 10/2 “Van een andere orde”, ingediend door de fractie
van de Axielijst wordt verworpen. De fracties van GL, CDA, Partij
Spaarnestad, CU-SGP, Axielijst en D66 stemmen voor het
amendement.

Amendement 10/3 “Werken boven winkels”, ingediend door de
fractie van de VVD wordt ingetrokken.
De wethouder zegt toe dat zodra het definitieve plan voor het pand
Van Duivenboden voorligt de raad hierin gekend zal worden zodra de
bouwaanvraag resulteert in een bouwplan.
In voorkomende gevallen zal vrijstelling van het bestemmingsplan
(werken boven winkels) mogelijk zijn om leegstand te voorkomen.

Amendement 10/4 “Groot Heiligland”, ingediend door de fractie
van de VVD wordt verworpen. De fracties van CDA, Partij
Spaarnestad, CU-SGP, Axielijst , D66 en VVD stemmen voor het
amendement.

Amendement 10/5 “bp Heiliglanden-de Kamp”, ingediend door
D66, CDA, GL en Axielijst wordt verworpen. De fracties van GL,
CDA, Partij Spaarnestad, Axielijst , D66 en VVD stemmen voor het
amendement.
De fractie van VVD geeft een stemverklaring.

11. Realiseringspercentage investeringen 2007
(Gedrukt stuk nr. 72/Van Velzen)
Besluit: conform. De fractie van GL stemt tegen besluitpunt 3.
De fracties van GL, CDA en Partij Spaarnestad geven een
stemverklaring.

De wethouder zegt toe de Raad te zullen informeren m.b.t . het
realiseringsoverzicht en de zgn. VAT-kosten

12. Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2008-2011
(Gedrukt stuk nr. 73/Schneiders)
Besluit: conform



Motie 12/1 “ken je risicojongeren en handhaaf”, ingediend door de
fracties van CDA en Axielijst wordt verworpen. De fracties van
CDA, CU-SGP, Axielijst en D66 stemmen voor de motie.
De fracties van D66, PvdA en GL geven een stemverklaring.

Motie 12/2 “Waar de klok thuis tikt, luidt de klepel veilig”,
ingediend door de fractie van de Axielijst wordt verworpen. De
fracties van CDA en Axielijst stemmen voor de motie.
De fracties van PvdA en GL geven een stemverklaring.

Motie 12/3 “Geweld en agressie”, ingediend door de fractie van het
CDA wordt verworpen. De fracties van CDA, CU-SGP, Axielijst ,
D66 en SP stemmen voor de motie.
De fracties van PvdA en GL geven een stemverklaring.

Motie 12/4 “Herijking coffeeshopbeleid scholen”, ingediend door de
fractie van het CDA wordt verworpen. De fracties van CDA en CU-
SGP stemmen voor de motie. De fracties van PvdA en GL geven
een stemverklaring.

Motie 12/5 “Herijking coffeeshopbeleid overlastlocaties”, ingediend
door de fractie van het CDA wordt verworpen. De fracties van CDA
en CU-SGP stemmen voor de motie.
De fracties van PvdA en GL geven een stemverklaring.

De burgemeester zegt toe bij wijziging van het rijksbeleid m.b.t . de
coffeeshops dit te zullen bespreken in de Raad en eventueel het
Haarlemse coffeeshopbeleid hierop aan te passen.

13. O ntmoeten, verbinden en meedoen. Beleidsplan Wet
Maatschappelijke O ndersteuning Gemeente Haarlem 2008-
2011
(Gedrukt stuk nr. 69/Van der Molen)
Besluit: afgevoerd.

14. Uitvoeringskrediet O ostenrijklaan e.o.
(Gedrukt stuk nr. 67/Divendal)
Besluit: conform

15. Uitvoeringskrediet vervangen walmuur en aanleg
bergbezinkbassin Spaarndamseweg
(Gedrukt stuk nr. 68/Divendal)
Besluit: conform
De fracties van de SP en GL geven een stemverklaring.

16. Kansenkaart watertoerisme Haarlem



(Gedrukt stuk nr.81/Divendal)
Besluit: conform
De fracties van Partij Spaarnestad, Axielijst , GL, PvdA, D66 en SP
geven een stemverklaring.



17. Definitief besluit regionalisering Brandweer
(Gedrukt stuk nr. 85/Schneiders)
Besluit: conform
De fractie van de SP geeft een stemverklaring.

18. Bestemming impuls mantelzorgondersteuning
(Gedrukt stuk nr. 87/Van der Molen)
Besluit: conform
De fractie van de Axielijst geeft een stemverklaring.

19. Motie vreemd aan de orde van de dag (o.g.v. art. 34 RvO )
van:

 de fractie VVD inzake Spaarnebuiten
Motie wordt met algemene stemmen aangenomen.
De fracties van PvdA, GL en Axielijst geven een
stemverklaring.




