
Raadsvergadering 5 november 2009

1. Vragenuur
De vragen van de fractie van de Actiepartij inzake ontwikkelingen
Ruijchaverstraat worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg;
De vragen van de fractie CDA inzake de Structuurvisie Noord Holland
worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg.
De vragen van de fractie Spaarnestad inzake SpaarneBuiten worden
beantwoord door wethouder Nieuwenburg

2. Vaststelling van de agenda
Interpellatie wordt gehouden na behandeling hamerstukken, als eerste
bespreekpunt.
Agendapunten 8 en 10 wordt opgewaardeerd naar bespreekpunt

3. Vaststelling conceptnotulen van de vergadering van 15 oktober 2009
Het verslag van de vergadering van donderdag 15 oktober 2009 is
vastgesteld.

4. Ingekomen stukken
- N.a.v. cat. III
De fractie PvdA verzoekt de brief van Amphitrite & De Brug van 13
oktober 2009 inzake definitieve locatie (2009/202762) te agenderen in cie.
Ontwikkeling.
-N.a.v. cat. VI
De fractie D66 verzoekt art. 38 vragen van F. Reeskamp, Mw. L. van
Zetten en Mw. D. Leitner inzake Bestemmingsplan Deo (2009/181550) te
agenderen in de cie. Ontwikkeling. Ditmaal met bijlagen.

5. Wijziging begroting 2009 en ontwerp-begroting 2010 Cocensus
(2009/183604/CvV)
Besluit: conform

6. Aanpassing subsidieverordening Amateurkunst
(2009/180880/CvV)
Besluit: conform

7. Kredietaanvraag nieuwbouw ’t Hoenstraat
(2009/173397/JN)
Besluit: conform

8. Vaststellen definitief ontwerp (DO) herinrichting Oranjeplein
(2009/138333/MD)
Doorgeschoven naar agenda 3 december; bespreekpunt.

Kort Verslag
Gewijzigd
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9. Ontwerpbegroting 2010 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
en huidige stand van zaken financiën
Besluit: conform
De fracties van VVD en Actiepartij geven een stemverklaring.
De fracties Lijst de Leeuw en Actiepartij stemmen tegen het voorstel.

10. Uitvoering strategisch huisvestingsplan Onderwijs: actualisatie 2009
Besluit: conform
In de vergadering is verzocht het agendapunt op te waarderen naar
bespreekpunt
De fracties van D66, CDA en Actiepartij geven een stemverklaring.
De fracties D66, Actiepartij en Partij Spaarnestad stemmen tegen het
voorstel.

11. Normenkader financiële rechtmatigheid 2009 (definitief normenkader
voor 2009)
Besluit: conform

12. Wijziging Monumentenverordening
Op verzoek van B&W doorgeschoven naar volgende raadsvergadering.

13. Interpellatieverzoek financiering HFC Haarlem
De door de fractie SP aangevraagde interpellatie HFC heeft
plaatsgevonden.

13.1 Motie HFC Haarlem
De motie ingediend door de SP, PvdA, GLH, CDA wordt
aangenomen.
De fracties van Partij Spaarnestad, CUSGP, Actiepartij, D66 en VVD geven
een stemverklaring.
De fracties van CUSGP, De Leeuw, Actiepartij, D66 en VVD stemmen
tegen de motie.

14. Plan van aanpak Gebiedsvisies
(2009/149477/JN)
Doorgeschoven naar vergadering van 3 december 2009.

15. Verkoop pand Paul Krugerkade 4 te Haarlem
(zware voorhangprocedure)
(2009/161314/JN)
Besluit: conform
De fracties van D66 en Actiepartij stemmen tegen het voorstel.

15.1 Motie Openbaar duurt het langst
De aangepaste motie (laatste bolletje van ‘Overwegende dat’ vervalt)
ingediend door de fractie van D66 wordt verworpen.
De fracties van PvdA, GLH, CDA, VVD en SP geven een stemverklaring.
De fracties van PvdA, GLH, CUSGP en SP stemmen tegen de motie.
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16. Vaststellen bestemmingsplan Hekslootgebied/Spaarndam
(2009/190633/JN)
Het onderwerp met amendementen en motie zal maandag 9
november tijdens de begrotingsvergadering opnieuw in stemming
worden gebracht.

16.1 Amendement Stal
De motie ingediend door de fractie van het CDA is in stemming gebracht:
de stemmen staken.

16.2 Amendement Dakkapellen
Het amendement ingediend door de fractie van het CDA en Actiepartij is
nog niet in stemming gebracht

16. 3 Motie Beheer Hekslootpolder na vaststellen bestemmingsplan
De motie ingediend door de fractie van het CDA en PvdA is nog niet in
stemming gebracht.

MOTIE VREEMD

17 Motie Vreemd Berekenen de werkelijkheid of meet de werkelijkheid
dat is de kwestie
De motie is niet behandeld. Doorgeschoven naar 3 december .




