
Raadsvergadering Begroting 9 t/m 12 november 2009

1. Vaststelling van de agenda

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

3. Ingekomen stukken
- N.a.v. cat.VII
De fractie D66 verzoekt de brief van wethouder C. van Velzen van 28
oktober 2009 inzake financiering nieuwbouw Raaks- en Zijlpoortgebouwen
(2009/205943) te agenderen in cie. Bestuur

4. Programmabegroting 2010- -2014
(2009/165415/CvV)
De fracties van GLH, CDA, Partij Spaarnestad, CUSGP, Lijst De Leeuw,
D66 geven een stemverklaring. De fracties van CDA, Partij Spaarnestad,
CUSGP, Actiepartij en D66 stemmen tegen het voorstel.

Besluit: gewijzigd met inachtneming van amendementen met in achtneming
van Verzamelamendement B10/053 en Amendement Geen Strategisch
budgetteren voor RKC.

De toezeggingen die door de portefeuillehouders zijn gedaan tijdens de
behandeling van de begroting zijn in een apart overzicht opgenomen
(bijlage 2).

Er zijn in totaal 53 moties en amendementen ingediend. In het overzicht
moties en amendementen (bijlage 1) staat de besluitvorming vermeld.
De aangenomen moties en amendementen zijn als bijlagen bij dit verslag
opgenomen.

Aanvullingsagenda 9 november 2009

1 Vaststellen bestemmingsplan Hekslootgebied/Spaarndam
(2009/190633/JN)
Besluit: conform
De fracties van PvdA, Partij Spaarnestad en D66 geven een stemverklaring.
De raad met uitzondering van de fractie Partij Spaarnestad stemt voor het
voorstel.

1.2 Motie Stal
De motie ingediend door de fracties van het CDA, VVD, Partij Spaarnestad
en SP wordt aangenomen.

Kort Verslag

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BB4F6248-A744-4406-AF31-2E08314E487E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=82BDD066-1158-4BAB-8FDD-82158E3F842D
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De fracties van PvdA, D66 en VVD geven een stemverklaring. De fractie
van de PvdA stemt tegen de motie.

1.1 Amendement Dakkapellen
Het amendement ingediend door de fractie van het CDA en Actiepartij
wordt verworpen. De fracties van CDA, Partij Spaarnestad en Actiepartij
stemmen voor het amendement.

1.3 Motie Beheer Hekslootpolder na vaststellen bestemmingsplan
De motie ingediend door de fractie van het CDA en PvdA wordt
aangenomen. De fracties van PvdA, GLH, CDA, Partij Spaarnestad,
CUSGP en de SP stemmen voor de motie.






























































