
Via www.haarlem.nl zijn vanaf 17 april 2008 alle vergaderingen van de gemeenteraad en de
raadscommissies online te beluisteren. U kunt de vergaderingen “live” volgen, het kan ook achteraf.
De geluidsbestanden komen de dag ná de vergadering beschikbaar. Wanneer op donderdagavond een
live-uitzending plaatsvindt, wordt dit op www.haarlem.nl aangegeven. U kunt via
www.haarlem.nl/raadonline direct naar de online vergaderingen. Op www.haarlem.nl vindt u ook de
vergaderdata van de raad en de commissies.

Raadsvergadering donderdag 11 juni om 19.30 uur
Afwezig: mevr. Funnekotter, mevr. Bosma, dhr. Bawits, dhr. Rutten, dhr. Roos

1. Vragenuur
De fractie van D66 stelt de aangekondigde vragen niet.

2. Vaststelling van de agenda
Agendapunt 14 (DSK) en 16 (Corn. v. Noordestr.) worden opgewaardeerd
naar bespreekpunt.

3. Ingekomen stukken
(N.B. voorstellen voor bespreking in commissies dienen goed te worden
gemotiveerd!)

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. P.G.M. Elbers en dhr. J. van de Manakker inzake Natuurlijk!

Boeren in de Verenigde Polders Molenwijk, Schalkwijk
(Gedrukt stuk nr. 97/Divendal)
Behandeling heeft plaatsgevonden.

b. mevr. D. Eikelenboom inzake Gemeente Haarlem financiert oranje
hoofddoekjes
(Gedrukt stuk nr. 94/Van Velzen)|
De fractie van de VVD verzoekt dit onderwerp te agenderen in de cie.
Bestuur

HAMERSTUKKEN

4. Jaarrekening 2008 Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland Paswerk
(Gedrukt stuk nr. 96/HvM)
Besluit: conform

BESPREEKPUNTEN

5. Jaarverslag 2008 en Jaarrekening 2008
5.a Jaarverslag 2008 (is reeds in uw bezit)

Kort verslag



5.b Raadsstuk Jaarrekening 2008
(Gedrukt stuk nr. 89/Van Velzen)

5.c Accountantsrapport van Ernst & Young bij de jaarrekening 2008
(is reeds in uw bezit)

5.d De reactie van B&W op het accountantsrapport (is reeds in uw bezit)
5.e Het advies RKC op het jaarverslag 2008: “Het is ook nooit goed”

(is reeds in uw bezit)
5.f Reactie op het verslag van de RKC over de jaarstukken 2008

(is reeds in uw bezit)
Besluit: conform
De fracties van D66 en GLH geven een stemverklaring.

5.1 Amendement Informatiewaarde Jaarstukken 2008
Amendement ingediend door de fracties van Groenlinks, CDA, Actiepartij en
Partij Spaarnestad wordt verworpen.
De fracties van GLH, CDA, Actiepartij en Partij Spaarnestad stemmen voor
het amendement.
De fracties van PvdA, SP, VVD en D66 geven een stemverklaring

5.2 Amendement Onderwijs in goede gebouwen
Amendement ingediend door CDA wordt verworpen
De fracties van PvdA, SP, VVD geven een stemverklaring. De fracties van
CDA en Partij Spaarnestad stemmen voor het amendement.

6. Vaststellen Gebiedsvisie Schalkwijk Midden
(Gedrukt stuk nr. 69/Nieuwenburg)
Voortgezette behandeling raad 28 mei jl.. Stukken reeds in uw bezit
Besluit: gewijzigd
De fractie van de VVD geeft een stemverklaring.

6/1 Amendement Afspraak is afspraak
Het amendement ingediend door de fracties van SP, VVD, PvdA en
Groenlinks wordt aangenomen.
De fracties van PvdA, SP, VVD, GLH, CDA, Partij Spaarnestad en CUSGP
stemmen voor het amendement.

6/2 Amendement Totaalvisie op de Schalkwijkse verkeersstructuur
Amendement ingediend door de fracties van PvdA, CDA, SP, Groenlinks,
Partij Spaarnestad en CUSGP wordt aangenomen.
De fracties van PvdA, SP, GLH, CDA, Partij Spaarnestad en CUSGP stemmen
voor het amendement.

7. Initiatiefvoorstel PvdA-fractie inzake woonhotel voor spoedzoekers in
woonregio Zuid-Kennemerland
(Gedrukt stuk nr. 86/Nieuwenburg)
Besluit: conform

8. Startnotitie gebiedsvisie Oostradiaal
(Gedrukt stuk nr. 79/Nieuwenburg)



Besluit: conform
De fracties van D66 en GLH geven een stemverklaring

8/1 Motie Groene Gebiedsvisie Oostradiaal
De motie ingediend door fracties van Groenlinks en SP wordt verworpen
De fracties van SP, GLH en D66 stemmen voor de motie
De fracties van PvdA en SP geven een stemverklaring

8/2 Amendement Grensverleggend met een Focus op de Stedelijke Functies
Het amendement ingediend door de fracties van D66, Groenlinks, Partij
Spaarnestad en de Actiepartij wordt verworpen
De fracties van GLH, Actiepartij, Partij Spaarnestad en D66 stemmen voor
het amendement.
De fractie van PvdA geeft een stemverklaring.

9. Naar een brandveiliger Waarderhaven; totaalaanpak
(Gedrukt stuk nr. 71/Schneiders)
Besluit: conform
De fracties van VVD, CUSGP, CDA, D66, SP en GLH geven een
stemverklaring.

9/1 Motie Uitzonderingsbepaling brandveiligheidseisen in woonschepen
verordening voor Waarderhaven
Ingediend door de fracties van Actielijst en Partij Spaarnestad wordt
verworpen
De fracties van VVD, Actiepartij en Spaarnestad stemmen voor de motie. De
fractie van de VVD geeft een stemverklaring.

10. Verordening Langdurigheidstoeslag 2009
(Gedrukt stuk nr. 81/ Van der Molen)
Besluit: gewijzigd
De fractie van de VVD geeft een stemverklaring

10/1 Motie Voorkom de armoedeval
De motie ingediend door CDA wordt verworpen
De fracties van CDA, D66, Actiepartij en CUSGP stemmen voor de motie
De fracties van PvdA en SP geven een stemverklaring.

10/2 Amendement ‘Toeslag na 36 maanden’
Het amendement ingediend door de fracties van CUSGP, D66, PvdA, SP,
Groenlinks, Actiepartij, CDA en Partij Spaarnestad wordt aangenomen, met
in achtneming van de volgende wijziging: Besluitpunt 1 - artikel 1 van de
Verordening in bovengenoemde zin aan te passen – te lezen als amendement;
besluitpunt 2 – de extra kosten (50.000 euro) te dekken via de bijzonder
bijstand- te lezen als motie
De fractie van de VVD stemt tegen.

20 Interpellatie
Heeft plaatsgevonden.



20/1 Motie tunnelbesluit
Motie ingediend door de fracties van GLH en D66 wordt verworpen.
De fracties van CDA, GLH en D66 stemmen voor.
De fracties van CDA en CUSGP geven een stemverklaring.
De fractie van Groenlinks legt na een schorsing een stemverklaring af en
verzoekt de burgemeester aanwezig te zijn bij cie.behandeling van dit
onderwerp.

MOTIES VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Motie Probeer Prohef ingediend door de fractie van de Actiepartij is niet behandeld.
Presidium heeft besloten deze motie niet toe te staan

Overige agendapunten worden doorgeschoven naar een volgende vergadering.








