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

Datum donderdag 12 maart 2009 om 19.30 uur

1. Vragenuur
De vragen gesteld door de fractie van de SP inzake het nalaten van plaatsen van
abri’s bij traject buslijn 4, in het oostelijk deel van Haarlem Noord  worden 
beantwoord door wethouder Divendal.

2. Onderzoek geloofsbrieven in verband met de toelating als lid van de
gemeenteraad van dhr. P.Moltmaker van de fractie VVD
Procedure wordt voortgezet na ontvangst brief van de heer Moltmaker.

3, Vaststelling van de agenda
Agendapunt 7 en 11 worden opgewaardeerd naar HAMERSTUK MET
STEMVERKLARING

4. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van
donderdag 12 februari 2009 om 19.30 uur
Blz. 87 Bussema vervangen door Bussemaker. Verder geen bijzonderheden.

5. 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. J. Vrugt inzake Tunnelstudie (Gedrukt stuk nr. 29/ Divendal)

Behandeling heeft plaatsgevonden.
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b. Dhr. L.J. Mulder inzake Wereldkindertheater/DOCK (Gedrukt stuk
nr. 30/ Van Velzen)
Behandeling heeft plaatsgevonden.

c. Mevr. F. de Leeuw-de Kleuver inzake J.J. Hamelinkstraat (Gedrukt
stuk nr. 31/ Schneiders)
Behandeling heeft plaatsgevonden.

d. Mevr. D. Eikelenboom inzake ontheffing voor het houden van twee
varkentjes op de kinderboerderij (Gedrukt stuk nr. 32/ Divendal)
Te agenderen op de agenda van cie. Bestuur.

e. Dhr. P.G.M. Elbers en Dhr. B.C. Roos inzake laad- en lossluis van de
Dekamarkt inde Gasthuisstraat (Gedrukt stuk nr. 39/Divendal)
Behandeling heeft plaatsgevonden.

f. Dhr. C.A.S. de Vries inzake de ontwikkeling Schoterbrug
(Gedrukt stuk nr. 42/Nieuwenburg)
Te agenderen op de agenda van cie. Ontwikkeling.

g. Dhr. C.J. Pen en dhr. W.A. Catsman inzake ‘Moet Haarlem 
bezuinigen of extra gelduitgeven’ (Gedrukt stuk nr. 43/Van Velzen)
Behandeling heeft plaatsgevonden.

6. Benoemingen
Er zijn 31 geldige en 2 ongeldige stembiljetten ingeleverd.
Benoemd is tot lid van de commissie Bestuur dhr. P. Heiliegers
Stemcommissie: de heer Vrugt en de heer Özcan

7. Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang
(Gedrukt stuk nr. 37/Van der Molen)
Besluit: conform
Een stemverklaring wordt gegeven door de fractie van D66.

8. Aankoop Transvaalstraat 3, 3a t/m 3c: Deliterrein
(Gedrukt stuk nr. 44/ Nieuwenburg)
Besluit: conform

9. Krediet aankoop Transvaalstraat 3, 3a t/m 3c: Deliterrein
(Gedrukt stuk nr. 38/Nieuwenburg)
Besluit: conform

10. Aankoop Transvaalstraat 5, 5a t/m e, 7 t/m 13: Deliterrein
(Gedrukt stuk nr. 45/ Nieuwenburg)
Besluit: conform

11. Restauratie Melkbrug
(Gedrukt stuk nr. 36/Divendal)
Besluit: conform
Een stemverklaring wordt gegeven door de fracties van SP, Actiepartij en CU-
SGP



12. Stadion Oostpoort
(Gedrukt stuk nr. 40/Divendal)

Besluit: conform
Stemverklaringen worden afgegeven door de fracties van de PvdA, VVD,
Actiepartij en Partij Spaarnestad.

Wethouder Divendal zegt toe voor de zomer in overleg en in samenwerking met
HFC te komen met een plan van aanpak met financiële onderbouwing.

12/1 Motie Knooppunt aan de Kade: Knokken voor de Kansen voor Station
HFC
ingediend door de fracties van de Actiepartij en Partij Spaarnestad wordt
verworpen.
Voor de motie stemmen de fracties van Actiepartij en Spaarnestad.
Een stemverklaring wordt gegeven door de fractie van de PvdA.

12/3 Motie Stadionduidelijkheid
ingediend door de fractie van de Actiepartij wordt verworpen.
Voor de motie stemmen de fracties van CDA (2), D66, Actiepartij en Partij
Spaarnestad.
Een stemverklaring wordt gegeven door de fracties van PvdA, SP, D66 en
partij Spaarnestad.

12/4 Amendement Stadion HFC Haarlem ingediend door de VVD
wordt aangenomen.
De fracties van PvdA, CDA, Actiepartij en Partij Spaarnestad stemmen tegen.
Een stemverklaring wordt gegeven door de fracties van Spaarnestad, D66 en
SP

13. Uitwerking Busvarianten Stationsplein
(Gedrukt stuk nr. 211/2008/Divendal)
Besluit: conform

13/1 Motie Zoen en Zwaai
ingediend door de fracties van D66, VVD en Actiepartij wordt verworpen.
De fracties van PvdA, SP, GLH, CDA en CUSGP stemmen tegen de motie.
Een stemverklaring wordt gegeven door de fractie van het CDA.

13/2 Motie bushalte Parklaan
ingediend door de fractie van PvdA, VVD, GLH, D66, Actiepartij, Partij
Spaarnestad wordt raadsbreed aangenomen.

13/3 Motie Haarlem bereikbaar nu ingediend door fracties SP, PvdA en
Groenlinks wordt aangenomen
De fracties van VVD, CDA en D66 stemmen tegen. De fracties D66 en
Actiepartij geven een stemverklaring.

13/4 Motie Geen Hobbels meer voor de rode loper ingediend door de fracties van
SP, PvdA en Groen Links wordt aangenomen



De fracties van SP en VVD stemmen tegen de motie. De fractie van de VVD
geeft een stemverklaring.

13/5 Motie fietsveilige Jansweg ingediend door de fractie SP wordt verworpen.
De fracties van PvdA, VVD, CDA, D66 en CUSGP stemmen tegen. De fracht
van de PvdA geeft een stemverklaring.

13/6 Motie Haarlem bereikbaar nu ingediend door de fractie VVD wordt
ingetrokken

13/7 Amendement geen scheuren in de rode loper ingediend door de fracties van
GLH, Actiepartij, D66, CU-SGP wordt verworpen
De fracties van GLH, Actiepartij, D66 en CU-SGP stemmen voor.

13/8 Motie Veilige en Leefbare Jansweg en Parklaan
ingediend door de fracties van GLH, D66, Actiepartij en CU-SGP wordt door
alle indieners ingetrokken.

14. Referendumverordening
(Gedrukt stuk nr. 33/Schneiders)
Besluit: conform

14/1 Amendement ingediend door de fracties van PvdA, SP, GLH, D66 en
Actiepartij wordt aangenomen.
De fracties van VVD, CDA, Partij Spaarnestad en CU-SGP stemmen tegen.

14/2 Amendement ingediend door de fracties van Pvda. GLH en D66 wordt
aangenomen.
De fracties van VVD, CDA, Partij Spaarnestad en CU-SGP stemmen tegen.

15. Bestuursopdracht aan college voor nota Dierenwelzijnsbeleid in Haarlem
(Gedrukt stuk nr. 34/Divendal)
Besluit: conform
Een stemverklaring wordt gegeven door de fractie van GLH.

16. Advies Kamer 2 over bezwaarschrift voorbereidingsbesluit
bestemmingsplan Liewegje
(Gedrukt stuk nr. 41/Nieuwenburg)
Besluit: conform
Een stemverklaring wordt gegeven door de fractie van de Actiepartij.

17. Aankoop perceel grond uitbreiding bijzondere basisschool “De Ark” 
(Gedrukt stuk nr. 18/ Divendal)
Besluit: conform
Een stemverklaring wordt gegeven door de fractie van D66.

18. Duurzaamheidsprogramma 2009
(Gedrukt stuk nr. 35/Divendal)
Besluit: conform



Een stemverklaring wordt gegeven door de fractie van de Actiepartij.
























