
Raadsvergadering 17 december 2009

1. Vragenuur
De vragen van de fractie CDA inzake ‘De Zomerzone als preventiewijk’
worden beantwoord door wethouder Van der Molen.
De vragen van de fractie SP inzake ‘Stoppen met de verplichte
aanbestedingen WMO’ worden beantwoord door wethouder Van der
Molen.
De vragen van de fractie PvdA inzake Serious Request worden beantwoord
door burgemeester Schneiders.

2. Vaststelling van de agenda
De fractie van de PvdA wil agendapunt 11, de fractie van de
Actiepartij agendapunt 19, de fractie van D66 agendapunt 15 en
fractie PvdA agendapunt 14 opwaarderen naar bespreekpunt.

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van
donderdag 9 november 2009 en donderdag 11 november 2009.
Verslagen zijn zonder verdere op- en /of aanmerkingen vastgesteld.

4. Ingekomen stukken
(N.B. voorstellen voor bespreking in commissies dienen goed te worden
gemotiveerd!)
N.a.v. categorie VI nr. C Dhr. M. Hagen en dhr. W. Rutten inzake autovrij
gebied Ripperdaterrein (2009/230978): fractie VVD verzoekt deze brief te
agenderen in cie. Samenleving;
N.a.v. categorie III nr. H Brief van de Rekenkamercommissie van 01
december 2009 inzake dubieuze declaraties DOCK (2009/232617): fractie
PvdA verzoekt deze brief te agenderen in de cie.Samenleving.

HAMERSTUKKEN

5. Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009
(2009/154486/BS)
Besluit: conform

6. Vaststelling bestemmingsplan Onderdoorgang Buitenrustbruggen
(2009/209963/JN)
Besluit: conform

7. Nota grondprijzen 2009-2010
2009/220412/JN)
Besluit: conform

8. Vaststellen definitief ontwerp (DO) waterverbinding
Meerwijkcentrum-Amerikavaart
(2009/219695/MD)
Besluit: conform
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9. Instrumenten voor een projectoverstijgende aanpak van de stedelijke
wateropgave
(2009/211207MD)
Besluit: conform

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING

10. Haarlemse belastingverordeningen 2010
(2009/208594/CvV)
Wethouder Divendal geeft nog de wijziging door dat in bijlage G moet
staan ‘regelingen voertuigen’ in plaats van ‘voertuigreglement’.
De fracties VVD, CUSGP en CDA geven een stemverklaring.
Besluit: conform
De fractie CDA gaat akkoord m.u.v. verhoging OZB, de fractie CUSGP
gaat akkoord m.u.v. reclamebelasting.

11. Besteding middelen intensivering handhaving
(2009/210485/BS)
Agendapunt opgewaardeerd naar bespreekpunt.
Besluit: conform
De fractie van Actiepartij stemt tegen het voorstel.

11.1 Motie Besteding Middelen intensivering handhaving
De motie ingediend door PvdA, SP, GLH en VVD wordt ingetrokken
door de indieners. (Motie zal op eerstvolgende commissie Bestuur worden
geagendeerd inclusief een memo Burgemeester Schneiders)

12. Voorstel tot wijziging van de Haarlemse Bouwverordening
(2009/221452/JN)
De fracties PvdA en Actiepartij geven een stemverklaring.
Besluit: conform

13. Verkoop Bakenesserkerk (zienswijze)
(2009/198897/JN)
Besluit: conform

14. Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en
Groningenlaan
(2009/210819/MD)
Agendapunt is opgewaardeerd naar bespreekpunt
Besluit: conform

14.1 Motie Ook in Meerwijk Bladkorven
De motie ingediend door de fractie van de PvdA, SP, CDA en VVD
wordt aangenomen.
De fracties van GLH, Actiepartij en D66 stemmen tegen de motie.
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15. Haarlem Sport! Agenda voor de Sport
(2009/215475/MD)
Het agendapunt is opgewaardeerd naar bespreekpunt.
Besluit: conform
De fracties van D66, VVD en PvdA willen het onderwerp agenderen in
de commissie Samenleving (loketfunctie en voldoen aan financiële
verplichtingen door Stichtingen)

16. Kredietverstrekking (achterstallig) onderhoud op de sportcomplexen
2009/2010
(2009/173460/MD)
De fracties VVD geeft een stemverklaring.
Besluit: conform

17. Deelnota’s Kompas Haarlem
(2009/149016/HvdM)
De fracties PvdA , GLH, VVD, SP geven een stemverklaring.
Besluit: conform

18. Uitvoeringsnota Kompas Midden- en Zuid-Kennemerland en
Haarlemmermeer
(2009/149017/HvdM)
De fractie GLH geeft een stemverklaring.
Besluit: conform

19. Invoering gemeentelijke basisadministratie personen en vaststellen
nieuwe verordening
(2009/117860)
Het agendapunt is opgewaardeerd naar bespreekpunt.
De fractie D66 geeft een stemverklaring
Besluit: conform
De fractie van de Actiepartij onthoudt zich van stemming.

19.1 Motie Registratieplicht/Informatierecht
De motie ingediend door de fractie van de Actiepartij wordt verworpen.
De fractie van de Actiepartij stemt voor de motie.
De fracties PvdA, GLH, D66, VVD en SP geven een stemverklaring

BESPREEKPUNTEN

20. De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
gemeente Haarlem 2010 en de antwoorden op de advisering door de
WMO raad en de inspraakreacties t.a.v. het voorstel tot wijziging van
de Verordening
(2009/210433/HvdM)
Besluit: conform
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20.1 Amendement Geen kilometerheffing op Participatie
Het amendement ingediend door de fractie van de Actiepartij wordt
verworpen.
De fracties PvdA, GLH, CDA, CUSGP, D66 en VVD geven een
stemverklaring
De fractie van de Actiepartij stemt voor het amendement.

21. Bestuursrapportage 2009-2
(2009/216641/BS en CvV)
De fracties van de Actiepartij en D66 geven een stemverklaring.
De fractie van de Actiepartij stemt tegen het voorstel.
Besluit: conform

MOTIES VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

22.1 Motie Uitstapprogramma prostitutie
De motie ingediend door de fracties van de PvdA, VVD, GLH en D66
wordt aangenomen
De fracties PvdA, VVD, GLH, Partij Spaarnestad en D66 stemmen voor de
motie.
De fracties CDA, Partij Spaarnestad, CUSGP en SP geven een
stemverklaring

22.2 Motie Uitstapprogramma CDA/CUSGP
De motie ingediend door de fractie van CUSGP en het CDA wordt
verworpen
De fracties CUSGP, Partij Spaarnestad, CUSGP en Lijst De Leeuw
stemmen voor de motie.
De fracties PvdA, Partij Spaarnestad, VVD en SP geven een
stemverklaring

22.3 Motie Laat staan de Bomenlaan
De motie ingediend door de fracties van de Actiepartij en CDA wordt
verworpen
De fracties VVD (-/- 1), D66 (-1), Actiepartij, Spaarnestad en CDA
stemmen voor de motie.
De fracties D66 en VVD geven een stemverklaring.

22.4 Motie Prohef (2)
De motie ingediend door de fractie van de Actiepartij wordt aangenomen,
nadat tweede beslispunt (bolletje) (ter beschikking stellen budget) is
ingetrokken door indiener.
VVD stelt Actiepartij voor het onderwerp te agenderen in cie. Samenleving
De fractie van de VVD stemt tegen de motie.
De fracties CDA , VVD, SP, PvdA, GLH en CUSGP geven een
stemverklaring.
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Motie Uitstapprogramma prostitutie

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 17 december 2009,

Constaterende dat:

• De gemeenteraad al vele malen heeft gesproken over een uitstapprogramma
prostitutie;

• Daarbij alle mogelijke alternatieven zijn besproken;

Overwegende dat:
• Het ministerie van Justitie een financiële regeling heeft (RUPS) die in 2010 door de

subsidieontvanger besteed moet worden;
• Op dit moment alleen het Scharlaken Koord een volledig en professioneel

uitstapprogramma biedt waarin wordt gewerkt met opgeleide maatschappelijk
werkers (die volgens de beroepscode werken) en wordt samengewerkt met Randstad
HR Solutions;

• Het ministerie van Justitie reeds subsidie aan het Scharlaken Koord heeft toegekend;

Tevens overwegende dat:
• Een meerderheid van de Raad al eerder heeft aangegeven voor een jaar met het

Scharlaken Koord in zee te willen gaan;
• Nog niet inzichtelijk is hoe groot de behoefte aan een uitstapprogramma in Haarlem

is;
• Een meerheid van de Raad heeft uitgesproken de voorkeur voor een seculier en

professioneel gelijkwaardig alternatief te willen binnen afzienbare tijd;

Verzoekt het college om:
• Het Scharlaken Koord voor een jaar aan de slag te laten gaan in Haarlem;
• Na het zomerreces 2010 met een evaluatie te komen waarbij inzichtelijk is gemaakt

hoe groot de behoefte is aan een uitstapprogramma, hoeveel prostituees er
participeren in het uitstapprogramma en een klantentevredenheidsonderzoek. Op
basis van deze evaluatie kan de raad dan verdere besluiten nemen;

En gaat over tot de orde van de dag.
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PARTIJ VAN DE ,ARBEID

Motie

Ook in Schalkwijk bladkorven

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 17 december 2009,

Constaterende:

-dat bij de herinrichting van de Zuiderzee, Betuwe- en Groningenlaan 101 extra bomen

gepland zullen worden,

- dat dit grote aantal bomen in de herfst tot veel badval zal leiden

- dat bladval kan leiden tot onveilige (gladheid) situaties voor de voetgangers

-dat de groenbakken waar de bewoners over beschikken onvoldoende zijn om al het blad in

te doen,

Overwegende:

-dat bewoners van de bovengenoemde lanen met het beschikbaar stellen van bladkorven

meer aangemoedigd zullen worden hun wijk schoon te houden,

Vraagt het College:

in de herfst bladkorven in de Zuiderzee, Betuwe- en Groningenlaan te plaatsen,

onderzoek te doen naar de behoefte van bladkorven in de overige groene delen van

Haarlem

En gaat over tot de orde van de dag.



Motie Prohef (2)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 17 december 2009,

constaterende dat

• de financiële positie van de gemeente Haarlem dwingt tot maatregelen;
• de huidige WWB-uitkeringen uitgaven zijn waar geen enkele opbrengst tegenover staat;
• de werkgelegenheid stimuleren met het oog op de fmancieel economische crisis dwingt tot

nadenken over onorthodoxe maatregelen;
• arbeid (te) duur is, de netto inkomsten omwille van het handhaven van de koopkracht zoveel

mogelijk in stand moeten worden gehouden, de wig (werknemers + werkgeverspremies) de
oorzaak is dat het werk geven zo duur is voor werkgevers;

• het ondernemersrisico bij werk geven door de huidige wig zeer fors wordt verhoogd voor
werkgevers;

• het stimuleren van voormalige uitkeringsgerechtigden om werk te vinden beperkt wordt als
volgens de regelingen de werknemer nooit meer betaald mag krijgen dan het minimumloon
of de voormalige uitkering;

overwegendedat

• een andere heffmgsgrondslag voor de fmanciering van de sociale zekerheid het onderzoeken
waard is;

• de uitkeringen ook aangewend zouden kunnen worden om werkgevers lastenverlichting te
geven als zij voormalige uitkeringsgerechtigden werk geven;

• deze lastenverlichting bijdraagt aan het beperken van het ondernemersrisico, hetgeen in deze
crisis uiterst gewenst is;

• de werkgever in de gelegenheid moet worden gesteld met extra beloning de werknemer te
stimuleren tot extra prestaties;

• de loonsubsidies (deels) moeten worden terugbetaald als blijkt dat de werkgever extra bruto
winst maakt;

voorts overwegende dat met een uitgewerkt experimentvoorstel is na te gaan of

• bij werkgevers uitvoeringsbereidheid op basis van vrijwilligheid zou bestaan met een
dergelijke regeling;

• dit combineerbaar is met de bestaande regelingen;
• er voldoende financiële ruimte beschikbaar blijft voor nieuwe instroom in de WWB;

Verzoekt daarom het college

• een experimentvoorstel uit te laten werken;

~. mertee beseheiden budget ter besehi.kl.cifigte stellen mdat externe desktmdigl:uÛd ; aR ""'-,
proh~f d~8bmdigen, van accoYntants en van juristen ingehu.w:4 kwmen worden, naast de
ambtelijke deskl:lftdigheid; •

• opdat de gemeenteraad tot een afgewogen oordeel kan komen of een experiment op grond
van een dergelijk voorstel gewenst is,

en gaat over tot de orde van de dag.
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