
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 28 mei om 19.45 uur

1. Vragenuur
De vragen gesteld door de fractie van D66 inzake tunnel Zuidtangent worden
beantwoord door wethouder Nieuwenburg.
Wethouder Nieuwenburg zegt toe dat het college 8 juni een besluit neemt.

De vragen gesteld door de fractie van CDA inzake financiën (subsidie/kosten)
Haarlem Jazz worden beantwoord door burgemeester Schneiders.

De vragen gesteld door de fractie van de PvdA inzake de werkzaamheden op het
Stationsplein worden beantwoord door wethouder Divendal.

2. Vaststelling van de agenda
Agendapunten 10,18, 21 en 22 worden opgewaardeerd naar bespreekpunt,

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van donderdag 2 april
2009 donderdag 23 april 2009
Notulen zijn zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld.

4. 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. mevr. D. Eikelenboom inzake aanslag reinigingsrecht

(Gedrukt stuk nr. 66/Divendal)
Behandeling heeft plaatsgevonden

b. mevr. A.L.M.G. de Jong inzake Groenstructuurvisie (Gedrukt stuk nr.
83/Divendal)
De fractie Groenlinks verzoekt dit onderwerp te agenderen in cie.
Beheer

c. dhr. M. Aynan en mevr. J. Langenacker inzake Cronjégarage en veilige
oversteek
(Gedrukt stuk nr. 84/Divendal)

Kort verslag



De fractie van PvdA verzoekt dit onderwerp te agenderen in de cie.
Beheer

5. Exploitatieverlies taalaanbieders uitvoering Inburgering
(Gedrukt stuk nr. 77/Van der Molen)
Besluit: conform

6. Verkoop grond nabij Boerhaavepad VMBO-school Oost
(Gedrukt stuk nr. 82/Nieuwenburg)
Besluit: conform

7. Eerste wijzigingsverordening belastingen 2009
(Gedrukt stuk nr. 73/Van Velzen)
Besluit: conform

8. Toetreding gemeente Hillegom tot Cocensus
(Gedrukt stuk nr. 74/Van Velzen)
Besluit: conform

9. Vaststellen DO saneren en herinrichten Reinaldapark
(Gedrukt stuk nr. 67/Divendal)
Besluit: conform

9/1 Motie Bereikbaar en onderhouden oorlogsmonument
De motie ingediend door de fracties van PvdA, SP, CDA, Groenlinks, Partij
Spaarnestad en
CU-SGP wordt aangenomen
De fractie van de VVD en CDA geven een stemverklaring.
De fractie van de VVD stemt tegen.

9/2 Motie Hondenvrije ruimte en ruimte voor de hond in het Reinaldapark
De motie ingediend door de fracties van PvdA, SP, CDA, Groenlinks, Partij
Spaarnestad en
CU-SGP wordt aangenomen
De fracties van VVD en D66 geven een stemverklaring.
De fracties van D66 en VVD, m.u.v. dhr. Hiksspoors, stemmen tegen.

9/3 Motie Geen Stad in het Park, maar Park in de Stad
De motie ingediend door de fractie van de Actiepartij wordt verworpen.
De fracties van Groenlinks en CDA geven een stemverklaring.
De fracties van D66 en Actiepartij stemmen voor de motie.

9/4 Motie Gaten Reinaldapark niet vullen met gaten in begroting
De motie ingediend door de fracties van SP, PvdA, VVD, CUSGP en Partij
Spaarnestad wordt aangenomen.
De fracties van Groenlinks en CDA geven een stemverklaring en stemmen tegen
de motie.

10. Vaststellen bestemmingsplan Haarlem – Zuid



(Gedrukt stuk nr. 70/Nieuwenburg)
Besluit: conform

10/1 Amendement kapel Nieuw Vredenhof
Het amendement ingediend door CDA en VVD wordt verworpen.

De fracties van VVD, CDA, D66 en Partij Spaarnestad stemmen voor het
amendement.

11. Invoeren reclamebelasting
(Gedrukt stuk nr. 9/Van Velzen)
Besluit: gewijzigd

11/1 Amendement ‘reclame reclamebelasting’
Het amendement ingediend door de fractie van D66 wordt ingetrokken

11/2 Amendement Papa en Mama bedrijven
Het amendement ingediend door de fracties van SP, CDA, Groenlinks en D66
wordt aangenomen.
De fractie van de VVD geeft een stemverklaring.
De fracties van CUSGP, Partij Spaarnestad en Actiepartij stemmen tegen.

12. Vaststellen bestemmingsplan Frans Hals/Patrimonium
(Gedrukt stuk nr. 78/Nieuwenburg)

Besluit: gewijzigd

12/1 Amendement Frans Halsbuurt
Het amendement ingediend door CDA, Actiepartij, Groen links, CUSGP,
VVD, SP en Partij Spaarnestad wordt raadsbreed aangenomen
De fractie van D66 geeft een stemverklaring.

12/2 Motie Waar is de speelplaats
De motie ingediend door de SP wordt verworpen.
De fracties van SP, Groenlinks en Actiepartij stemmen voor.

13. Zienswijze op voorgenomen besluit burgemeester en wethouders met
betrekking tot verkoop aandelen n.v. Nuon aan Vattenfall ÄB
(Gedrukt stuk nr. 85/ Van Velzen)

Besluit: het voorstel wordt ingetrokken door het College.

13/1 Amendement Geen Leuke dingen mee doen
Het amendement ingediend door de fractie CDA is niet behandeld.

13/2 Motie ondubbelzinnig nee tegen verkoop NUON
In de motie wordt de zin ‘om de aandelen N.V. Nuon NIET aan Vattenfall ÄG
te verkopen’

vervangen door ‘om de aandelen N.V. Nuon NIET aan Vattenfall ÄG aan te
bieden’.

De fracties van CDA, D66, Actiepartij en Spaarnestad geven een
stemverklaring.



De fracties van CDA en VVD stemmen tegen.
De motie ingediend door SP, PvdA, Groenlinks en Partij Spaarnestad wordt (na
bovenstaande aanpassing) aangenomen.

14. Vaststellen gebiedsvisie Schalkwijk Midden
(Gedrukt stuk nr. 69/Nieuwenburg)
Besluit : Voortgezette behandeling op 11 juni.

Wethouder Nieuwenburg zegt het verkeerscirculatieplan toe na de zomer .

14/1 Amendement Afspraak is afspraak
Het amendement ingediend door de fracties van de SP en de Actiepartij zal
ook 11 juni worden behandeld.

16. Addendum bij de Kadernota re-integratie 2006-2008 en re-integratie-
verordening Wet werk en bijstand 2009
(Gedrukt stuk nr. 80/Van der Molen)
Besluit: conform

16/1 Amendementotie PGB re-integratie verordening
Het amendement ingediend door de fracties van CUSGP, Partij Spaarnestad ,
Groenlinks, en D66 wordt verworpen.
De fractie van de SP geeft een stemverklaring.
De fracties van Groelinks, D66, Actiepartij, Partij Spaarnestad en CUSGP
stemmen voor de motie.

De voorzitter sluit de vergadering om 23.40. Overige punten worden doorgeschoven
naar de vergadering van 11 juni 2009.

Overige punten worden doorgeschoven naar de raadsvergadering van 11 juni, met
uitzondering van agendapunt 23, motie vreemd. Deze zal worden behandeld bij de
kadernota.














