
 

             Raadsvergadering donderdag 8 juli 2010  
  

1. Vragenuur 

Mondelinge vragen aangekondigd door  D66 inzake Landal Greenparks stelt 

D66 bij de interpellatie (CDA) over hetzelfde onderwerp. 

Mondelinge vragen aangekondigd door D66 inzake “Finale kijken op groot 

scherm” worden beantwoord door burgemeester Schneiders. Toekomstige 

mogelijkheden voor organiseren van grotere evenementen op de Grote Markt 

zullen worden besproken in de commissie Bestuur. 

Mondelinge vragen aangekondigd door VVD inzake plannen Ymere om op 

het Ripperdaterrein een kunstwerk te plaatsen worden beantwoord door 

wethouder Heiliegers. 

 

2. Vaststelling van de agenda 

        Als leden stembureau worden benoemd: mevr. Breed en dhr. V.d. Manakker 

  Als laatste agendapunten zullen de interpellaties inzake Zuidtangent en Landal 

        Greenpark worden gehouden.  

    

3. Ingekomen stukken 

(N.B. voorstellen voor bespreking in commissies dienen goed te worden 

gemotiveerd!) 

De Actiepartij verzoekt VI A Beantwoording van de vragen van Actiepartij 

inzake ontwikkelingen bij Fort Benoorden Spaarndam (2010/77192) te 

agenderen in de cie. Ontwikkeling. 

 

5. Benoemingen 

Benoeming van mevr. Cora Yfke Sikkema tot voorzitter RKC heeft 

plaatsgevonden. 

Benoeming tot lid van de Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit voor een 

periode van drie jaar van de heer ir. P.W.M. van Velzen, en de heer ir. F.H.J. 

Ziegler heeft plaatsgevonden; 

Benoeming tot  lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit voor een 

periode van drie jaar van de heer ir. D. Dobbelaar  en de heer ing. J. 

Hovenier heeft plaatsgevonden. 

 

6. Vaststelling bestemmingsplan Zomerzone Zuid 

  (2010/114169) 

  Besluit: conform 

 

7. Benoeming en herbenoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke 

Kwaliteit 

  (2010/35711) 

  Besluit: conform 

 

8. Actieprogramma Sociale Veiligheid 2011 

  (2010/99764) 

  Besluit: conform  

 

 

 

Kort verslag 



 

 

 

9. Verhuur en aan verhuur gerelateerde kosten Stadsschouwburg Haarlem  

  (2010/91026)  

  Besluit: conform  

 

10. Duurzaamheidsmonitor en Wet milieubeheer jaarverslag 2009 

   (2010/115334) 

  Besluit: conform 

  De fracties GLH, D66 en PvdA geven een stemverklaring 

 

11. Aanvullend krediet t.b.v. aanpassing saneringssysteem Nassaulaan 

  (2010/131461)       

  Besluit: conform 

  De fractie D66 geeft een stemverklaring 

 

12. Kredietaanvraag Fase III en IV Integrale vernieuwing openbare ruimte  

  Europawijk Zuid (IVOREZ) 

  (2010/109940)     

  Besluit: conform 

  De fractie PvdA geeft een stemverklaring 

  

13. Vaststellen verantwoording fractie- en scholingsgelden eerste drie 

maanden (2010/175522) 

  Besluit: conform 
      

14. Initiatiefvoorstel D66 inzake instellen van een politieke 

maatschappelijke stage 

  (2010/175627) 

  Het voorstel is besproken en wordt positief ontvangen. Er zal na een jaar een  

        evaluatie plaatsvinden.  

  De fracties PvdA, VVD, GLH, OPH en CDA geven een positieve 

        stemverklaring. 

   

15.  Interpellatiedebat inzake Landal Greenpark (CDA)  

       Interpellatie heeft plaatsgevonden. 

 

15.1 Motie “Joker”  
        De gewijzigde motie (conclusie t/m het woord gezet) ingediend door het  

        CDA wordt verworpen. 

    De fracties SP, Actiepartij, OPH (1) en CDA stemmen voor de motie. 

 

16 Interpellatiedebat inzake traject Zuidtangent (SP)  

Interpellatie heeft  plaatsgevonden. 
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