
Raadsvergadering 10 maart 2010

1. Vragenuur
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

2. Vaststelling van de agenda
Agendapunt 14 Spaarnebuiten is een bespreekpunt i.p.v. hamerstuk met
stemverklaring.
De fractie SP verzoekt het agendapunt 13 Administratieve lastenverlichting voor
burgers en ondernemers op te waarderen naar bespreekpunt.

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 18 februari 2010
De notulen worden zonder op en/of aanmerkingen vastgesteld.

4. Ingekomen stukken
Fractie Actiepartij verzoekt te agenderen voor de commissie:
Cat. VI d: De heer Vrugt inzake Schuldhulpverlening door Stichting Kontext
(2010/235890)
Cat. VII e: Brief van wethouder van Divendal van 19 februari 2010 inzake
Voortgang Badmintonpad (2010/366142) (verspreid 22 februari 2010)
Fractie VVD verzoekt te agenderen voor de cie. bestuur:
Cat. III j: Brief van GGD Brandweer Veiligheidsregio Kennemerland van 17
februari 2010 inzake 1e begrotingswijziging 2010 VRK (2010/39231)

5. Goedkeuren geloofsbrieven in verband met toelating leden van de
gemeenteraad
De geloofsbrieven van de raadsleden zijn door de cie. goedgekeurd. Toegelaten tot
de raad zijn: hr. M. Aynan (PvdA), hr. A. Azannay (GLH), dhr. D.A. Bol, mw. P.J.
Bosma-Piek (VVD), mevr. M.G.B. Breed (D66), dhr. G.B. van Driel (CDA), mevr.
L.A. Drogtrop (SP), hr. J. Fritz (PvdA), dhr. P. Heiliegers (VVD), hr. R.H.L.
Hiltemann (SP), mw. T.E.M. Hoffmans (GLH), mevr. M.D.A. Huysse (GLH), dhr.
E. de Iongh (D66), dhr. R. de Jong (VVD), mevr. D. Kerbert (D66), dhr. H.
Kruisman (GLH), mw. H. Koper (PvdA), mevr. J. Langeacker (PvdA), mevr. D.
Leitner (D66), mevr. De Leeuw- de Kleuver, dhr. J. van de Manakker (SP), dhr.
A.P. Marselje (D66), mw. H. v.d. Molen (SP), hr. L. Mulder (GLH), hr. J.
Nieuwenburg (PvdA), mevr. M. Otten (TON), mw. S. Ozogul-Ozen (SP), mevr. M.
Pippel (D66), mevr. A. Ramsodit (PvdA), hr. F.H. Reeskamp (D66), hr. J.A. de Ridder
(PvdA), dhr. W.J. Rutten (VVD), dhr. C.J. Schrama (OP), dhr. M. Snoek (CDA),
mevr. C.Y. Sikkema (GLH), hr. J. Visser (CDA), hr. C. van Velzen (VVD), hr. J.
Vrugt (Actielijst), mw. L.C. van Zetten (D66)

HAMERSTUKKEN

6. Vaststelling Verordening Dierlijke Bijproducten 2010
(2010/18247/MD)
Besluit: conform

Kort Verslag
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7. Benoeming bestuursleden Stichting Spaarnesant
(2009/49296/MD)
Besluit: conform
Benoemd als lid van bestuur van Stichting Spaarnesant zijn:
mevrouw H.E. van Ravestein, de heer H. Koole, de heer J. de Jong

8. Vaststelling begroting 2010 Stichting Spaarnesant
(2010/1990/MD)
Besluit: conform

10. Beleid voortijdig schoolverlaten (VSV)2010
(2009/212659/MD)
Besluit: conform

11. Vaststellen verantwoording fractie- en scholingsgelden 2009
(2010/42959/Presidium)
Besluit: conform

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING

12. Vaststellen inrichtingsplan openbare ruimte DeoNeo
(2010/29294/ JN)
Besluit: conform
De fracties van CDA, Actiepartij en D66 geven een stemverklaring

BESPREEKPUNTEN

14.1 Motie In een Flits en een Zucht
De motie ingediend door de fracties van SP, D66, PvdA, CDA, Actiepartij en De
Leeuw wordt raadsbreed aangenomen
(behorend bij Spaarne Buiten en verkeersgevolgen in Spaarndam-West)
De fractie van Partij Spaarnestad geeft een stemverklaring.

15. Aanvullend krediet Reconstructie Raaksbruggen
(2010/7442/MD)
Besluit: conform

13 Administratieve lastenverlichting voor burgers en ondernemers
(2010/30066/JN)
Besluit: conform
Burgemeester Schneiders zegt toe te onderzoeken naar vereenvoudiging van de
regel.

13.1 Motie een pluim in de plaats van betaald parkeren
De motie ingediend door de fracties SP en Actiepartij wordt verworpen
De fracties van PvdA en D66 geven een stemverklaring
De fracties SP, Lijst Roos en de Actiepartij stemmen voor de motie

Aansluitend heeft het afscheid raadsleden plaatsgevonden.
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Raadsvergadering 11 maart

1. Vaststelling van de agenda

2. Installatie leden gemeenteraad
Na het afleggen van de eed ("Zo waarlijk helpe mij God Almachtig") of
de belofte ("Dat verklaar en beloof ik") zijn alle 39 raadsleden geïnstalleerd.

3. Bespreking uitslag verkiezingen en stand van zaken
coalitievorming
Door Fedde Reeskamp (D66) wordt een presentatie gehouden over de stand van
zaken rond de coalitievorming.



DE LEEUW / OPH

Motie In een Flits en een Zucht

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, woensdag 10 maart 2010, in beraadslaging
over SpaarneBuiten, de verkeersgevolgen voor Spaarndam-West en specifiek het voornemen tot
uitbreiding van het flitspalensysteem in Spaarndam,

overwegende dat

met de bouw van de nieuwe woonwijk SpaarneBuiten het oude dorp Spaarndam
onacceptabel zwaar zal worden belast met het vele extra verkeer,

het voornemen is, dit tegen te gaan middels uitbreiding van het aantal flitspalen en de
frequentie waarmee deze in werking treden, ter bestrijding van doorgaand 'sluip'verkeer,

de kosten hiervoor vanzelfsprekend zullen moeten worden gedragen door de gemeente
Haarlemmerliede cs, als eindverantwoordelijke voor de toenemende verkeersdruk op
Haarlems grondgebied,

bewoners van het oude dorp bezorgd zijn over de consequenties voor bestemmingsverkeer
(bezoekers, toeleveranciers, e.d.), indien niet voor een 'slim' *) flitspalenplan wordt gekozen, in

de vorm van trajectcontrole,

draagt het college op niet eerder akkoord te gaan met de voorgestelde maatregel tot uitbreiding van
het flitspalensysteem, dan wanneer dit wordt uitgevoerd in de vorm van trajectcontrole, zodat
bestemmingsverkeer niet ten onrechte zal worden beboet,

ténzij door onafhankelijke deskundigen is aangetoond dat een dergelijk systeem technisch
onmogelijk toepasbaar is in deze situatie en de raad alsmede de Dorpraad hierover wordt
geïnformeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

*): Gedoeld wordt op een systeem, waarbij tussen de registratie door een flitspaal 'dorp-in' en een
flitspaal 'dorp-uit', passerende voertuigen bij een minimale tussenliggende verblijfsduur (bijv. 15
minuten) wordt aangemerkt als bestemmingsverkeer. Waarmee de kentekenhouders van deze
voertuigen gevrijwaard blijven van boetes, i.t.t. bij doorgaand verkeer.
Toeristisch -, winkelend -, toeleverend -, familie- en ander gelegitimeerd bezoek aan het oude dorp,
blijft hiermee ongestraft toegang houden tot het mooie dijkdorp Spaarndam (West).


