
Raadsvergadering 18 februari 2010

1. Vragenuur
De mondelinge vragen van de fractie van de SP inzake buslijn
Ramplaankwartier worden beantwoord door wethouder Divendal.

2. Vaststelling van de agenda
- Door de fractie CDA is het verzoek ingediend het agendapunt 20

Slachthuis op te waarderen van hamerstuk met stemverklaring naar
bespreekpunt. Verzoek wordt gehonoreerd.

- Initiatiefvoorstel inzake jumelage komt na Welzijnsvisie en WMO-
reserve als 3e bespreekpunt aan de orde;

- Moties vreemd zijn aangekondigd door fractie Actiepartij inzake
weigering uitvoering vonnis Sivakuma; door fractie D66 zijn moties
vreemd aangekondigd inzake provinciaal Structuurvisie Zuidtangent en
geheimhouding van stukken.

De Moties Vreemd zullen na afloop van de reguliere bespreekpunten
worden behandeld.

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van
donderdag 28 januari 2010
Verslag wordt gewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen stukken
III.A. brief inzake afvalbakken van de heer Otto wordt geagendeerd in de
commissie Beheer.

5. Benoemingen
De raad gaat akkoord met benoeming van de volgende leden voor de
commissie onderzoek geloofsbrieven t.b.v raadsvergadering van 10 maart:
Marjan Zoon, Teus Vreugdenhil en Pieter Elbers.

HAMERSTUKKEN

6. Depot kunstcollectie Frans Hals Museum
(2010/2704/CvV)
Besluit: conform

7. Termijnagenda 2010
(2010/235283/MD+HvdM)
Besluit: conform

Gewijzigd Kort
Verslag
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8. Doorontwikkeling website
(2010/4045/MD)
Besluit: conform

9. Eerste wijzigingsverordening belastingen 2010
(2010/7229/CvV)
Besluit: conform

10. Verkoop aandeel gemeente Haarlem in Crematorium Haarlem B.V.
(2010/9877/CvV)
Besluit: conform. Fracties van D66 en CDA geven stemverklaring.

11. Evaluatie deelname in NV SRO en verwerven aandelen
(2010/8042/CvV)
Besluit: conform

12. Duurzaamheidsprogramma 2010
(2010/248218/MD)
Besluit: conform

13. Kredietaanvraag Fly-over
(2010/7823/MD)
Besluit: conform

14. Stand van zaken actualiseren arbeidsvoorwaarden raadsleden
(2010/29452)
Besluit: conform

15. Wijziging verordening geldelijke voorzieningen raadsleden,
wethouders, commissieleden en fracties in verband met
werkgeverslasten fractieassistentie
(2010/23666)
Besluit: conform

16. Wijziging Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad van Haarlem t.a.v. samenstelling raadspresidium
(2010/23661)
Besluit: conform

17. Voorbereidingsbesluit Schalkstad
(2010/8073/JN)
Besluit: conform

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING

18. Eindgrenzen en uitbreidingsprocedure parkeerreguleringsgebieden
(2009/80042/MD)
De fractie van CDA geeft een stemverklaring.
Besluit: conform, incl aanvullend memo van 15 februari.
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19. Wijziging Reglement van Orde: verdeelsleutel spreektijden
(2010/23663)
De fractie van het CDA geeft een stemverklaring.
Besluit: conform. Fractie CDA stemt tegen.

20. Slachthuisterrein, beëindiging erfpacht
(2009/248387/JN)
Agendapunt opgewaardeerd naar bespreekpunt.
Motie van Actiepartij inzake Daisybell wordt aangenomen. VVD-fractie
stemt tegen.
Motie van Actiepartij c.a “Haarlem gaat met de tijd mee”wordt verworpen.
CDA, Actiepartij en D66 stemmen voor.
Motie van SP c.a Kaarten op tafel wordt unaniem aangenomen.
Raadsvoorstel is daarmee vervallen.

21. Organisatiestructuur en voorbereidingskrediet Schalkstad
(2010/5477/JN)
De fractie van Groen Links geeft stemverklaring.
Besluit: conform.

BESPREEKPUNTEN

22. Welzijnswerk klaar voor de toekomst
(2009/239237/HvdM)
Besluit: conform. PvdA, Gl, Spaarnestad, Cu/SGP en SP stemmen voor.
Motie doelgericht beheer welzijnsaccomodaties van de PvdA wordt
aangenomen. VVD stemt tegen.
Motie Actiepartij inzake welzijnswerk wordt verworpen. CDA, Roos en
Actiepartij stemmen voor.
Motie van CDA “nog niet op orde” wordt verworpen. CDA, GL, Actiepartij
en D66 stemmen voor.
Wethouder Van der Molen zegt toe dat er uitvoeringsnota’s welzijnswerk
komen,incl financiële onderbouwing.
Burgemeester Schneiders zegt toe dat hij in de commissie Bestuur
terugkomt op sturingsvraagstuk wijkcontracten.

23. Uitvoering motie ‘Wie wat bewaart heeft niets’
(2009/232091, doorgeschoven uit de raad van 28-01)
Besluit: conform. PvdA, GL, Cu-SGP en SP stemmen voor.
Amendement Actiepartij inzake extra middelen wordt verworpen.
Actiepartij stemt voor.

24. Verkopen niet-strategisch woningbezit
(2009/176160, doorgeschoven uit de raad van 28-01)
Besluit: conform
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25. Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerrein Waarderpolder
(2010/12664/JN)
Besluit: conform, inclusief aanvullende voorstellen in brief wethouder
Nieuwenburg van 16 februari 2010.
GL stemt tegen. Partij Spaarnestad stemt tegen onderdeel Waarderhaven.

Amendement van D66 c.a inzake Veerplas wordt verworpen. GL, CDA,
Roos, Spaarnestad, CUSGP Actiepartij en D66 stemmen voor.
Amendement van PvdA c.a inzake Oudeweg wordt aangenomen. CUSGP,
VVD en SP stemmen tegen.
Motie van CDA c.a inzake Hofmanweg wordt ingetrokken.
Motie Actiepartij inzake transferium wordt verworpen. Fracties GL, Roos,
de Leeuw, D66 en Actiepartij stemmen voor.

26. Initiatiefvoorstel van de PvdA-fractie inzake Jumelage
(2010/26760)
Besluit: conform.
PvdA, GL, CUSGP, VVD, Partij Spaarnestad en CDA stemmen voor.

MOTIES VREEMD

Motie Humaniteit Boven Star Beleid
De motie vreemd ingediend door de fractie van de Actiepartij wordt verworpen.
De fractie(s) van de Actiepartij, GL en Roos stemmen voor.

Provinciaal Structuur Visie - Zuidtangent
De motie vreemd ingediend door de fractie van D66 c.a wordt unaniem
aangenomen.

Het geheim van Haarlem
De motie vreemd ingediend door de fractie van D66 c.a wordt unaniem
aangenomen.














