
Raadsvergadering donderdag 25 november 2010

1. Vragenuur
De mondelinge vragen van de fractie van D66 inzake de nieuwe functie van
de gemeentesecretaris worden beantwoord door burgemeester Schneiders.
De mondelinge vragen van de fractie van de Actiepartij (mede namens
CDA) inzake digitaal parkeren worden beantwoord door wethouder Van
Doorn.
De mondelinge vragen van OPH Schrama inzake Cultuur worden
beantwoord door wethouder Heiliegers.
De mondelinge vragen van de fractie van de Actiepartij inzake situatie
vrachtverkeer Gasthuisstraat – terugkoppeling gesprek
wethouder/delegatie bewoners worden beantwoord door wethouder Van
Doorn.

2. Vaststelling van de agenda
De raad gaat akkoord met de behandeling van de vier aangekondigde
moties vreemd.
De agendapunten 14 en 15 worden opgewaardeerd naar bespreekpunten op
verzoek van de Actiepartij.

Als leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven worden benoemd:
mevr. Hoffmans, dhr. Vrugt en dhr. Veen.

Als leden van het stembureau benoemingen worden benoemd: mevr. Kerbert
en dhr. Jonkers.

3. Vaststelling ontwerpnotulen van de vergadering van 21 oktober en
8 november 2010
De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld.

4.. Ingekomen stukken
-

5. Installatie dhr. H. van der Bruggen (tijdelijke vervanging mevr.
Ramsodit) (PvdA)
Voorafgaand wordt (tijdelijk) afscheid genomen van mevr. Ramsodit. De
installatie van dhr. Van der Bruggen heeft plaatsgevonden.

6. Benoemingen
De benoeming van dhr. Van der Bruggen in de commissie Ontwikkeling en
de benoeming van dhr. Schrama in de commissie Beheer en Ontwikkeling
heeft plaatsgevonden.

HAMERSTUK

7. Verkoop ondergrond Zuidhof blok G Ripperda fase 3 (2010/323817)
Besluit: conform

8. Verkoop ondergrond Zuidhof blok F-1 Ripperda fase 3 (2010/323809)
Besluit: conform

Kort verslag



9. Toegankelijk maken bushalten lijn 75; beschikbaar stellen krediet
(2010/308644).
Besluit: conform

10. Aanpassing brugbediening, brugwachtershuisjes en wachtplaatsen
(2010/165502)
Besluit: conform

11. Vaststelling nieuwe algemene subsidieverordening
(2010/298572)
Besluit: conform

12. Verkoop gedeelte Reinaldapark t.b.v. Tenniscomplex en
Horecavoorziening

(2010/125593)
Besluit: conform

HAMERSTUK MET STEMVERKLARING

13. Wijziging van de alg. Plaatselijke verordening 2010
(2010/332553)
Besluit: conform
De fracties van GLH en Trots geven een stemverklaring.

14. Vaststelling Haarlem Maatschappelijk op de kaart
(2010/288562)
Besluit: conform

14.1 Amendement Kaartmateriaal
Het amendement ingediend door de fractie van de Actiepartij wordt
verworpen
De fracties van SP, OPH S, Trots, Actiepartij, OPH L , CDA stemmen
voor het amendement.

15. Vaststelling bestemmingsplan Liewegje
(2010/187303)
Besluit: aangehouden
Wethouder geeft aan dat overzicht van de ‘gebeurtenissen’ tussen 1985
en 2010 zal worden opgesteld.
Agenderen voor 16 december 2010

15.1 Amendement Liewegje: Geen ruim baan voor bedrijven, maar
pas op de plaats
Het amendement ingediend door de fractie van de Actiepartij wordt niet in
stemming gebracht.



16. Jaarverslag Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)
(2010/19238)
Besluit: conform
De fractie van CDA geeft een stemverklaring

BESPREEKPUNT

17. Zienswijzen gemeenteraad Haarlem bij de financiële documenten
Veiligheidsregio Kennemerland (2010/380494)
Besluit: gewijzigd; met in achtneming van amendement 17.1

17.1 Amendement Veiligheid regio Kennermerland
Het amendement ingediend door VVD, PvdA, D66, GLH en CDA wordt
raadsbreed aangenomen

17.2 Motie Voor Menu wel álle kaarten op tafel, vóór we ’n keuze maken (van
soep tot dessert)
De motie is ingetrokken.

17.3 Amendement VerdRonken Kalveren?
(of wordt het toch weer ‘het kind en het badwater’?)
Het amendement ingediend door de fractie van de Actiepartij wordt
verworpen.
De fracties van SP en GLH Schrama geven een stemverklaring.
De fracties van Actiepartij en GLH Schrama stemmen voor het
amendement.

MOTIES VREEMD

18. Motie Vreemd Archief zorg- en informatie
De raadsbreed ingediende motie D66 wordt aangenomen.

19. Motie Vreemd Meten is Weten
De motie ingediend door de fractie van GLH, CDA, PvdA wordt
aangenomen.
De fracties van GLH, CDA, PvdA , OPH Schrama en SP stemmen voor de
motie.

20. Motie Vreemd Haarlem schreeuwt om schone lucht
De motie ingediend door de fractie van GLH, Actiepartij, VVD, PvdA wordt
aangenomen.
De fracties van SP en OPH de Leeuw stemmen tegen de motie.
De fractie van D66 geeft een stemverklaring.

21. Motie Vreemd Verbind de Rode loper van Noord naar Zuid
De motie ingediend door de fracties van PvdA , GLH, OPH De Leeuw, D66
wordt aangenomen.
De fracties van PvdA, GLH, OPH De Leeuw en D66 stemmen voor de
motie.














