
Raadsvergadering 29 april 2010

1. Vragenuur

2. Vaststelling van de agenda
Tot leden Stembureau 1 benoemd: dhrn. Vrugt en Visser
Tot leden Stembureau 2 benoemd: dhrn. Vrugt en Kruisman

De raad is akkoord met de cie. Geloofsbrieven: mevr. De Leeuw, dhr. Snoek en
mevr. V.d. Molen

3. Vaststelling ontwerpnotulen van de vergadering van 15 april 2010
De notulen worden vastgesteld zonder op- en /of aanmerkingen.

4. Ingekomen stukken
N.a.v. categorie I
De fractie van de SP verzoekt g. - Brief van Hoogheemraadschap van Rijnland van
8 april 2010 inzake waterbeheer in uw gemeente- te agenderen in de commissie.
Afgesproken wordt dat de stukken van de lijst ingekomen stukken nog langer ter
inzage zullen liggen, zodat raadsleden de stukken kunnen inzien. De stukken van
Categorie I t/m VIII liggen ter inzage bij de griffie, de voormalige bibliotheek in het
stadhuis (kamer 116).

5. Verkoop Nieuwe Gracht 16 te Haarlem
(2010/26669)
Besluit: conform

6. Aanwijzing Bedrijven Investeringszone Waarderpolder en vaststelling
verordening Bedrijven Investering Zonebijdrage
(2010/57529)
Besluit: conform

7. Kredietverstrekking herinrichting sportcomplex Zeedistelweg (Alliance ’22)
(2010/54277)
Besluit: conform

8. Vaststelling bestemmingsplan Houtplein-Wagenmakerslaan
(2010/60014)
Besluit: conform

9. Anterieure overeenkomst bouwplan Houtplein
(2010/70245)
Besluit: conform

10. Verkoop Zijlsingel 1 (zienswijze)
Besluit: conform
De fracties van PvdA, SP, D66, VVD, GLH en OPH geven een stemverklaring.

Kort Verslag
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11. Vaststelling bestemmingsplan Leidsebuurt
(2009/163178)
Besluit: conform (met inachtneming van de door het college aangebrachte
wijzigingen).
Wethouder Nieuwenburg zegt een notitie toe n.a.v. de raadsbehandeling.

11.1 Amendement Niet te krap wonen, werkt wel zo prettig
Het amendement ingediend door de fracties van Actiepartij en OPH wordt
verworpen.
De fracties van SP, Actiepartij en CDA stemmen voor het amendement.

11.2 Amendement Wijze Raad van Wijkraad en Bouwburo: Mooi Zo!
Het amendement ingediend door de fracties van Actiepartij en CDA wordt
verworpen.
De fracties Actiepartij en CDA stemmen voor het amendement.

11.3 Amendement Klein is niet altijd fijn!
Het amendement ingediend door de fracties van SP, Actiepartij en CDA wordt
verworpen.
De fracties SP, Actiepartij, CDA en OPH stemmen voor het amendement.

12. Bespreking coalitieakkoord ‘Het Oog op Morgen’ en voordracht wethouders
(2010/94441)
Door de nieuwe coalitie wordt toegezegd dat in september een visie/leidraad voor
de bezuinigingen wordt voorgelegd aan de raad.

12.1 Motie Verstoorde Spaarnepassage
De motie ingediend door de fractie van het CDA wordt verworpen.
De fracties van D66, SP,Actiepartij en GLH geven een stemverklaring.
De fractie van het CDA stemt voor de motie.

OVERIGE AGENDAPUNTEN

13. Onderzoek geloofsbrieven wethouderskandidaten en stemming
Onderzoek heeft plaatsgevonden. De wethouders Cassee, Van Doorn, Heiliegers,
V.d. Hoek en Nieuwenburg zijn gekozen met respectievelijk 37, 37, 38, 35 en 38
stemmen.

14. Afscheid huidige wethouders
Afscheid heeft plaatsgevonden

15. Installatie nieuwe wethouders
Installatie heeft plaatsgevonden

16. Onderzoek geloofsbrieven in verband met de toelating als lid van de
Gemeenteraad
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Onderzoek heeft plaatsgevonden. De geloofsbrieven van de heren Schaart, Veen en
Boer zijn goedgekeurd.

17. Installatie raadsleden
Installatie van de heren Schaart en Veen heeft plaatsgevonden.

18. Benoemingen
a. Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de raad

Benoeming raadsleden in raadsfuncties en vertegenwoordigingen
b. Benoeming collegeleden in vertegenwoordigingen
d. Benoeming burgerleden klachtencommissie inspraak

Benoemingen hebben conform stembiljetten plaatsgevonden.

Tot leden van de Rekenkamercommissie zijn benoemd:
mevr. Sikkema, mevr. Ramsodit, dhr. Hiltemann en dhr. De Jong

19.1 Motie vreemd inzake Prisma
De motie ingediend door de fractie van GLH, VVD, PvdA, D66, CDA en de
Actiepartij wordt aangenomen.
De fractie van de SP geeft een stemverklaring.
De fracties D66, VVD, Actiepartij, CDA, GLH en PvdA stemmen voor de motie.

20.1 Motie vreemd Denksporten – OPH
De motie ingediend door de fracties van SP, OPH en Actiepartij wordt verworpen.
De fracties D66, CDA en GLH geven een stemverklaring.
Stemming vindt plaats na aanpassing motie (minus laatste bullit/besluitpunt)
De fracties SP, OPH en Actiepartij stemmen voor de motie.

21.1 Motie vreemd HFC Haarlem-Kennemerland
De motie ingediend door de fractie van het CDA wordt aangenomen
De fracties D66, VVD en SP geven een stemverklaring.
De motie wordt raadsbreed aangenomen.



@GROENLINKSHAARLEM~ .i ZIN IN DE TOEKOMST~

Motie Vreemd aan de orde van de dag inzake Prisma

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering op 29 april 2010,

Overwegend dat:
• De wethouder tijdens de commissie samenleving van 22 april jl. de mededeling deed

dat het college voornemens is akkoord te gaan met een plan van aanpak van
Stichting Doek voor Prisma;

• Het belangrijk is dat er een structurele oplossing voor Prisma komt waar de diverse
betrokken partijen vertrouwen in hebben, zodat het jongerenwerk in Prisma kan
bouwen aan een stabiele toekomst;

• Het wenselijk is dat de commissie samenleving zich kan uitspreken over de toekomst
van Prisma;

• De commissie samenleving het plan van aanpak ondanks herhaalde toezeggingen
niet heeft ontvangen en dus ook niet heeft kunnen beoordelen;

Draagt het college op
• Het plan van aanpak van Doek voor de heropening van Prisma ter bespreking voor te

leggen aan de eerstvolgende commissie samenleving;
• Pas na de bespreking van het plan van aanpak in de commissie samenleving een

besluit te nemen over de heropening en de toekomst van Prisma.

AP

En gaat over tot de orde van de dag.
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VDA
Motie 'Haarlem-Kennemerland'

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 29 april 2010,

Constaterende dat

• HFCHaarlem en HFCKennemerland zijn gefuseerd tot Haarlem-Kennemerland,
• Deze nieuwe club van de wethouder de toezegging heeft gekregen te mogen

spelen aan de Jan Gijzenkade, op het sportcomplex van de voormalige vereniging
HFCHaarlem,

• Het aldaar aanwezige kunstgrasveld thans door de KNVBis afgekeurd.

Overwegende dat
• Het vertrek van HFCKennemerland van het Pim Mulliersportpark ook een

oplossing biedt voor de daar ontstane capaciteitsproblemen,
• Bebouwing van de boogde locatie aan de Jan Gijzenkade op korte termijn niet aan

de orde is,
• Het (sport)accommodatiebeleid van de gemeente erop gericht is om zo veel

mogelijk 'sport in de wijken' te handhaven en te realiseren,
• In 2011 gestart wordt met het opstellen van een gebiedsvisie voor dit gebied,
• In het Investeringsplan 2009-2014 de vereiste middelen voor onderhoud van de

sportvelden zijn geraamd.

Vraagt het college:
• Voor de zomer van 2011 een gebiedsvisie op te stellen voor het

NoordersportparkjSchoterpark,
• Zich een goede en betrouwbare huisbaas te tonen door na het gereedkomen van

een gebiedsvisie, doch uiterlijk in 2012, het (volgens de eisen van de KNVB)
vereiste onderhoud te plegen met de reeds in het Investeringsplan gereserveerde
middelen.

En gaat over tot de orde van de dag.



STEMBILJET B
Agendapunt 18.

Voorstel:

Te benoemen tot vice-voorzitter van de Raad (voor het waarnemerschap zoals bedoeld in art. 77 leden 1
en 2 van de gemeentewet)

 de heer J.J. Visser

Toelichting:

De namen van de te benoemen kandidaten zijn op het stembiljet vermeld. U dient één naam aan te
kruisen.

U kunt op een andere dan de voorgestelde kandidaten stemmen door de namen door te halen en
daarachter de naam van één kandidaat van uw keuze te schrijven.

Indien u de voorgestelde naam doorhaalt, zonder deze door een andere naam uit uw raad te vervangen,
brengt u een ongeldige stem uit.

Een stemming is alleen geldig indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet
van deelname moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen.

Een kandidaat is gekozen indien meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen op hem of haar
zijn uitgebracht.
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STEMBILJET E
Agendapunt 18

Voorstel:

Commissie Klachten Inspraak:
Te benoemen op voorstel college drie burgerleden. De commissie benoemt uit de burgerleden de
voorzitter (lid).
leden:
- voordracht college: mevr. A.M. van Outvorst;
- voordracht college: hr. J.J.N. Walter;
- voordracht college: mr. Drs A. Zeegers;

plaatsvervangend lid
- voordracht college: hr. Ir.C.D. van Bruggen

V. Gemeenschappelijke regelingen

Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk Bedrijven)
Te benoemen 1 lid, te weten de wethouder sociale zaken.
lid:
- wethouder sociale zaken, dhr. J. Nieuwenburg

Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Hulpverleningsdienst Kennemerland
Te benoemen 2 leden, te weten de burgemeester en de wethouder volksgezondheid.
leden:
- burgemeester, dhr. Mr. B. Schneiders
- wethouder volksgezondheid, dhr. drs. J.C. van der Hoek

Algemeen Bestuur van het Schadeschap Schiphol
Te benoemen 1 lid, te weten de wethouder ruimtelijke ordening.
lid:
-wethouder ruimtelijke ordening, wethouder dhr. drs. E.P Cassee

Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude
Te benoemen 1 lid, te weten de wethouder recreatie.
lid:
- wethouder recreatie, dhr. R. van Doorn

Algemeen Bestuur van het Muziekcentrum-Zuid Kennemerland
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Te benoemen 1 lid, te weten de wethouder cultuur.
lid:
- wethouder cultuur, dhr. P. Heiliegers

Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland (Noord-Hollands
archief)
Te benoemen 2 leden, te weten de burgemeester en de wethouder cultuur
leden:

- burgemeester, dhr. mr. B. Schneiders
- wethouder cultuur, dhr. P. Heiliegers

Toelichting:

Indien U het stembiljet ongewijzigd inlevert, stemt U voor de benoeming van de voorgedragen persoon.

Indien U de naam van de voorgedragen persoon doorhaalt en daarbij een andere naam danwel geen
naam vermeldt, brengt U ten aanzien van deze benoeming een ongeldige stem uit.

De stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet
van deelname aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen.

De voorgedragen persoon is benoemd indien meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen op
de kandidaat is uitgebracht.



STEMBILJET D
Agendapunt 18

Voorstel:

Te benoemen als voorzitter van de Rekenkamercommissie

de heer J. de Ridder

Te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie
(maximaal vier leden te benoemen. U dient 4 (vier) namen aan te kruisen)

 mevrouw M. Otten

 mevrouw C.Y.Sikkema

 mevrouw A. Ramsodit

 de heer R. Hiltemann

 de heer R. de Jong

 de heer C. Schrama

Toelichting:

De namen van de te benoemen kandidaten zijn op het stembiljet vermeld. U dient vier namen aan te
kruisen.

U kunt op een andere dan de voorgestelde kandidaten stemmen door de desbetreffende namen door te
halen en daarachter de naam van de kandidaat van uw keuze te schrijven.

Een stemming is alleen geldig indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet
van deelname moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen.

Een kandidaat is gekozen indien meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen op hem of haar
zijn uitgebracht.



STEMBILJET D
Agendapunt 18

Voorstel:

Te benoemen als voorzitter van de Rekenkamercommissie

de heer J. de Ridder

Te benoemen als lid van de Rekenkamercommissie
(maximaal vier leden te benoemen. U dient 4 (vier) namen aan te kruisen)

 …

 …

 …

 …

 …..

 …..

Toelichting:

De namen van de te benoemen kandidaten zijn op het stembiljet vermeld. U dient vier namen aan te
kruisen.

U kunt op een andere dan de voorgestelde kandidaten stemmen door de desbetreffende namen door te
halen en daarachter de naam van de kandidaat van uw keuze te schrijven.

Een stemming is alleen geldig indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet
van deelname moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen.

Een kandidaat is gekozen indien meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen op hem of haar
zijn uitgebracht.
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STEMBILJET C
Agendapunt 18

Voorstel te benoemen:

als lid van de commissie Beheer en Ontwikkeling dhr. E. Veen
als lid van de commissie Beheer dhr. W. Rutten
als lid van de commissie Beheer dhr. R. Schaart

Voorzitters en plaatsvervangend voorzitter van de commissies / tevens lid presidium resp. plv. lid
presidium)
Mevr. P. Bosma als voorzitter van de commissie Bestuur
Dhr. L.J. Mulder als plaatsvervangend voorzitter van de commissie Bestuur
Mevr. T. Hoffmans als voorzitter van de commissie Samenleving
Mevr. H v.d. Molen als plaatsvervangend voorzitter van de commissie Samenleving
Mevr. L. van Zetten als voorzitter van de commissie Beheer
Dhr. J. Fritz als plaatsvervangend voorzitter van de commissie Beheer
Dhr. R. Schaart als voorzitter van de commissie ontwikkeling
Mevr. D. Leitner en de heer P. Marselje als plaatsvervangend voorzitter van de commissie
Ontwikkeling

Dhr. R. Hiltemann als lid van het presidium

Commissie Verbonden Partijen
als voorzitter van de commissie Verbonden Partijen
Mevr. H. Koper
Als leden van de commissie Verbonden Partijen
Mevr. D. Kerbert
Mevr. F. de Leeuw
Dhr. C. van Velzen

Commissie Beroep- en Bezwaarschriften
als voorzitter van de commissie Beroep en Bezwaarschriften
Mevr. P. Bosma
als leden van de commmissie Beroep- en Bezwaarschriften
Mevr. L. van Zetten
Dhr. M. Snoek
Mevr. D. Huijsse
Dhr. J. v.d. Manakker
Dhr. M. Aynan
Dhr. W. Rutten
als plaatsvervangend leden van de cie. Beroep- en Bezwaarschriften
Mevr. M. Pippel
Mevr. S. Özogul
Dhr. S. Vrugt
Dhr. R. Schaart
Mevr. H. v.d Molen
Dhr. E. de Iongh
Dhr. A. Azzannay
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Klachtencommissie Inspraak
als leden van de klachtencommissie Inspraak
Mevr. D. Leitner
Mevr. H. van der Molen

Algemeen Bestuur Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk Bedrijven)
als bestuurslid van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk Bedrijven)
Mevr. M. Breed
Dhr. R. Hiltemann
Dhr. C. van Velzen
Dhr. L. Mulder
Dhr. J. Fritz

Algemeen Bestuur Muziekcentrum Zuid-Kennemerland
als bestuursleden van het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland
de heer J.J. Visser
de heer C. van Velzen

Auditcommissie
Voorzitter = voorzitter RKC De heer J. de Ridder

als lid van de auditcommissie
De heer G. van Driel

Toelichting:

Indien U het stembiljet ongewijzigd inlevert, stemt U voor de benoeming van de voorgedragen persoon.

U kunt op een andere dan de voorgestelde kandidaten stemmen door de desbetreffende namen door te
halen en daarachter de naam van de kandidaat van uw keuze te schrijven.

De stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet
van deelname aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen.

De voorgedragen persoon is benoemd indien meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen op
de kandidaat is uitgebracht.



Stembiljet A
Agendapunt 13

Voorstel

Te benoemen tot Wethouder

De heer drs. E.P. Cassee

De heer R. van Doorn

De heer P. Heiligers

De heer drs. J.C. van der Hoek

De heer J. Nieuwenburg

Toelichting
Indien U het stembiljet ongewijzigd inlevert, stemt U voor de benoeming van de voorgedragen
persoon.

U kunt op een andere dan de voorgestelde kandidaten stemmen door de desbetreffende namen door te
halen en daarachter de naam van de kandidaat van uw keuze te schrijven.

De stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich
niet van deelname aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen.

De voorgedragen persoon is benoemd indien meer dan de helft van de geldig uitgebracht stemmen op
de kandidaat is uitgebracht.
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STEMBILJET F
Agendapunt 18

Voorstel te benoemen:

als lid van de commissie Bestuur dhr. W. Rutten

Toelichting:

Indien U het stembiljet ongewijzigd inlevert, stemt U voor de benoeming van de voorgedragen persoon.

U kunt op een andere dan de voorgestelde kandidaten stemmen door de desbetreffende namen door te
halen en daarachter de naam van de kandidaat van uw keuze te schrijven.

De stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet
van deelname aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen.

De voorgedragen persoon is benoemd indien meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen op
de kandidaat is uitgebracht.




