
Raadsvergadering donderdag 30 september 2010

1. Vragenuur
De mondelinge vragen gesteld door D66 inzake de oude walen uit Bosch en
Vaart en de mondelinge vragen gesteld door de SP inzake het
onaangekondigd verwijderen van de klassieke bestrating in Haarlem-Zuid
worden beantwoord door wethouder Van Doorn.

De mondelinge vragen gesteld door de Actiepartij inzake de situatie
Westergracht worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg.

2. Vaststelling van de agenda
Agendapunt 16 Badmintonpad wordt opgewaardeerd tot bespreekpunt op
verzoek van het CDA.
Op verzoek van de PvdA wordt agendapunt 14 Kabelgelden
opgewaardeerd naar bespreekpunt.

Als leden van de commissie geloofsbrieven zijn benoemd mevr.
Langenacker, mevr. Otten en dhr. Snoek.
Als leden van de stemcommissie zijn benoemd mevr. Huijsse en dhr. Van
Driel.

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergaderingen van
10, 21, 23 en 24 juni 8 juli en 9 september
De notulen worden zonder opmerkingen vastgesteld.

4. Ingekomen stukken
--

5. Onderzoek geloofsbrieven
Het onderzoek geloofsbrieven heeft plaatsgevonden. Geloofsbrieven van de
heren Jonkers en Van Haga zijn goedgekeurd. De verklaring wordt
voorgelezen door mevr. Otten. Dhr. B. Jonkers zal worden geïnstalleerd in
deze vergadering. Dhr. Van Haga 21 oktober a.s.

6. Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand
(2010/222345)
Besluit: conform

7 Verordening parkeerregulering 2011
(2010/124512)
Besluit: conform

8 Beschikbaar stellen krediet bergbezinkbassin Slufterweg
(2010/115942)
Besluit: conform

9 Het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van het
bergbezinkbassin Waertmolenpad (voorheen BBB Lintumpad)
(2010/159845)
Besluit: conform

Kort verslag



10 Aanwijziging plaatsvervangend lid AB Recreatieschap Spaarnwoude
(2010/270385)
Besluit: conform

11. Bomenbeleidsplan 2009-2013 (2010/34393)
Besluit: conform
De fracties van GLH, CDA en D66 geven een stemverklaring

12. Vaststelling jaarrekening 2009 en begroting 2011 Noord Hollands
Archief (2010 125878)
Besluit: conform
De fractie van PvdA geeft een stemverklaring

13. Actieprogramma huiselijk geweld 2010-2012 (2010/25007)
Besluit: conform
De fracties van PvdA, Actiepartij, OPH en SP geven een
stemverklaring

14. Besteding Kabelgelden 2010 (2010/118031)
Besluit: conform

14.1 Motie Kabelgelden
De motie ingediend door de partijen PvdA, GLH, Actiepartij, SP en
OPH wordt niet in stemming gebracht. College van B&W zegt toe de
strekking van de motie over te nemen in beleid.

15. Kredietaanvraag uitvoeringsfase Delftlaan Noord (2010/288437)
Besluit: conform, met inachtneming brief wethouder Cassee
d.d. 23 september 2010
De fractie van CDA geeft een stemverklaring

16. Vaststelling bestemmingsplan Badmintonpad (2010/184048)
Opgewaardeerd naar bespreekpunt.
Besluit: conform

16.1 Amendement Groenbuffer
Het amendement ingediend door de fractie van het CDA wordt verworpen.
De fractie SP, Actiepartij en CDA stemmen voor het amendement

17. Ontwerp begroting 2010 Cocensus (2010/280829)
Besluit: gewijzigd, met in achtneming van amendement 17.1 en motie
17.2

17.1 Amendement eerst concensus bezuiniging verbondenpartijen, dan
Cosensus
Het amendement ingediend door de fracties PvdA, VVD, GLH en D66
wordt aangenomen
De fracties van de Actiepartij en CDA geven een stemverklaring.
De fractie van het CDA stemt tegen het amendement.



17.2 Motie Trap op Trap af
De motie ingediend door de fracties PvdA, VVD, GLH en D66
wordt aangenomen.
De fracties van SP en OPH geven een stemverklaring.
De fracties SP, Trots en OPH en CDA stemmen tegen de motie.

18. Onderzoek van de Rekenkamercommissie naar integrale
wijkvernieuwing (2010/314650)
Besluit: conform
Wethouder Cassee zegt toe alle gemaakte opmerkingen mee te nemen.

19. Realisatie Winkelcentrum Marsmanplein (2010/2097014)
Besluit: conform
Actiepartij onthoudt zich van stemming.
De fracties van D66 en VVD geven een stemverklaring

20. Afscheid Hilde vd Molen
Afscheid Hilde v.d. Molen heeft plaatsgevonden.

21. Installatie raadslid Bart Jonkers
Installatie Bart Jonkers heeft plaatsgevonden.

22. Benoeming(en)
De volgende benoemingen hebben plaatsgevonden:
als lid van de commissie Samenleving: dhr. R. de Jong ;
als lid van de cie. Bestuur: dhr. J. van den Manakker;
als lid van de cie. Klachten en Inspraak: dhr. R. Hiltemann;
als lid van de cie. Ontwikkeling: dhr. B. Jonkers;
Als lid van het algemeen bestuur van Paswerk dhr. R. de Jong.






