
Datum raadsvergadering 1 december 2011

1. Vragenuur
De mondelinge vragen van de fractie GLH inzake afbouw ID banen worden beantwoord
door wethouder V.d. Hoek
De mondelinge vragen van de fractie Haarlem Plus inzake Omnibus worden beantwoord
door burgemeester Schneiders.

2. Vaststelling van de agenda
De moties vreemd worden behandeld aan het einde van de vergadering.
Benoemd als lid van de commissie belast met het onderzoek van de geloofsbrieven: de
heren Hiltermann, Snoek en Veen .
Benoemd als lid van de stemcommissie: de heer Rutten en mevrouw Pippel.
Agendapunt Land in Zicht wordt opgewaardeerd naar bespreekpunt op verzoek van de
Actiepartij. Agendapunt 9 Wijkpark wordt opgewaardeerd naar Hamerstuk met sv op
verzoek van de PvdA.

3. Vaststelling ontwerpnotulen van de vergadering van
donderdag 3 november 2011 en
donderdag 10 november 2011
De notulen worden vastgesteld. In de notulen zal de spelling van de naam Anna Laura
Molducci worden gecontroleerd en verbeterd.

4. Ingekomen stukken
N.a.v. cat. VI Agenderen in de commissie Bestuur
Beantwoording art.38 vragen van 8 november 2011 van D66 inzake het initiatief voor
een stresstest voor grote gemeenten (2011/411786)
Beantwoording art.38 vragen 15 november van AP inzake Fortress en Haarlem
(2011/401974)

5. Installatie en benoemingen
De geloofsbrieven zijn goedgekeurd. Toegelaten tot de raad is mevrouw Lentz van de
fractie D66. De installatie in de raad heeft plaatsgevonden.
Benoemd in het algemeen bestuur van Paswerk: mevrouw Louise van Zetten
Benoemd in de commissie Samenleving: de heer H. van der Bruggen

6. Instelling vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester
(2011/ 450204 )
Besluit: conform

7. Ambonstraat 2 aanpassing gebouw t.b.v. multifunctioneel gebruik
(2011/288834)
Besluit: conform

8. Onttrekking aan de openbaarheid van de Johannes de Heerstraat
(2011/51712)
Besluit: conform

9. Vaststellen definitief ontwerp Wijkpark en de kredietaanvraag voor de realisatie
van het wijkpark
(2011/384196)
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Besluit: conform
De fractie PvdA geeft een stemverklaring

10. Verkoop Pleiadenstraat 136 te Haarlem
(2011/253720)
Besluit: conform

11. Verkoop Kleverlaan 9 (Kaatsbaan)
(2011/207782)
Besluit: conform
De fractie PvdA geeft een stemverklaring.

12. Samenwerkingsovereenkomst Bouwplan Dreef (inclusief P-garage) en tevens
Anterieure overeenkomst bestemmingsplan Frederikspark
(2011/386491)
Besluit: conform
De fracties PvdA, Trots en CDA geven een stemverklaring

13. Grondverkoop voor woningbouw “Land in Zicht” (zienswijze)
(2011/267124)
Besluit: conform

13.1 Motie Inzicht in Land in Zicht (namen en rugnummers)
De Actiepartij trekt de motie in indien de wethouder aangeeft wanneer de
vertrouwelijkheid van onderliggende stukken opgeheven wordt. De wethouder geeft aan
dat de vertrouwelijkheid wordt opgeheven zogauw de transacties zijn afgerond. Derhalve
wordt de motie ingetrokken.

14. Aanbesteding accountantswerkzaamheden
(2011/429478)
- Programma van Eisen
- Verslag van bevindingen (alleen op BIS)
Besluit: Gewijzigd

14.1 Amendement Samenstelling selectiecommissie accountant
Het amendement ingediend door de fracties PvdA, D66, GLH, VVD wordt raadsbreed
aangenomen.

15 Vrije koopzondagen en Verordening winkeltijden

Definitief besluit Vrije koopzondagen (2011/278807)
Besluit: aangenomen.
De fracties GLH, SP, CDA, Trots en Haarlem Plus geven een stemverklaring
De fracties D66, PvdA (-/- 1), VVD, Actiepartij en Trots stemmen voor.

N.a.v. het aangenomen amendement 15.1 zal Verordening winkeltijden Haarlem 2012
(2011/240745) opnieuw, na aanpassing, worden behandeld in de volgende
raadsvergadering.
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15.1 Amendement Koopzondag van 12 tot 6
Het amendement ingediend door de fracties PvdA en GLH wordt aangenomen.
De fracties PvdA, SP , GLH, SP, Haarlem Plus stemmen voor het amendement.
De fracties VVD, D66, SP, Haarlem Plus, Trots geven een stemverklaring

15.2 Motie beperking overlast omwonenden
De motie ingediend door de fracties PvdA en VVD wordt aangenomen.
De fracties PvdA, SP, GLH, VVD, OPH, Actiepartij en Haarlem Plus stemmen voor de
motie.
De fracties SP en OPH geven een stemverklaring

15.3 Motie Afgesproken is afgesproken
De motie ingediend door de fracties CDA, Trots, SP en Haarlem Plus wordt verworpen.
De fracties CDA, Trots, SP, Haarlem Plus, Actiepartij en OPH stemmen voor de motie.
De fracties PvdA en Actiepartij geven een stemverklaring

Wethouder Nieuwenburg geeft aan als beantwoording / uitvoering van de aangenomen
motie 55 Handen op elkaar voor handhaving van Trots ca. €20.000 (de kosten van 4
handhavers) eenmalig te kunnen halen uit ‘zijn’ begroting voor 2012 en te zoeken naar
een structurele dekking hiervoor.

16. Evaluatie (bouw-)leges.
2011/253920)
Besluit: Conform

16.1 Motie Bouwkosten zijn meer dan het bestek alleen
De motie ingediend door de fracties SP, Actiepartij, CDA en Haarlem Plus wordt
aangenomen
De fracties VVD, Trots en OPH stemmen tegen de motie.
De fracties D66, GLH, PvdA, VVD, OPH en Trots geven een stemverklaring

16.2 Amendement plafond uitgebroken
De motie ingediend door de fractie Actiepartij wordt verworpen.
De fractie Actiepartij stemt voor de motie.
De fractie Haarlem Plus geven een stemverklaring

17 Maatwerk, Matig Werk of gewoon Prutswerk?
De motie ingediend door de fractie Actiepartij, SP en Haarlem Plus wordt verworpen.
De fracties Actiepartij, SP, Haarlem Plus stemmen voor de motie.
De fracties PvdA, CDA, VVD, D66 geven een stemverklaring.

18 Kermis weer op Koninginnedag op de Grote Markt
De motie ingediend door de fractie SP, CDA en Haarlem Plus wordt verworpen.
De fracties SP, CDA, Haarlem Plus, PvdA, OPH, Actiepartij stemmen voor de motie.
Actiepartij stemt niet voor deze locatie.
De fracties GLH, PvdA en Actiepartij geven een stemverklaring.
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