
Datum donderdag 1 juni 2011 om 19.30 uur

1. Vragenuur
De mondelinge vragen van D66 inzake groene gids voor pure en eerlijke winkels
worden beantwoord door wethouder Van Doorn.
De mondelinge vragen van GLH inzake schadelijke gassen bij werkzaamheden
gemeente Haarlem worden beantwoord door wethouders V.d. Hoek en Van Doorn.
De mondelinge vragen van de Actiepartij inzake fort Benoorden / Landal-
ontwikkeling worden beantwoord door wethouder Van Doorn.
De mondelinge vragen inzake Teylers museum zullen worden gesteld voorafgaand
aan de behandeling van de motie vreemd.

2. Vaststelling van de agenda
De raad gaat akkoord met behandeling van de aangekondigde moties vreemd .
Agendapunt 14 Verkoop en herontwikkeling Brinkmann wordt op verzoek van het
college van de agenda gehaald. Wethouder Cassee geeft een toelichting.

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van donderdag 21 april 2011
en donderdag 12 mei 2011
De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld.

4. Ingekomen stukken
-

5. Vaststellen nieuwe Algemene subsidie Verordening
(2011/51799)
Besluit: conform

6. Statutenwijziging Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia
(2011/75848)
Besluit: conform

7. Ontwerp jaarrekening 2010 Werkvoorzieningschap Zuid Kennemerland
(Paswerk)
2011/111849)
Besluit: conform

8. Krediet t.b.v. aankoop 2 appartementsrechten Westergracht 51 rd te Haarlem
(2011/98891)
Besluit: conform

9. Meerjarenplan bestemmingsplannen 2010-2013
(2011/103298)
Besluit: conform

10. Vaststellen jaarverslag 2009 en begroting 2011 Stichting Spaarnesant
(2011/75926)
Besluit: conform
De fracties SP, Actiepartij en CDA geven een stemverklaring.

Kort verslag



11. Vaststellen definitief ontwerp (DO) en kredietaanvraag Fase IIIa (Italiëlaan-
oost) en VII (Laan van Angers) Integrale vernieuwing openbare ruimte
Europawijk Zuid (IVOREZ)
(2011/17626)
Besluit: conform
De fractie PvdA geeft een stemverklaring.

12. DO openbare ruimte Slachthuisbuurt Zuid
(2011/47490)
Besluit: conform
De fracties PvdA, GLH en Haarlem Plus geven een stemverklaring.

13. Jaarverslag en jaarrekening 2010 Veiligheidsregio Kennemerland
(2011/92466)
Besluit: conform
De fracties D66 en GLH geven een stemverklaring.

14. Verkoop en herontwikkeling Brinkmann, Grote Markt
(2011/76955)
Niet behandeld.

15. Uitgangspunten ontwikkeling Slachthuisterrein en Oorkondelaan
(2011/61258)
Besluit: conform

16. Jaarverslag 2010 en Jaarrekening 2010
a Jaarverslag 2010 (is reeds in uw bezit)
b Raadsstuk Vaststelling jaarverslag 2010, exclusief bestemming

rekeningresultaat (2011/77897 A)
c Accountantsrapport van Ernst & Young bij de jaarrekening 2010

(is reeds in uw bezit)
d De reactie van B&W op het accountantsrapport (is reeds in uw bezit)
e Het advies RKC op het jaarverslag 2010: “Blinde Vlekken” (2011 / 113538)

(is reeds in uw bezit)
f Reactie van College op het verslag van de RKC over de jaarstukken 2010

(2011/118639)
Besluit: conform

16.1 Motie Met de vingers op de zere plekken valt het doek voor blinde
vlekken
De motie ingediend door de fractie Actiepartij en CDA wordt verworpen.
De fracties Actiepartij, CDA en Haarlem Plus stemmen voor de motie.
De fracties D66, GLH, PvdA en SP geven een stemverklaring

16.2 Motie Aan de slag met aanbevelingen
De motie ingediend door de fracties PvdA, D66, GLH en CDA wordt aangenomen
De fracties D66, GLH, PvdA, SP en CDA stemmen voor de motie.

16.3 Motie Integraal besluit BTW teruggaaf



De motie ingediend door de fracties CDA, Haarlem Plus, Actiepartij en SP wordt
ingetrokken na toelichting/toezegging wethouder.
Wethouder zegt notitie aan commissie Samenleving toe.

16.4 Motie Verandering van spijs …..
De motie ingediend door de fracties CDA en Actiepartij wordt verworpen.
De fracties CDA, Actiepartij en Haarlem Plus stemmen voor de motie.
De fracties D66, GLH, PvdA en VVD geven een stemverklaring.

MOTIES VREEMD

De mondelinge vragen van de PvdA inzake Teyler college zullen worden
geagendeerd in de vergadering van de commissie Samenleving van 16 juni. De
antwoorden zullen voor deze vergadering worden verstrekt.
De motie vreemd Beloofd is beloofd; Teyler College wil huiswerk geen strafwerk,
ingediend door de fracties Trots, SP, Haarlem Plus en OPH wordt om deze reden
aangehouden

18. Motie Laat het pontje varen
De motie ingediend door de fracties PvdA, CDA, SP, GLH en OPH wordt
aangenomen.
De fracties PvdA, GLH, SP, CDA en OPH stemmen voor de motie.
De fracties D66, VVD, Actiepartij, Trots en Haarlem Plus geven een
stemverklaring
Uitvoering van de motie wordt opgeschort tot na bespreking van het financieel
overzicht in de commissie Beheer van 16 juni a.s.

19. Motie Niet langer raden naar goed advies
De motie ingediend door de fractie Actiepartij wordt ingetrokken.
B&W zal de WMO raad en de SOZAWE-raad verzoeken gelijktijdig een kopie van
hun advies te zenden aan de betreffende raadscommissie.
Wethouder V.d. Hoek geeft aan dat advies B&W dan niet gelijk beschikbaar zal
zijn.

20. Motie Handhaaf het coffeeshopbeleid
De motie ingediend door de fracties CDA, VVD, Trots en OPH wordt verworpen.
De fracties CDA, VVD, Trots, OPH en Haarlem Plus stemmen voor de motie.
De fracties D66, GLH, PvdA, SP en Haarlem Plus geven een stemverklaring.






