
Datum raadsvergadering donderdag 3 november 2011 om 19.30 uur

1. Vragenuur
De vragen gesteld door D66 inzake de uitvoering van een onderzoek naar
leerlingenstromen worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg.
De vragen gesteld door Haarlem Plus inzake parkeerschijf worden beantwoord door
wethouder Van Doorn.

2. Vaststelling van de agenda
Moties vreemd worden behandeld als laatste agendapunten.
Op verzoek van fractie D66 wordt agendapunt 8 opgewaardeerd naar bespreekpunt.

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van
donderdag 13 oktober 2011
De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld.

4. Ingekomen stukken
-

5. Voorbereidingsbesluit Slachthuisterrein
(2011/288282)
Besluit: conform

6. Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 2011-2014
(2011/72996)
Besluit: conform

7. Aanpak van geconstateerde annexaties gemeentegrond
(2011/218730)
Besluit: conform
De fracties CDA, D66 en Haarlem Plus geven een stemverklaring.

8 Herziening beleid kunst in de openbare ruimte
(2011/102914)
Besluit: conform
De fracties D66, GLH, PvdA, VVD en Haarlem Plus geven een ‘stemverklaring’.

9.1 Motie Paswerk
De aangepaste motie ingediend door de fracties van het CDA, OPH, Trots, Haarlem
Plus en Actiepartij wordt verworpen.
besluitpunt is vervangen door besluit:

Dat het handelen van de wethouder in de Algemene Bestuursvergaderng Paswerk
van 2 november j.l. op geen enkele wijze overeenstemming vertoont met het
raadsbesluit van 13 oktober, noch recht doet aan de inhoudelijke discussie die
hierover in de commisssie en de raad is gevoerd,
Dat de raad voor ‘Piet Snot ‘heeft meegesproken en meebesloten over de ontwerp
begroting 2012 van het werkvoorzieningsschap zuid Kennemerland Paswerk .

De fracties D66, PvdA, VVD, GLH en SP geven een stemverklaring.
De fractiesVVD, CDA, OPH, Actiepartij, Trots en Haarlem Plus stemmen voor de
motie.

Kort verslag
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10 Motie Buuvprikkels (van Vrijblijvendheid naar Wederkerigheid &
Neo-Solidariteit)
De motie ingediend door de fractie van de Actiepartij wordt verworpen.
De fracties Actiepartij, OPH, Haarlem Plus en SP stemmen voor de motie.
De fracties PvdA, CDA, SP, D66, GLH en VVD geven een stemverklaring


