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Raadsvergadering donderdag 10 maart 2011

1. Vragenuur
De mondelinge vragen ingediend door D66 inzake het museum worden
beantwoord door wethouder Heiliegers.

2. Vaststelling van de agenda
De voorzitter stelt voor namens het Presidium agendapunt 12 af te voeren van
de agenda. De raad gaat akkoord.
De fractie van GLH verzoekt agendapunt 'beleidsplan VRK 2010-2013' op te
waarderen tot bespreekpunt
Als leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven worden benoemd:
de heren Snoek, Vrugt en Veen. Dezelfde leden zullen het stembureau
vormen t.b.v. de benoemingen.

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van
donderdag 10 februari 2011
De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen vastgesteld.

4. Ingekomen stukken
N.a.v.:
Cat. VI
d: Beantw. art.38 22 februari 2011 PvdA inzake antikraak (2010/408165)

(bestuur) agenderen in de commissie ontwikkeling.
b: Beantw. art.38 15 februari 2011 Actiepartij inzake willekeur bij

Haarlemse Popronde (2010/394526) agenderen in de commissie
ontwikkeling.

Cat. I
l. Brief rekenkamercommissie 16 februari 2011 inzake Strategienota RKC

2010-2014 (2011/32545) (o.v.v. D66) agenderen in de commissie bestuur.
m. Brief rekenkamercommissie van 16 februari 2011 inzake RKC jaarverslag

2010 / Jaarplan 2011 (2011/32559) (o.v.v. D66) agenderen in de
commissie bestuur.

Cat. III
a. Brief van Centrummanagement Groep Haarlem 11 januari 2011 inzake

Kermis op de Grote Markt (2011/51320) agenderen in de commissie
ontwikkeling.

Cat. III
g: Brief van Raad van State 31 januari 2011 inzake bp Indischebuurt Zuid en

Transvaalbuurt. (2011/26962) (ovv SP) agenderen in de commissie
ontwikkeling.

Mevr. Sipkema geeft als voorzitter van de RKC een toelichting op de brieven
I L en M van de rekenkamercommissie en VIII brief gemeenteraad
Heemstede.

Kort verslag



5. Bestemmingsplan Marcelisvaartpad 13 (2011/274)
Besluit: conform

6. Zuidhof blok F-2 Ripperda fase 3 verkoop ondergrond
(zienswijze op collegebesluit)
(2010/425868)
Besluit: conform

7. Zuidhof blok F-3 Ripperda fase 3 verkoop ondergrond
(zienswijze op collegebesluit)
(2011/7148

8. Verbouwingskrediet MFC De Dolfijn Jan Gijzenkade 305
(2010/421776)
Besluit: conform
De fracties PvdA en D66 geven een stemverklaring.

9. Kredietverstrekking onderhoud sportvelden uit investeringsplan
(2011/27530)
Besluit: conform
De fracties D66, CDA, PvdA en Haarlem Plus geven een stemverklaring.

10. Beleidsplan Veiligheidsregio Kennemerland 2010-2013
(2011/5390)
Besluit: conform

10.1 Motie Grip op het VRK beleid
De motie ingediend door de fracties van GLH, PvdA, Trots, VVD, D66, SP,
Haarlem Plus, Actiepartij en CDA wordt aangenomen
De fracties GLH, PvdA, Trots, VVD, D66, SP, Haarlem Plus, Actiepartij en
CDA stemmen voor de motie.

11. Ruimtelijke randvoorwaarden herontwikkeling Houthof
(Claus Sluterweg 125) (2011/2746)
Besluit: conform

11.1 Amendement Ondergronds
Het amendement ingediend door de fracties van CDA, Actiepartij, SP, Trots
en Haarlem Plus wordt verworpen.
De fracties CDA, Actiepartij, SP Trots, Haarlem Plus stemmen voor het
amendement.

11.2 Motie Regels voor bestemmingsplan volgen, ook voor Houthof
ontwikkeling
De motie ingediend door defracties Actiepartij, SP en Haarlem Plus wordt
verworpen. De fracties Actiepartij, SP, Haarlem Plus stemmen voor de motie



11.3 Amendement Ontwikkelingen Houthof binnen de perken
Het amendement ingediend door de fracties van Actiepartij en Haarlem Plus
wordt verworpen
De fracties Actiepartij, Haarlem Plus en SP stemmen voor het amendement.

11.4 Amendement sociale huur = sociale huur
Het amendement wordt, na toezegging van wethouder Cassee, niet in
stemming gebracht.
Wethouder Cassee zegt toe dat punt 4 van de randvoorwaarden wordt
vervangen door “minimaal 30% van het totale aantal m2 BVO wonen wordt
sociale huur/koop”.

12. Kredietaanvraag Nieuwe Huisvesting gemeente Haarlem.
(2010/417121)
Agendapunt wordt niet behandeld.

13 Meerjarenplan bestrijding voortijdig schoolverlaten 2011-2014
(2010/398234)
Besluit: conform

14 Motie Vreemd Garandeer goede thuiszorg (en zo coöperatief mogelijk)
Motie vreemd ingediend door de SP en Actiepartij inzake VIVA wordt
verworpen.
Fracties SP, Haarlem Plus en Actiepartij stemmen voor de motie.

De geloofsbrieven van de heer Van der Bruggen zijn goedgekeurd. De heer Van der
Bruggen is toegelaten als schaduwraadslid voor de PvdA.

Benoeming van Jeroen Fritz in commissie Bestuur en Joyce Langenacker in
commissies Beheer, Ontwikkeling en Samenleving heeft plaatsgevonden.






