
Datum raadsvergadering donderdag 13 oktober 2011 om 19.30 uur

1. Vragenuur
-

2. Vaststelling van de agenda
Interpellatie en motie vreemd zullen worden behandeld na de reguliere
agendapunten.
Op verzoek van de fractie Haarlem Plus wordt agendapunt 16 opgewaardeerd naar
bespreekpunt. Op verzoek van D66 wordt agendapunt 18 opgewaardeerd naar
bespreekpunt.
Agendapunt 10 wordt op verzoek van de VVD Hamerstuk met stemverklaring.
De motie vreemd inzake Lage Kadijk, aangekondigd door VVD en PvdA, wordt
niet ingediend.

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van
donderdag 22 september 2011
De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld.

4. Ingekomen stukken
N.a.v. categorie III C: Haarlem Plus verzoekt de Brief van Pot Jonker Seunke
advocaten d.d. 27 september 2011 namens de heer M. Hazenburg inzake klacht
herontwikkeling Houthof (2011/378472) te agenderen in commissie Ontwikkeling.
N.a.v. categorie VI B geeft fractie D66 aan niet akkoord te gaan met de
beantwoording en D66 legt de vragen terug bij het college.

5. Installatie Raadslid
Als leden commissie Onderzoek geloofsbrieven zijn benoemd:
mevr. Van Zetten, dhr. Hiltemann en dhr. Veen.
De installatie van dhr. V.d. Bruggen heeft plaatsgevonden.

6. Benoemingen in commissies
Benoemd tot leden stemcommissie: mevr. Breed en dhr. Schrama.
Dhr. J. van de Manakker is benoemd als voorzitter van de commissie
Samenleving.
Dhr. L. Mulder is benoemd als lid van het presidium.
Dhr. J.A.F. v.d. Bruggen is benoemd als lid van de commissies Ontwikkeling en
Beheer.
Mevr. Schopman is benoemd als lid van de commissie Samenleving.

7. Ontwerp-begroting 2012 gemeenschappelijke regeling Cocensus
(2011/251515)
Besluit: conform

8. Toetreding gemeenten Oostzaan en Wormerland tot Gemeenschappelijke
regeling Concensus
(2011/362871)
Besluit: conform

9. Ontschotting fractiebudgetten c.a
(2011/357405)
Besluit: conform
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10. Kredietaanvraag uitvoering Verspronckweg-Zuid (aangepast DO)
(2011/266752)
Besluit: conform
De fractie VVD geeft een stemverklaring.

11. Brouwersplein – vaststellen definitief ontwerp en verlenen krediet
(2011/240250)
Besluit: conform

12. Verlenen krediet vervangen bascule Prinsenbrug en bijkomende
werkzaamheden en beantwoorden motie “Bereikbaarheid Stationsplein via
Prinsenburg/Spaarne”
(2011/70800)
Besluit: conform

13. Ontwerp-verklaringen van geen bedenkingen – Wabo – inzake Iordenstraat 78
en Kennemerplein 3
(2011/247067)
Besluit: conform

14. Aanpassing Masterplan 023-west
(2011/209621)
Besluit: conform

15. Ontwerp- verklaring van geen bedenkingen opwaarderingsstation groen gas
A. Hofmanweg
(2011/363873)
Besluit: conform

16. Kredietaanvraag uitvoering fase 2 Noordkop Waarderpolder
(2011/122097)
Besluit: conform

16.1 Motie Schuldenlast omlaag met 4,13 miljoen euro
De motie ingediend door de fracties van de Actiepartij en Haarlem Plus wordt
verworpen.
De fracties Actiepartij en Haarlem Plus stemmen voor de motie.
De fracties VVD en GLH geven een stemverklaring.

17. Omgevingsvergunningaanvraag Herensingel 73/Volhardingstraat
(2011/232100)
Besluit: conform
De fracties Actiepartij en VVD geven een stemverklaring

18. Wabo-projectbesluit: aanwijziging van categorieën van gevallen waarin geen
verklaring van geen bedenkingen is vereist en delegatie van de bevoegdheid tot
het vaststellen van een exploitatieplan
(2011/194736)
Besluit: conform
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18. 1 Motie WABO projectbesluit: geen delegatie zonder rapportage
De motie ingediend door de fracties van D66, PvdA, GLH, VVD, OPH, SP, AP,
CDA, Haarlem Plus wordt raadsbreed aangenomen

19. Heffingsmaatstaf riolering
(2011/151407)
Besluit: conform
De fractie SP geven een stemverklaring

20. Schipholweg fietspad verlenen krediet
(2011/253098)
Besluit: conform
De fracties D66, PvdA en Haarlem Plus geven een stemverklaring

21 Herstemming motie 29 /Gebruik sociale eengezinswoningen doelmatig en
efficiënt
Herstemming zal plaatsvinden in de begrotingsvergadering.

22 Masterplan Scheepmakerskwartier en realisatieovereenkomst fase 1
(2011/215932)
Besluit: conform

23 Kadernota Haarlem Duurzaam
(2011/261872)
Besluit: conform
De fractie CDA gaat akkoord m.u.v. de noeming van Huis ter Kleef als locatie voor
het duurzaamheidscentrum.

23.1 Motie Geef duurzaamheid gestalte.
De motie ingediend door de fractie Haarlem Plus wordt verworpen.
De fractie Haarlem Plus, stemt voor de motie.

23.2 Amendement op de kadernota Duurzaam Een duurzaamheidscentrum pas na
duurzaam onderzoek
Het amendement ingediend door de fracties D66, VVD, SP, OPH en Haarlem Plus
wordt aangenomen.
De fractie D66, VVD, SP, OPH, PvdA en Haarlem Plus stemmen voor de motie.
De fracties GLH, PvdA, CDA en Actiepartij geven een stemverklaring

24 Begroting 2012 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
(2011/370752)
Besluit: conform
De fractie SP stemt tegen het voorstel.

24.1 Motie Rijksmiddelen sociale Werkvoorziening
De motie ingediend door de fracties PvdA, GLH, CDA, D66, Actiepartij, OPH,
Haarlem Plus en SP wordt aangenomen.
De fracties PvdA, GLH, CDA, D66, Actiepartij, OPH, Haarlem Plus en SP
stemmen voor de motie.
De fractie VVD geeft een stemverklaring
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25 Kaderstelling voor het Strategisch beleidsplan 2011-2014 Sociale Zaken en
Werkgelegenheid gemeente Haarlem: Kans en Kracht.
(2011/194584)
Besluit: conform

25.1 Motie Accent op Activering
De motie ingediend door de fractie van de Actiepartij wordt aangenomen.
De fractie VVD stemt tegen de motie.
De fracties D66 en SP geven een stemverklaring.

25.2 Amendement Krans en Kracht
De motie ingediend door de fracties, D66 CDA, PvdA VVD, Actiepartij wordt
aangenomen.
De fractie SP stemt tegen de motie.

25.3 Motie Minimaal minimumloon
De motie ingediend door de fracties SP, Actiepartij en OPH wordt verworpen
De fracties SP, Actiepartij en OPH stemmen voor/tegen de motie.
De fractie CDA geeft een stemverklaring

25.4 Amendement Sociaal en Betrokken
Het amendement ingediend door de fracties GLH, PvdA, Haarlem Plus, VVD, D66
en CDA wordt raadsbreed aangenomen.
De fracties SP en Actiepartij geven een stemverklaring

25.5 Motie Vergoeding van inburgeringsexamen
De motie ingediend door de fracties GLH, Actiepartij, PvdA en SP wordt
aangenomen.
De fractie VVD stemt tegen de motie.
De fracties D66 en CDA geven een stemverklaring

26. Interpellatie
De interpellatie op verzoek van de SP inzake schuldhulpverlening/ Budgetbeheer
heeft plaatsgevonden.

26.1 Motie Schuldhulpverlening blijft sociaal en betrokken
De motie ingediend door de fracties SP, OPH en Actiepartij wordt verworpen.
De fracties SP, OPH en Actiepartij stemmen voor de motie.
De fractie GLH geeft een stemverklaring

Wethouder Nieuwenburg zegt een presentatie over de nieuwe werkwijze
Schuldhulpverlening toe voorafgaand of gelijk met de nota.

27 Motie: Laat de reddingsbrigade Haarlem niet verdrinken.
Na toezegging door wethouder Cassee het verzoek uit de motie mee te nemen in het
plan van eisen en de mededeling dat hij dit project snel, bij voorkeur voor het einde
van het jaar, wil afhandelen is reden voor de fractie VVD de motie in te trekken.


















