
Datum raadsvergadering 22 december 2011

1. Vragenuur
De vragen gesteld door de fractie van de Actiepartij inzake het ontwerp
bestemmingsplan Polanenpark worden beantwoord door wethouder Cassee.
De vragen gesteld door de fractie van de Actiepartij inzake bereidheid van de gemeente
om deel te nemen aan protestbos worden beantwoord door burgemeester Schneiders. Er
komt een schriftelijk vervolg.
De vragen gesteld door de fractie van de Actiepartij inzake opsporing en vervolging van
geïllegaliseerde werk(st)ers worden beantwoord door burgemeester Schneiders.
De vragen gesteld door de fractie van de VVD inzake illegale camping Parklaan worden
beantwoord door burgemeester Schneiders.

De vragen aangekondigd door de fractie van de PvdA inzake de zeecontainers worden
niet gesteld (opgenomen in de aangekondigde motie vreemd hierover).

2. Vaststelling van de agenda
De moties vreemd worden behandeld aan het einde van de vergadering.
Benoemd als lid van de stemcommissie: mevr. Özogul en dhr. V.d. Bruggen.
Agendapunten 15 en 17 worden opgewaardeerd naar bespreekpunt op verzoek van de
fractie GLH.

3. Vaststelling ontwerpnotulen van de vergadering van
De notulen van donderdag 7 november 2011 en donderdag 9 november 2011
worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld.

4. Ingekomen stukken
-

5. Benoemingen
Benoemd zijn:
als lid van de commissie Samenleving: mevr. M. Pippel
als lid van de commissie Bestuur: dhr. L.J. Mulder
als lid van de commissies Bestuur en Beheer: mevr. D. Lentz
als lid van de commissie Beroep en Bezwaar: mevr. M. Otten
als lid van de commissie Beroep en Bezwaar: dhr. W. van Haga.

6. 3e Financiële bijstelling 2011
(2011/434654)

Besluit: conform

7. Technische aanpassingen Financiële Beheersverordening gemeente Haarlem
(2011/439489)
Besluit: conform

8. Kredietaanvraag restauratie toren Nieuwe Kerk
(2011/111021)
Besluit: conform

9. Reinaldapark: vrijgeven krediet voor uitvoering fase 3
(2011/444609)
Besluit: conform
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10. Krediet uitvoeringsprogramma Schalkwijk 2000+ (2010-2012)
(2011/431079)
Besluit: conform

11. Krediet afronden verplaatsing kinderdagverblijf De Springplank
(2011/395895)
Besluit: conform

12. Verordening plaatsingsvolgorde WSW
(2011/457317)
Besluit: conform

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING

13. Definitief normenkader financiële rechtmatigheid 2011 deel II
(2011/439486)
Besluit: conform

14. Haarlemse belastingvoorstellen 2012
(2011/425216)
Besluit: aangenomen.
(CDA, Actiepartij en SP gaan niet akkoord met de reclameverordening, Haarlem Plus en
Trots stemmen tegen)
De fracties CDA, Actiepartij, Haarlem Plus en Trots geven een stemverklaring.

15. Vaststellen nieuwe verordening Wet Inburgering van de gemeente Haarlem 2011
(2011/400323)
Besluit: aangenomen (SP en GLH stemmen voor m.u.v. art. 7)
Stemverklaring: SP, PvdA, GLH, Actiepartij

15.1 Amendement Verordening inburgering
Het amendement ingediend door de fractie GLH wordt verworpen.
De fractie van de Actiepartij, D66, VVD, CDA, SP geven een stemverklaring.
De fracties Actiepartij, GLH, CDA en SP stemmen voor

16. Kredietaanvraag uitvoeringsfase Marsmanplein
(2011/461083)
Besluit: conform
De fracties GLH, PvdA en CDA geven een stemverklaring.

17. Regels aanscherping Wet Werk en Bijstand
(2011/436479)
Besluit: conform
De fracties CDA en Actiepartij geven een stemverklaring.

17.1 Motie kom over de brug
De motie ingediend door de fracties GLH, Actiepartij en SP wordt verworpen.
De fracties GLH, Actiepartij, Haarlem Plus, D66 en SP stemmen voor de motie.
De fracties D66, PvdA, VVD en SP geven een stemverklaring.
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18. Verordening winkeltijden Haarlem 2012
(2011/560284)
Besluit: conform
De fracties CDA, Actiepartij en SP geven een stemverklaring.

MOTIES VREEMD a/d ORDE VAN DE DAG

19. Motie “Ten Halve gekeerd op het Houtmanpad” (VVD)
De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen.
De fracties VVD, D66 (6 leden), SP (2 leden), OPH, Actiepartij,Trots en Haarlem Plus
stemmen voor de motie.
De fracties D66, SP geven een stemverklaring

20 Motie Alternatief voor een duur, doelloos en ongewenst pad
De motie ingediend door de fractie Haarlem Plus, wordt verworpen
De fractie Haarlem Plus, 2 leden van de SP, Actiepartij stemmen voor de motie.
De fracties D66, VVD, SP en Actiepartij geven een stemverklaring

23. Motie Houtmanpad
De motie ingediend door de fracties CDA, PvdA en OPH wordt aangenomen
De fracties CDA, PvdA , OPH, D66 (7 leden), GLH, SP, Actiepartij stemmen voor de
motie.
De fracties D66, VVD en Haarlem Plus geven een stemverklaring.

21 Motie Oproep raad voor convenant deuren dicht
De motie ingediend door de fracties GLH en Actiepartij wordt aangenomen.
De fractie Trots stemt tegen.

22. Motie: Het is water naar de zeecontainer dragen.
De motie ingediend door de fracties VVD en PvdA wordt raadsbreed aangenomen.
De fracties Trots, D66, CDA, GLH, Actiepartij, Haarlem Plus en SP geven een
stemverklaring








