
Datum raadsvergadering donderdag 22 september 2011 om 19.30 uur

1. Vragenuur
De mondelinge vragen gesteld door de fractie PvdA inzake bezuinigingen van
Connexxion op het openbaar vervoer en de aanpassing van de routes worden
beantwoord door wethouder Van Doorn.
De mondelinge vragen gesteld door de fractie Haarlem Plus inzake inhoud
informatie Digitaal parkeren verzonden aan burgers worden beantwoord door
wethouder Van Doorn.
De mondelinge vragen gesteld door de fractie Haarlem Plus inzake
verkeersafhandeling (Kiss and Ride plekken) gesitueerd bij het Bolwerk aan
Noordkant station worden beantwoord door wethouder Van Doorn.

2. Vaststelling van de agenda
Interpellaties en motie vreemd zullen worden behandeld na de reguliere
agendapunten.

Op verzoek van de fractie SP wordt agendapunt 16 opgewaardeerd naar
bespreekpunt.

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van
donderdag 21 juli 2011
De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld.
Mevr. Schopman van de fractie PvdA geeft aan n.a.v. de ingediende motie vreemd
tijdens de vergadering van 21 juli over Stationsplein een foute opmerking gemaakt
heeft over de steun van de VVD aan het inrichtingsplan Stationsplein in de vorige
periode en biedt haar excuses hiervoor aan.

4. Ingekomen stukken
N.a.v. categorie III zz wordt e-mail Panneman geagendeerd op verzoek van de
fractie Haarlem Plus in de commissie beheer (2011/278408).
N.a.v. VI b. wordt beantwoording art. 38 vragen geagendeerd in de cie.
Samenleving (2011/195127).
VIII a wordt de rapportage Dichtbij op Afstand van de RKC geagendeerd in de
commissie Bestuur(2011/115325)

5. Installatie Raadslid
Als leden commissie van onderzoek geloofsbrieven zijn benoemd:
mevr. Otten, dhr. Snoek en mevr. Langenacker
De installatie van dhr. Schouten heeft plaatsgevonden.

6. Benoemingen in commissies
Benoemd tot leden stemcommissie: mevr. Schopman en dhr. Mulder.
Als lid van de commissie Beheer is benoemd dhr. B. Jonkers;
als lid van de commissie Bestuur en Samenleving is benoemd dhr. P.Schouten;
als lid van de commissie Ontwikkeling is benoemd dhr J. v.d. Manakker.

7. Middengebied Molenwijk – vaststellen definitief ontwerp en verlenen krediet
(2011/177161)
Besluit: Conform
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8. Toekomst commissie Verbonden Partijen
(2011/258544)
Besluit: Conform

9. Kredietaanvraag vervanging GEO meetapparatuur
(2011/148639)
Besluit: Conform

10. Nota grondprijzen 2011
(2011/116891)
Besluit: Conform

11. Vaststelling bestemmingsplan Van Tubergen
(2011/236409)
Besluit: Conform

12. Verbouwingskrediet MFC De Dolfijn
(2011/227816)
Besluit: Conform

13. BTW stadshaven
(2011/240804)
Besluit: Conform

14. Kredietaanvraag funderings- en cascoherstel Westergracht 47-59
(2011/12748)
Besluit: Conform

15 Verkoop van 12 appartementen Westergracht 47 t/m 59 na funderings- en
cascoherstel
(2011/238485)
Besluit: Conform

16 Tarieven 2012 Bibliotheek Haarlem e.o.
(2011/169271)
Besluit: gewijzigd.
De fracties Haarlem Plus, GLH geven een stemverklaring.

16.1 Amendement Haarlem-pas niet aanpassen
Het amendement ingediend door de fracties van SP, Actiepartij, Trots, CDA en
Haarlem Plus wordt aangenomen.
De fractie VVD stemt tegen het amendement

17 Kredietaanvraag Land in Zicht
(2011/125228)
Besluit: Conform
De fracties CDA en Actiepartij geven een stemverklaring

18 Julianalaan, vaststelling definitief ontwerp en verlenen krediet
(2011/244076)
Besluit: Conform
De fracties D66, SP, OPH,CDA, GLH en PvdA stemmen voor
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18.1 Motie Julianalaan
De motie ingediend door de VVD wordt verworpen.
De fracties VVD, Actiepartij, Trots,en Haarlem Plus stemmen voor de motie.

18.2 Motie van afkeuring Julianalaan
De motie ingediend door de CDA wordt niet in stemming gebracht. B&W neemt
motie over naar aard en strekking.

Wethouder Van Doorn zegt toe in de eerstvolgende commissie beheer een planning
te overleggen met betrekking tot stand van zaken HVVP.

19 Motie Vreemd Fortse gang van zaken
De motie ingediend door de CDA wordt niet in stemming gebracht. B&W neemt
motie over naar aard en strekking..

20 Interpellatie ‘Schuldenlast’
De interpellatie op verzoek van de Actiepartij inzake de presentatie over de fin.
positie / schuldenlast van Haarlem heeft plaatsgevonden.

20.1 Motie De Haarlemse schuldenberg is vanuit de ruimte te zien
De motie ingediend door de fracties Actiepartij, CDA, Haarlem Plus, OPH en Trots
wordt vertrokken.
De fracties SP, D66, GLH, VVD en PvdA geven een stemverklaring
De fracties D66, Actiepartij, CDA, Haarlem Plus, OPH en Trots stemmen voor de
motie.

Wethouder Heiliegers zegt toe dat een maand voor de behandeling van de kadernota
2012 de informatie met betrekking tot de schuldenpositie van Haarlem op de lange
termijn beschikbaar is voor de raad.

21 Interpellatie ‘Uitvoering amendement 33’
De interpellatie op verzoek van de VVD inzake uitvoering amendement 33 –
kadernota heeft plaatsgevonden.

21. 1 Motie Wil is wet
De motie ingediend door de fractie VVD wordt ingetrokken.

21. 2 Motie St. Present Stelpost of PM
De motie ingediend door de fractie CDA wordt verworpen.
De fracties CDA, Haarlem Plus, SP, Actiepartij, Trots, OPH stemmen voor de
motie.
De fracties D66, GLH, PvdA, VVD en Haarlem Plus geven een stemverklaring




