
Datum donderdag 23 juni 2011 om 19.30 uur

1. Vragenuur
De mondelinge vragen aangekondigd door Haarlem Plus inzake OZB worden niet
gesteld. De vragen zijn reeds beantwoord.

2. Vaststelling van de agenda
De raad gaat akkoord met behandeling van de aangekondigde moties vreemd.
Agendapunt 10 wordt op verzoek van Haarlem Plus en Agendapunt 11 op verzoek
van het CDA opgewaardeerd tot bespreekpunt.
B&W stellen voor agendapunt 15 Slachthuisbuurt niet te behandelen i.v.m.
ontbreken cijfermatige onderbouwing herziening woningbouwprogramma

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van
donderdag 1 juni 2011
De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld.

4. Ingekomen stukken
-

5. Vaststellen definitief ontwerp (DO) en vrijgeven krediet Santpoorterstraat e.o.
(2011/92525)
Besluit: conform

6. Kredietaanvraag definitieve wegen Fly-over
(2011/119896)
Besluit: conform

7. Aanvraag aanvullend krediet asbestsanering Frans Halsmuseum
(2011/82679)
Besluit: conform

8. Fusie H’Art, Muziekcentrum Zuid-Kennemerland en Volksuniversiteit
(2011/125258)
Besluit: conform
De fracties PvdA , CDA, D66 en GLH geven een stemverklaring.

9. Jaarrekening 2010, begroting 2011, 2012 Recreatieschap Spaarnwoude
(2011/107947)
Besluit: conform
De fracties PvdA, VVD, CDA, GLH, Haarlem Plus, SP, D66 en Actiepartij geven
een stemverklaring.

10. Raadsstuk Digitaal Bezoekers Parkeren
(2011/126268)
Burgerinitiatief Digitaal Parkeren (2011/112000)
Besluit: conform
Wethouder Van Doorn zegt toe n.a.v. een vraag van de fractie VVD de SMS kosten
behorend bij het digitaal parkeren inzichtelijk te maken voor de burger.

Kort verslag



11. Raadsstuk Burgerinitiatief Het Paradijsje
(2011/159782).
Burgerinitiatief Het Paradijsje (2011/159722)
Besluit: conform
De fracties Actiepartij, Trots en VVD geven een stemverklaring.

11.1 Motie Symboolmotie Het Paradijsje
De motie ingediend door de fracties CDA en Actiepartij wordt aangehouden en zal
opnieuw ingediend worden tijdens de kadernota.

12. Integraal veiligheids- en Handhavingsbeleid
(2011/ 99146)
Besluit: conform

12.1 Motie Meten is weten D66
De motie ingediend door de fracties D66, Haarlem Plus en VVD wordt ingetrokken
na toezegging van de burgemeester te starten met het verbeteren van de analyse- en
informatiefunctie.

13. Menukaarten en begroting VRK
(2011/76799)
+

14. Begroting VRK 2012
(2011/92522)
Besluit: conform
De fracties SP, Actiepartij en Haarlem Plus stemmen tegen de voorstellen.

14.1 Amendement Menukaarten Veiligheidregio Kennemerland
Het amendement ingediend door de fracties PvdA, VVD, GLH, D66 en CDA wordt
raadsbreed aangenomen.
De fracties SP en Actiepartij geven een stemverklaring

14.2 Motie Afgekaart
De motie ingediend door de fractie Actiepartij wordt verworpen.
De fracties Actiepartij en Haarlem Plus stemmen voor de motie.
De fracties D66, GLH, Pvda, SP en Haarlem Plus geven een stemverklaring

15. Herziening woningbouwprogramma zuidstrook Slachthuisbuurt
(2011/102790)
Ingetrokken: Voorstel niet behandeld op verzoek van B&W

16. Hof 2.0: van visioen naar doen
(2011/129891)
Besluit: conform (na aanpassing besluitpunten, zie bijlage bij kort verslag)
De fracties SP en Haarlem Plus stemmen tegen het voorstel.



16.1 Motie Overzichtelijkheid in WMO-beleid: Beleidsveld = Prestatieveld
De motie ingediend door de fracties SP, CDA en Actiepartij wordt verworpen.
De fracties SP, CDA ,Actiepartij en Haarlem Plus stemmen voor de motie.
De fractie GLH geeft een stemverklaring

16.2 Motie Basisvisie op Hoofdlijnen verankeren in het Nieuw ‘HOF’
De motie wordt ingetrokken. College zegt toe bij vervolgnota’s, evaluaties en
verantwoordingsdocumenten de raad te informeren langs het drietrapsmodel
(actuele sociale kaart, systeem van ketenzorg en één coördinerende
dienstverlener/probleemeigenaar)

16.3 Motie Hulp is geen linkse Hobby
De motie ingediend door de fractie Actiepartij en SP wordt verworpen.
De fracties Actiepartij, SP en Haarlem Plus stemmen voor de motie.
De fractie PvdA geeft een stemverklaring

16.4 Motie Buuv: Eerst een Terugblik, dan Vooruitlopen
De motie ingediend door de fractie Actiepartij wordt aangenomen.
De fracties D66, GLH, PvdA, VVD, CDA, OPH, Actiepartij en Trots stemmen voor
de motie.
De fracties PvdA en SP geven een stemverklaring

16.5 Motie Zorg niet over de schutting
De motie ingediend door de fractie Actiepartij wordt verworpen.
De fracties Actiepartij, SP en Haarlem Plus stemmen voor de motie.

16.6 Motie Geen huishoudelijke zorg zonder signalering
De motie ingediend door de fracties SP, Actiepartij, OPH en Haarlem Plus wordt
verworpen.
De fracties SP, Actiepartij, OPH, Haarlem Plus stemmen voor de motie.
De fracties D66, GLH en PvdA geven een stemverklaring

16.7 Motie: Hof 2.0 mag niet Stuurloos zijn
De motie ingediend door de fracties SP, Haarlem Plus en Actiepartij wordt
verworpen.
De fractie Actiepartij trekt zich terug als indiener.
De fracties SP en Haarlem Plus stemmen voor de motie.
De fractie D66 geeft een stemverklaring

16.8 Geen indicering zonder signalering
De motie ingediend door de fracties CDA, VVD, Actiepartij, OPH, Trots en
Haarlem Plus wordt verworpen.
De fracties D66, PvdA en SP stemmen tegen de motie.

De wethouder zegt toe met de uitwerking terug te komen bij de commissie alvorens
over te gaan tot uitvoering, te komen met een tijdsplanning en een integrale WMO
nota.



17 Motie Beloofd is Beloofd Teyler College
De motie ingediend door de fracties Trots, CDA, SP, OPH, Actiepartij en Haarlem
Plus wordt verworpen.
De fracties CDA , Actiepartij, Trots, SP, OPH, Haarlem Plus stemmen voor de
motie.
De fracties D66, GLH, PvdA, VVD geven een stemverklaring

De wethouder geeft aan bezig te zijn met een onderzoeksopdracht en de resultaten
terug te koppelen naar de commissie.
De wethouder geeft aan een brief te zullen opstellen rond stand van zaken Mib
Huibertsschool.

18. Motie Meten met twee maten, de fietsenkelder is voor iedere fiets.
De motie zal tijdens de kadernota opnieuw worden ingediend.



Raadsbesluit
De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
Besluit:

1. de nota “Hof 2.0: van visioen naar doen” als beleidskader vast te stellen,
met uitzondering van paragraaf financiën en de quick wins (bijlage 8);

2. te starten met de praktijkwerkplaatsen ter versterking van de
basisinfrastructuur zelfredzaamheid van burgers en een
praktijkwerkplaats ter versterking van het maatwerk van kwetsbare
(groepen) burgers;

3. de stad en de maatschappelijke partners intensief te betrekken bij het
vormgeven van de projecten en de nieuwe werkwijze;

4. periodiek de Raad te informeren over de voortgang van de
praktijkwerkplaatsen binnen Hof 2.0 op de diverse Planning en Control
momenten

5. De behandeling van de quick wins en de financiele consequenties van de
Hof 2.0 nota vindt plaats bij de behandeling van de kadernota 2011

Gedaan in de vergadering van …… ……(wordt ingevuld door de griffie)






