
Datum donderdag 31 maart 2011 om 19.30 uur

1. Vragenuur
De mondelinge vragen van de fractie D66 inzake het Kenau/Ripperdag beeld
worden beantwoord door wethouder Heiliegers.

De mondelinge vragen van de fractie SP inzake verlenging contract thuiszorg
worden beantwoord door wethouder V.d.Hoek.
.
De mondelinge vragen van de fractie Actiepartij inzake bomenkap terrein JvW
worden beantwoord door wethouder Van Doorn

De mondelinge vragen van de fractie GLH inzake Reinaldapark worden
beantwoord door wethouder Van Doorn.

De mondelinge vragen van de fractie Haarlem Plus inzake financieel beleid worden
beantwoord door wethouder Nieuwenburg

2. Vaststelling van de agenda
Raad gaat akkoord met behandeling van de twee moties Vreemd.

Agendapunt Houtpad wordt op verzoek van de fractie CDA opgewaardeerd naar
bespreek punt.

Als leden van het stembureau worden de raadsleden Marselje, Schaart en Bol
aangewezen

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van
donderdag 10 maart 2011
De notulen worden zonder aan- en/of opmerkingen goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken
n.a.v. categorie VI:
fractie PvdA verzoekt de beantwoording art 38 vragen inzake huisuitzettingsbeleid
te agenderen in de commissie Bestuur.
fractie D66 verzoekt de beantwoording art. 38 vragen inzake Haarlemse Overheids
nv’s te agenderen in de commissie Bestuur.

5. Benoemingen
Benoeming van de heer Visser als plaatsvervangend voorzitter van de commissie
Samenleving heeft plaatsgevonden.

6. Benoeming bestuursleden Stichting Spaarnesant (2011/20551)
Benoeming van de leden mevrouw C. Verhagen, mevrouw A. Gerkens en de heer
R. Dolfing heeft plaatsgevonden.
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7. Wijziging artikel 19 van de Verordening Geldelijke Voorzieningen raadsleden
Wethouders, Commissieleden en Fracties
Besluit: conform

8. P&C-kalender 2011
(2011/8915)
Besluit: conform

9. Vrijgeven krediet fietsverbinding Houtmanpad
(2010/382123)
Besluit: conform
De fractie VVD stemt tegen het voorstel.

10. Uitvoeringskrediet inrichting openbare ruimte “De Archipel”
(2010/415697)
Besluit: conform
De fractie GLH geeft een stemverklaring.

11. Evaluatie en meerjarenplanning gebiedsvisies
Besluit: conform
De fracties GLH, PvdA, D66, Actiepartij, SP, Haarlem Plus en CDA geven een
stemverklaring.

12. Bestuursopdracht n.a.v. burgerinitiatief over het besluitvormingsproces
bij overlastgevende voorzieningen
Besluit: conform

12.1 Motie van Afkeuring
De motie ingediend door de fracties van het CDA, SP, Actiepartij, Trots, Ouderen
Partij Haarlem en Haarlem Plus wordt verworpen
De fracties van CDA, SP, Actiepartij, Trots, Ouderen Partij Haarlem, Haarlem Plus
stemmen voor de motie.

13. Regionale bereikbaarheidsvisie: ‘Zuid-Kennemerland bereikbaar door
samenwerking’
Besluit: conform

13.1 Motie het westelijk tuinbouwgebied blijft groen
De motie ingediend door de fracties D66, Actiepartij en GLH wordt aangenomen.
De fracties van Trots en SP stemmen tegen de motie.

13.2 Motie Mobiliteit samen uit, samen thuis
De motie ingediend door de fractie VVD en Ouderen Partij Haarlem wordt
verworpen.
De fracties VVD, Ouderenpartij Haarlem en CDA stemmen voor de motie.
De fracties D66 en GLH geven een stemverklaring.



13.3 Amendement Geen autoriool dwars door oost
Het amendement ingediend door de fractie Actiepartij wordt verworpen.
De fractie Actiepartij stemt voor het amendement.
De fractie GLH geeft een stemverklaring

13.4 Motie Regionale bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland, bereikbaar door
samenwerking
De motie ingediend door de fracties GLH, Actiepartij en PvdA wordt aangenomen.
De fracties D66, GLH, Actiepartij en Pvda stemmen voor de motie.

13.5 Amendement Ring om de stad, niet door de stad
Het amendement ingediend door de fracties Actiepartij en Haarlem Plus wordt
verworpen.
De fracties Actiepartij en Haarlem Plus stemmen voor het amendement.

14 Motie Vreemd: De Haarlem Hopper
De motie ingediend door de fracties D66, VVD, Actiepartij en GLH wordt
aangenomen
De fracties Haarlem Plus, Trotsw, OPH, CDA en PvdA stemmen tegen de motie.
De fracties D66, SP, Haarlem Plus, Trots, CDA, GLH en PvdA geven een
stemverklaring

15 Motie Vreemd Geen rust bij Asbestresten
De motie ingediend door de fracties Actiepartij, Haarlem Plus, D66, CDA, Trots
wordt aangenomen.
De fractie VVD stemt tegen de motie.
De fractie PvdA geeft een stemverklaring.












