
Datum raadsvergadering 16 februari 2012

1. Aanbeveling herbenoeming burgemeester
De raad der gemeente Haarlem, gelezen het voorstel en verslag van de
vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester, besluit de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door tussenkomst van de Commissaris van
de Koningin in de provincie Noord-Holland van harte aan te bevelen de heer B.B.
Schneiders voor te dragen voor herbenoeming.

2. Vragenuur
De vragen aangekondigd door de fractie Haarlem Plus inzake situatie De Ark worden
vooralsnog niet gesteld.

3. Vaststelling van de agenda
De moties vreemd worden behandeld aan het einde van de vergadering.
Agendapunt 7 Kredietaanvraag oprichting PPS constructie Schalkstad
(2011/445400) wordt opgewaardeerd naar bespreekpunt op verzoek van de PvdA.

4. Vaststelling ontwerpnotulen van de vergadering van 1 december 2011 en 26
januari 2012
De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld.

5. Ingekomen stukken
N.a.v. categorie
De fractie PvdA verzoekt de beantwoording van de art 38 vragen inzake verkoop sociale
huurwoningen te agenderen in de commissie (6F)

6. Voorstel ouderenwerk en tegengaan vereenzaming
(2012/13079)
Besluit: conform

7. Kredietaanvraag oprichting PPS constructie Schalkstad
(2011/445400)
Besluit: conform

8. Vaststellen bestemmingsplan Frederikspark
(2011/429456)
Besluit: gewijzigd met inachtneming van Amendement 8.1.

8.1 Amendement Bestemmingsplan Frederikspark
Het amendement ingediend door de fracties D66, PvdA, VVD en GLH wordt
aangenomen.
De fracties CDA, Actiepartij, Haarlem Plus, OPH stemmen tegen het amendement.
De fracties CDA, Actiepartij, Haarlem Plus, OPH geven een stemverklaring.

9. Moties Kinderpardon
De motie ingediend door de fracties GLH, SP, PvdA, Actiepartij wordt aangenomen.
De fracties GLH, SP, PvdA, Actiepartij, D66, CDA (+1) stemmen voor de motie.
De fracties VVD, CDA, Trots, Haarlem Plus geven een stemverklaring
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10. Motie Roze Portefeuilles uit de Kast
De motie ingediend door de fracties Actiepartij, CDA, Pvda, SP, D66, GLH, Haarlem
Plus, VVD en OPH wordt aangenomen.
De fracties Actiepartij, CDA, Trots, PvdA, SP, D66, GLH, Haarlem Plus, VVD en OPH,
stemmen voor de motie.
Afgesproken wordt de financiële garantstelling nogmaals te bespreken in de commissie
Bestuur.

11. Motie Fiets ‘m eronder!
Motie ingediend door de fracties Actiepartij en OPH wordt ingetrokken na toezegging
door wethouder Cassee dat de langzaamverkeerverbinding onder de Schoterbrug door
klaar zal zijn zodra de waterwoningen klaar zijn en dat dit niet pas gebeurt na oplevering
van de woontorens.

Haarlem Plus inzake digitalisering parkeervignetten Pijnboomstraat
De fractie Haarlem Plus dient de aangekondigde motie vreemd niet in; wordt behandeld in de
komende commissie.










