
 
    
  Datum raadsvergadering 16 mei 2012 
 
1. Vragenuur 

De mondelinge vragen gesteld door de fractie Actiepartij inzake extra administratieve 
rompslomp en kosten voor kleine ondernemers binnenstad t.a.v. afval worden deels 
beantwoord door wethouder Van Doorn en zullen verder worden beantwoord in de 
commissie Beheer. 
 
De mondelinge vragen gesteld door de fractie PvdA inzake uitplaatsing afdeling Repro en 
Schoonmaak naar Paswerk worden beantwoord door wethouder Heiliegers. De wethouder 
zegt toe hierop terug te komen in de volgende commissievergadering.  
 
De mondelinge vragen gesteld door O.P.H. inzake brief over inleveren scootmobiel worden 
beantwoord door wethouder V.d. Hoek. 
 
De mondelinge vragen gesteld door GLH inzake Haarlem 105 worden beantwoord door 
wethouder V.d. Hoek. 
In het najaar komt de wethouder met een nota over de rol en positie van Haarlem 105. 
 

2. Vaststelling van de agenda 
Op verzoek van fractie Reeskamp wordt agendapunt 8 opgewaardeerd naar bespreekpunt. 
Agendapunt 10 wordt opgewaardeerd naar bespreekpunt op verzoek van de Actiepartij. 

 
 Als leden van de stemcommissie zijn benoemd: dhr. Fritz en dhr. Jonkers 

 
CDA stelt aan de orde de behandeling Krediet Zijlpoort uit te stellen en gelijk te behandelen 
met het RKC rapport.   
De fracties D66, VVD, GLH, PvdA en Fractie Reeskamp kiezen er voor het Krediet nu  
te behandelen, het RKC rapport wordt separaat in de commissie behandeld. 
  

3. Vaststelling ontwerpnotulen van de vergadering van              
 - donderdag 16 februari 2012 Herbenoeming burgemeester  

  (besloten deel, separaat toegezonden)  
De tekst zal worden aangepast o.v.v. mevrouw Van Zetten. 

 Na wijzigingen vastgesteld. 
 
- donderdag 19 april 2012               
  De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 
 

4. Ingekomen stukken 
Op verzoek van het CDA wordt VIb Spaarnelanden geagendeerd in de commissie Beheer. 
Op verzoek van Fractie Reeskamp wordt IIIb geagendeerd in de commissie Bestuur. 

 
5. Benoemingen 
 De benoemingen hebben plaatsgevonden 
 De heer Reeskamp is benoemd in de commissies Beheer, Bestuur, Ontwikkeling en 

Samenleving; de heer De Iongh is benoemd als lid van de RKC per 1 juni. 
 
6. Benoeming externe leden Rekenkamercommissie  
 (2012/189419) 

Besluit: conform 
7. Rapport RKC Onderzoek naar de Wet Maatschappelijke ondersteuning in Haarlem  
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 (2012/191369) 
 Besluit: conform 
 
8. Verkoop & herontwikkeling de Brinkmann  
 (2012/117120) 
 Besluit: conform 
 De fracties SP, VVD, Actiepartij, Fractie Reeskamp, Haarlem Plus en D66 geven een 

stemverklaring. 
 Fractie Actiepartij stemt tegen het voorstel. 
 
8.1  Motie De lege ramen, etalages en de ingang van de Brinkmann, maak daar een tijdelijke 

showroom voor winkeliers en creatieve ontwerpers van 
De motie ingediend door de fracties PvdA, GLH, SP en Actiepartij wordt overgenomen door 
het college.   

 
9. Verklaring van geen bedenkingen Het Houthof (Claus Sluterweg 125) 
 (2012/33134)  

Besluit: conform 
 De fracties GLH, Haarlem Plus, PvdA en D66 geven een stemverklaring 
  
10. Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Kennemerland 
 (2012/151928) 

Besluit: conform 
  
10.1  Amendement Badwater en het Huisje bij het Schuurtje 

Amendement ingediend door de fracties Actiepartij en CDA wordt verworpen. 
De fracties Actiepartij, CDA en Haarlem Plus stemmen voor het amendement. 

  
11. Kredietaanvraag gemeentelijke huisvesting  
 (2012/146188) 
 Besluit: conform. 

De fracties CDA, SP, Actiepartij, OPH, Haarlem Plus stemmen tegen. 
 De fracties SP, Fractie Reeskamp, CDA, Actiepartij, OPH en Haarlem Plus geven een 

stemverklaring 
 
 Wethouder Cassee geeft aan dat B&W tracht de reactie van B&W 30 mei 2012 aan te 

leveren, zodat de commissie bestuur hier over kan spreken op 14 juni en het rapport 28 juni in 
de raad kan worden besproken. 

 Wethouder Cassee neemt de suggestie van Fractie Reeskamp over om een vergelijking te 
maken tussen uitgangspunten 023 en uitgangspunten unilocatie ambtenaren en indien 
mogelijk dit vergelijk mee te nemen in de discussie rond het RKC rapport.   
Wethouder Cassee geeft aan dat nog gekeken zal worden naar eventuele m2 die verhuurd 
kunnen worden.  

 
12. Strategische visie sportaccommodaties 
 (2011/430082)      
 Besluit: conform 
                                                
 
 
12.1 Amendement Sportbudget nog niet vastgezet 

Amendement ingediend door de fracties CDA, PvdA, VVD, Actiepartij, D66, SP en GLH 
wordt raadsbreed aangenomen.  
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13 Motie Veiliger Verspronckweg 
De motie ingediend door de fractie Actiepartij wordt verworpen. 
De fracties Actiepartij, CDA, Haarlem Plus stemmen voor de motie. 

 De fracties D66, PvdA, CDA en Haarlem Plus  geven een stemverklaring 
 
14 Motie Markt Niet Verkassen voor de Terrassen 

De motie ingediend door de fracties Actiepartij en OPH wordt verworpen. 
De fracties Actiepartij en OPH stemmen voor de motie. 
De fractie SP geeft  een stemverklaring 

 
 De beide aangekondigde moties vreemd m.b.t. de themamarkten worden niet ingediend, 

omdat het onderwerp themamarkten nog een keer wordt besproken in de commissie. 
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