
 
    
  Datum raadsvergadering 19 juli  2012 

  
1. Vragenuur 

De vragen gesteld door de fractie Groenlinks inzake beoordelingscriteria invalide-
parkeervergunningen worden beantwoord door wethouder Van Doorn. 
 
De vragen gesteld door de fractie Actiepartij inzake kostenoverschrijdingen 
Stationsplein, stand van zaken, worden beantwoord door wethouder Van Doorn. 
 
Wethouder Van Doorn komt op het onderwerp terug in de commissie (wethouder zegt 
overzicht toe). 
 
De vragen gesteld door de fractie Haarlem Plus inzake effecten koopzondagen worden 
beantwoord door wethouder  Nieuwenburg. 

 
2. Vaststelling van de agenda 

Opwaarderen Zomerzone noord (agendapunt 12) tot bespreekpunt o.v.v. Actiepartij 
i.v.m. indienen amendement; opwaarderen agendapunt 13 tot bespreekpunt o.v.v. SP.  
 
Motie Vreemd VVD, D66, CDA, SP en HP  inzake beperkte openstelling van de 
Jansweg zal worden behandeld aan het einde van de vergadering.  

 
3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van donderdag 28 juni 2012       

De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 
 

4. Ingekomen stukken  
N.a.v  
Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 5 juli 2012 inzake onderwijshuisvesting vragen 
kadernota (2012/275132) agenderen in commissie Samenleving (VII C). 
   

5. Wijziging gemeenschappelijke regeling Cocensus 2012 
 (2012/230644) 

Besluit: conform 
 
6. Verantwoording fractie- en scholingsgelden 1 januari t/m 31 december 2011 
  (2012/252339) 

Besluit: conform 
 
7. Aan- en verkoop grond Zomerzone Slachthuisbuurt-Zuid  
  (2012/191649) 

Besluit: conform 
 
8. Terugtrekken gebiedsvisie Europawijk Noord 

(2012/23922) 
Besluit: conform 

  
9. Stedenbouwkundige visie Slachthuisterrein 
  (2012/220374) 

Besluit: conform 
 
 
10. Burgerinitiatief  Meer ruimte voor stadslandbouw!  

Kort verslag 
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 -  Pre advies van het college van B en W (2012/247884) 
-  Burgerinitiatief (2012/142177 ) 
Besluit: conform 

 
11. Compensatie sportverenigingen betreffende investeringen kleedaccommodaties 

buitensport 
 (2012/255019) 

Besluit: conform 
 

14. Voorbereidingsbesluit Oude Stad 
 (2012/278815)    

Besluit: conform 
 

15. Vaststellen woonvisie “Haarlem: duurzame, ongedeelde woonstad” 
  (2012/220951) 

Besluit: Vastgesteld met in achtneming van aangenomen amendement. 
De fracties PvdA en SP geven een stemverklaring. 
 

15.1 Amendement Middelhuur gelijk in Woonvisie en RAP 
 Het amendement ingediend door de fracties PvdA, GLH, Actiepartij, Haarlem Plus, SP 

en OPH  wordt aangenomen. 
De fractie PvdA, GLH, CDA, Actiepartij, Haarlem Plus, SP en OPH stemmen voor het 
amendement. 
 

15.2 Amendement de Raad serieus Genomen (door zichzelf) 
 Het amendement ingediend door de fractie Actiepartij, OPH, SP wordt verworpen. 

De fracties Actiepartij, OPH,  SP en fractie Reeskamp stemmen voor het amendement. 
De fractie PvdA geeft een stemverklaring. 

 
Wethouder Nieuwenburg zegt toe de raad actief te betrekken bij de vaststelling 
van de uitwerking in het Lokaal Akkoord en zal dit ter besluitvorming 
voorleggen aan de raad . 

 
15.3 Amendement Onder de P(l)annen 
 Het amendement ingediend door de fractie Actiepart SP  OPH wordt verworpen. 

De fractie Actiepartij, SP en OPH stemmen voor het amendement. 
De fractie PvdA geeft een stemverklaring 

 
15.4  Motie Inkomen Gezakt = Huis Uitgezet..? 
 De motie ingediend door de fracties Actiepartij en OPH wordt verworpen. 

De fracties Actiepartij, OPH en SP stemmen voor de motie. 
 De fracties PvdA en GLH geven een stemverklaring 
 
15.5  Motie Door het Plafond / Uitgewoond 
 De motie ingediend door de fracties Actiepartij en OPH wordt verworpen. 

De fracties Actiepartij, OPH en SP stemmen voor de motie. 
De fractie PvdA geeft een stemverklaring 

 
15.6 Amendement Overal 30% sociale woningbouw in de stad 
 De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen. 

De fractie SP , Actiepartij en fractie Reeskamp stemmen voor de motie. 
De fractie PvdA geeft een stemverklaring 
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15.7= 16.3   Motie Sociale koopwoning - Eigendom is vrijheid! 
De motie ingediend door de fractie VVD, CDA, Haarlem Plus, Fractie Reeskamp 
wordt verworpen. 
De fracties D66, VVD,  Haarlem Plus, Fractie Reeskamp en CDA stemmen voor de 
motie. 
De fracties OPH en SP geven een stemverklaring 

16. Vaststellen definitief ontwerp (DO) en vrijgeven krediet reconstructie Turfmarkt 
en Spaarne 

 (2012/222522) 
 Besluit: Conform 
 Vastgesteld met in achtneming van de aangenomen motie Trammetje komt zo (16.1). 
 
16.1 Motie Trammetje komt zo 

De motie ingediend door de fracties SP, CDA, PvdA, D66, VVD en Haarlem Plus 
wordt raadsbreed aangenomen. 
De fracties GLH en fractie Reeskamp geven een stemverklaring.  

 
16.2 Versterk Haarlem in haar positie als winkelstad (1) 

Haarlem Ook met beheer ondersteunt Haarlem haar positie als winkelstad 
 Motie ingediend door de fracties VVD, CDA, Haarlem Plus en PvdA wordt niet in 

stemming gebracht. 
 Wethouder Van Doorn zegt toe in al  ‘zijn’  DO’s  bij elk groot onderhoud van 

belangrijke aanvoerwegen naar en in het centrum van de stad een paragraaf mee te 
nemen waarin specifiek beschouwd wordt op welke wijze de economie van Haarlem 
als winkelstad versterkt wordt,  gegeven de ontwikkelingen van internet  en zegt toe 
twee extra parkeer plaatsen te bestemmen als laad- en losplaats. 

 
17. Vaststellen bestemmingsplan Zomerzone Noord 
 (2012/139250) 

Besluit: conform, inclusief  de wijzigingen zoals beschreven in de brief  van wethouder 
Cassee d.d. 17 juli 2012 

 
17.1 Amendement De vaart erin 
 Het amendement ingediend door de fractie Actiepartij wordt verworpen. 

De fracties Actiepartij en Haarlem Plus stemmen voor het amendement. 
De fracties PvdA, GLH geven een stemverklaring 

 
18. Haarlem en de autobereikbaarheid vanuit het oosten; eerste stap: 

Kredietaanvraag verkeersmaatregelen Oudeweg 
 (2012/170989) 

Besluit: conform 
 

18.1 Bereikbaarheid verdient beter 
De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen. 
De fracties SP, OPH, VVD en Haarlem Plus stemmen voor de motie. 
De fractie PvdA geeft een stemverklaring 

 
18.2 Amendement Oudeweg 

Het amendement  ingediend door de fracties SP, Fractie Reeskamp, Haarlem Plus,  
D66 en  VVD wordt verworpen. 
De fracties SP, VVD, Haarlem Plus,  D66 en Fractie Reeskamp stemmen  voor het 
amendement.  
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De fracties  CDA en OPH geven een stemverklaring 
 

19 Motie Vreemd Waar een wil is is ook een weg 
De motie ingediend door de fracties VVD, D66, CDA, SP en Haarlem Plus wordt 
aangenomen. 
De fracties VVD, D66, CDA, SP, OPH en Haarlem Plus stemmen voor de motie. 
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