
 

    

 Datum raadsvergadering 20 september 2012 

  

 

1. Vragenuur 

 De vragen gesteld door de fractie Haarlem Plus betreffende de uitreiking van de AKO 

literatuurprijs worden beantwoord door burgemeester Schneiders. 

 

 

2. Vaststelling van de agenda 

Als leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven zijn benoemd:  

de heer Snoek, mevrouw Langenacker en mevrouw De Leeuw 

Als leden van het stembureau worden benoemd de heren Van Driel en Mulder.  

 

 Motie vreemd Actiepartij betreffende Artisklas wordt behandeld na bespreekpunt. 

 

 Agendapunt 16 Voorbereiding verkoop Schalkwijkerweg wordt opgewaardeerd naar 

bespreekpunt op verzoek van D66. 

 

 

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

2 juli 2012 

4 juli 2012 

5 juli 2012 

19 juli 2012 

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

 

 

4. Ingekomen stukken··N.a.v. categorie VI: 

straling van mobieltjes (2012/286902) 

Op verzoek van de fractie D66 agendering in commissie van beantwoording art. 38 

vragen van 23 augustus 2012 betreffende schoolgebouw Ged. Oude Gracht 

(2012/251134) 

Op verzoek van de fractie Actiepartij agendering van de beantwoording d.d. 11 

september 2012 betreffende situatie Noordkop Waarderpolder (2012/305067) 

N.a.v. categorie III: 

Op verzoek van fractie CDA agendering in commissie van de brief (+bijlage en boek) 

van BK groep d.d. 10 juli 2012 betreffende ontwerp gebiedsvisie Schouwbroekerplas 

(2012/290780) 
 

 

5. Benoeming wethouder 

 De geloofsbrieven zijn goedgekeurd. De heer Mooij is met 36 stemmen verkozen tot 

wethouder (aanwezig 36 raadsleden). 

 Wethouder Mooij is tevens benoemd als lid Algemeen Bestuur van het Regionaal 

Historisch Centrum in Noord-Holland (Noord-Hollands archief) 

 

 De volgende benoemingen in commissies hebben plaatsgevonden:  

Als voorzitter van de cie. Beheer/tevens lid presidium: de heer D. Bol; als voorzitter van 

de cie. Ontwikkeling/tevens lid presidium: mevrouw M. Schopman; als voorzitter van de 

cie. Samenleving/tevens lid presidium: de heer J. v.d. Manakker. 

Als lid van het presidium: mevrouw L. van Zetten. 

 

Kort verslag 
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Als lid van de commissie: 

Bestuur:  mevrouw S. Özogul, de heer R. Hiltemann , de heer P. Schouten 

Beheer: de heer J. v.d. Manakker 

Samenleving: de heer P Schouten 

Ontwikkeling: de heer R. Hiltemann 

BBS: mevr. S. Özogul, de heer J. v.d. Manakker 

Rekenkamercommissie: de heer R. Hiltemann 

Auditcommissie: de heer R. Hiltemann 

Klachten Inspraak: de heer R. Hiltemann 

 

Als lid  van het algemeen bestuur van Paswerk: de heer R. Hiltemann 
   

6. Cronjégarage Ripperda verkoop 79 parkeerplaatsen 

 (2012/230748) 

Besluit: conform 

 

7. Ontwikkelingskader NedTrain parkeerterrein 

 (2012/243691) 

 Besluit: conform, inclusief aanpassingen zoals aangegeven in het schrijven van 

wethouder Cassee d.d. 18 september 2012 (2012/365846) 

 

8. Projectopdracht Nieuwe Energie 

 (2012/105167) 

 Besluit: conform 

 

9. Verkoop laatste fase Ripperda 

 (2012/247597) 

 Besluit: conform 

 

10. Voorbereidingsbesluit Slachthuisterrein 

 (2012/322692) 

 Besluit: conform 

 

11.  Duurzaamheidsmonitor en Wet milieubeheer jaarverslag 2011 

 (2012/323814) 

 Besluit: conform 

 

12. Vaststellen definitief ontwerp (DO) en aanvraag uitvoeringskrediet Nieuwe Gracht 

vervanging walmuren fase 2 

 (2012/152989) 

 Besluit: conform 

 

13. Ontwerpbegroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 

 (2012/264330 ) 

 Besluit: conform 

 

14. Tweede wijzigingsverordening belastingen 2012 

 (2012/280376) 

 Besluit: conform 

  

15. Wijziging Reglement van Orde betreffende  aanmelding motie vreemd aan de orde 

van de dag 

 (2012/357172) 

 Besluit: conform 
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16.  Voorbereiding verkoop Noord-Schalkwijkerweg 117 

 (2012/239210) 

 Besluit: conform, met dien verstande: 

dat de wethouder toezegt  eerst tot overeenstemming te willen komen met de huurders, 

waarna hij een financieel voorstel/stand van zaken voorlegt aan de commissie op basis 

waarvan de commissie dan kan besluiten al dan niet over te gaan tot verkoop. Hij zegt 

tevens toe een eventuele herziening huurprijs hierin mee te nemen.  

 

17. Vaststellen gebiedsvisie Kleverlaanzone 

 (2012/339273)  

 Besluit: conform, met in achtneming van in de brief van wethouder Cassee d.d. 18 

september 2012 opgenomen aanvulling.             

 

17.1 Motie autarkische woningen 

De motie ingediend door de fracties PvdA, Actiepartij, GroenLinks en VVD wordt door 

het college overgenomen. De motie wordt niet in stemming gebracht. 

Wethouder Van Doorn komt bij de cie. Beheer zo spoedig mogelijk  met een plan van 

aanpak Duurzaamheidscentrum.  

  

18 Motie Iets Ruimere Jas voor de Dieren in Artisklas 

De motie ingediend door de fracties CDA, Haarlem Plus, Sociaal Lokaal, OPH,  en 

Actiepartij  wordt verworpen. 

De fracties Actiepartij, SP, OPH, CDA, Haarlem Plus en Sociaal Lokaal stemmen voor 

de motie. 

De fracties PvdA, GLH, SP en D66 geven een stemverklaring. 

 


