
 
    
  Datum raadsvergadering 28 juni 2012 
  

1. Vragenuur 

2. Vaststelling van de agenda 
Motie vreemd aangekondigd door Haarlem Plus inzake Aandacht voor roze ouderen. 
De raad kiest er voor de aangekondigde motie vreemd van Actiepartij inzake Landal – 
plannen rond Fort Benoorden Spaarndam  te behandelen.   

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van: donderdag  7 juni 2012           
De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 

4. Ingekomen stukken 
CDA verzoekt VI c  Beantwoording art. 38 vragen d.d. 5 juni 2012 inzake het terrein 
van Van Opzeeland, Zuidschalkwijkerweg  (2012/180390) te agenderen in de 
commissie. 

5. Pré advies Vaststelling jaarrekening 2011 en begroting 2013 Noord-Hollands Archief 
(NHA)  
(2012/239798) 
Besluit: conform 

6. Aziëweg locatie 2, ontwikkeling zorg- en aanleunwoningen 
(2012/168378)  
Besluit: conform 
De fracties PvdA en  D66 geven een stemverklaring. 

7. Vaststellen gebiedsvisie Boerhaavewijk 
 (2012/600032) 
Besluit: conform 
De fracties GLH,  PvdA en Haarlem Plus  geven een stemverklaring. 

8. RKC rapport “Tegen (w)elke prijs” inzake Zijlpoort   
(2012/1972140)  
Reactie van het college op het RKC-rapport “Tegen (w)elke prijs”  inzake 
Zijlpoort   
(2012/136115)     
Onderwerp behandeld.  

9. Nota Ruimtelijke Kwaliteit 
(2012/192768)  
Besluit: aangenomen met in achtneming van de wijzigingen voorgesteld in het 
schrijven van wethouder Cassee d.d. 21 juni 2012 (2012/251271)      

9.1  Amendement Kwaliteitskader autoparkeren 
Het amendement ingediend door de fracties CDA,  VVD en  Actiepartij  wordt 
verworpen.  
De fracties CDA, VVD en  Actiepartij stemmen voor de motie. 
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10. Samen voor elkaar   
(2012/172892)  
Besluit: conform  
Fracties Actiepartij en SP stemmen tegen het voorstel. 

10.1 Motie geef  BUUV aan de Haarlemmers 
De motie ingediend door de fracties CDA, Actiepartij, OPH en SP wordt verworpen. 
De fracties CDA, Actiepartij, OPH, SP en Fractie Reeskamp stemmen voor de motie 

10.2   Amendement Oog voor kwetsbaarheid 
Het amendement ingediend door de fracties  PvdA, SP, CDA , Actiepartij en  GLH 
wordt raadsbreed aangenomen na aanpassing besluit: 
De zin “Ondanks het langdurig of permanente  regieverlies is ook voor deze groep de 
eigen kracht het uitgangspunt” te wijzigen in “Ondanks het langdurig of permanente 
regieverlies is ook voor deze groep waar mogelijk de eigen kracht het uitgangspunt”. 

 College voegt hieraan toe: “daarbij wordt vanzelfsprekend de beperkingen van de 
betreffende persoon in ogenschouw genomen”. 

11. Initiatiefvoorstel van Groen Links: hondenuitwerpselen als brandstof  
(2012/90276) 
Besluit: conform 
De fractie VVD stemt tegen 
De fracties CDA, Fractie Reeskamp, Haarlem Plus en GLH geven een stemverklaring. 

 Pré-advies van het College van burgemeester en wethouders van 22 mei 2012 
(2012/208934) 
Brief van wethouder Van Doorn d.d. 13 juni 2012 inzake initiatiefvoorstel 
Hondenuitwerpselen als brandstof  
(2012/90276) 

12. Advies commissie BBS bezwaarschriften tegen besluit gemeenteraad tot 
vaststelling van de Verordening winkeltijden Haarlem 2012  
(2012/173836)  (Herstemming i.v.m. staken van de stemmen vorige raad) 
Besluit: conform 
De fracties PvdA (6x) , Actiepartij (1), Fractie Reeskamp (1) , VVD (6) en D66 (7) 
stemmen voor.  
Actiepartij trekt later zijn instemming in.   

13.     Aandacht voor roze Ouderen 
De motie ingediend door de fracties Haarlem Plus en SP  wordt verworpen. 
De fracties Haarlem Plus en SP stemmen voor de motie. 
De fracties PvdA, CDA, VVD, GLH en D66 geven een stemverklaring.  

14. Motie Landal : op het bordje van de Buren 
De motie ingediend door de fracties PvdA, OPH, Haarlem Plus, SP en Actiepartij   
wordt aangenomen. 
De fracties GLH, CDA en VVD stemmen tegen. 
De fractie D66  geeft een stemverklaring . 
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