
Kort verslag 
Datum: raadsvergadering 5 september 2013 

1. Vragenuur. 
De mondelinge vragen gesteld door de fractie GLH inzake Parkzone Aziëweg worden 
beantwoord door wethouder Cassee. 
De mondeling vragen gesteld door de fractie Actiepartij inzake van de proefperiode 
voor de "hotelboot' aan de Spaamdamseweg worden beantwoord door burgemeester 
Schneiders. 
De mondelinge vragen gesteld door de fractie Haarlem Plus inzake brandstichting 
worden beantwoord door burgemeester Schneiders. 

2. VaststeUing van de agenda. 
Het agendapunt 16 wordt opgewaardeerd naar bespreekpunt; de agendapunten 7 en 10 
worden opgewaardeerd naar hamerstuk met stemverklaring. 
Als leden van de commissie Geloofsbrieven zijn benoemd: mevr. Langenacker, mevr. 
Ozogul en dhr. Schouten 
Agendapunt 14 Schalkstad wordt aangehouden op verzoek van de fractie W D om 
nogmaals te bespreken in de commissie. 

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van donderdag 
maandag 24, 
woensdag 26, 
donderdag 27 juni en 
donderdag 4 jul i 2013 Besluitvorming Kadernota en 
verslag 4 jul i raadsvergadering 
Vastgesteld zonder verdere op- en/of aanmerkingen. 

4. Ingekomen stukken 

5. Installatie en Benoemingen 
De installatie van de heer Gebhardt heeft plaatsgevonden. De heer Gebhardt is tevens 
benoemd in de commissie Bestuur. 
Mevr. Hoffmans is benoemd in de commissie Ontwikkeling. 

6. Verantwoording fractiebudgetten 2012 
(2013/312474) 
Besluit: conform 

7. Ontwerp-begroting 2014 Gemeenschappelijke regeling Cocensus 
(2013/243999) 
Besluit: conform 
De fractie CDA geeft een stemverklaring (geen zienswijze maar gaat akkoord) 

8. Vaststelling bestemmingsplan Bos en Vaartschool 
(2013/266663) 
Besluit: conform 

9. Vaststellen bodemkwaliteitskaart en Bodembeheer 
(2013/232071) 
Besluit: conform 



10. Vaststelling tarieven Bibliotheek Zuid-Kennemerland vanaf 2014 
(2013/243068) 
Besluit: conform 
De fractie W D geeft een stemverklaring. 

11. Benoeming plaatsvervangend griffier 
(2013/352877) 
Besluit: conform 

12. Vrijgave budget Quick wins 1 (Schipholweg) 
(2013/272512) 
Besluit: conform 

13. Gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang 
(2013/224856) 
Besluit: conform 

14. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Schalkstad 
(2013/233313) 
Besluit: aangehouden 

15. Actualisering Archiefverordening 
(2013/270163) 
Besluit: conform 

16. Vaststellen definitief ontwerp (DO) en vrijgeven budget voor realisatie 
HOV bushalte Zijlvest 
(2013/261476) 
Besluit: gewijzigd 
De fracties CDA, GLH, W D , PvdA en Haarlem Plus geven een stemverklaring. 
Wethouder Mulder gaat in overleg met Pathé. 

16.1 Amendement Definitief Ontwerp realisatie bushalte HOV Zijlvest 
Het amendement ingediend door de fractie Haarlem Plus wordt (raadsbreed) 
aangenomen 

17. Budgetaanvraag voor sloop school Floris van Adrichemlaan 
(2012/475409) 
Besluit: conform. Fracties W D en Reeskamp geven een stemverklaring. Fractie 
W D stemt tegen 
Wethouder Cassee zegt feitenrelaas toe over de gang van zaken rond verval school. 

18 Motie Begroting Brandveiliger Haven Bijgesteld 
De motie ingediend door de fractie Actiepartij wordt verworpen. 
De fracties Actiepartij, Sociaal Lokaal stemmen voor de motie. 

Deel bewoners Waarderhaven gaan niet akkoord met het aanbod van de gemeente. 
Burgemeester Schneiders zegt toe dat hij dan ook binnenkort komt met een voorstel 
aan de raad via de commissie Bestuur voor herziening van de 
woonschepenverordening, omdat de haven brandveilig moet worden, hi dit voorstel 
worden de bewoners zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid van hun boot. 



HAARLEM 
PLUS 

Amendement Definitief Ontwerp realisatie bushahe HOV Zijlvest 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 5 september 2013, 
Overwegende dat het raadsbesluit verplaatsen HOV hahe wel een opgave bevat van de 
dekkingen echter niet van de kostenposten hetgeen onvolledig mag worden genoemd 

verzoekt het College de kostenposten in het besluit mee te nemen zoals zij dit recentelijk heeft 
meegedeeld. 

Totale kosten Bushalte Zijlvest 
Verwijderen halte 
Aanleg halte 
VRI Raaks 
VRI Voetgangersoversteekplaats 
Kosten nutsvoorzieningen 
Kosten oversteek excl. VRI, inclusief voetpad zijde Leidsevaart 
Kosten fietspad 

Kosten 
€ 2.450 

€ 152.000 
€ 76.700 
€ 42.750 

€ 150.000 
€ 24.400 
€32.100 

Totale kosten € 480.400 

en gaat over tot de orde van de dag 


