
     
  
Datum: raadsvergadering 16 mei 2013 

   
1. Vragenuur. 

De mondelinge vragen van de fractie Haarlem Plus inzake hoogte huurprijzen – 
subsidies worden beantwoord door wethouder Cassee. 
 
De  mondelinge vragen van de fractie VVD inzake illegale noodbrug over de 
Zomervaart worden beantwoord door wethouder Van Doorn. Wethouder Van Doorn 
zegt toe per brief de situatie uit een te zetten. 
 
De mondelinge vragen van de fractie Haarlem Plus over Luilaknacht – inzet politie -
worden beantwoord door burgemeester Schneiders.  
 
 

2. Vaststelling van de agenda. 
Aangekondigde moties vreemd: 
- CDA inzake Sponsoring Spaarnelanden; 
- Haarlem Plus inzake starterslening 
- Actiepartij inzake inzet overtollig inkomensdeel van het Wwb-budget voor  
  re-integratie.  
- CDA inzake loting brugklas. 
De moties vreemd worden behandeld na de reguliere agendapunten. 
 
Op verzoek van diverse fracties worden de agendapunten 10, 12, 13, 14 en 15 
opgewaardeerd naar bespreekpunt. 
 
Als leden van de stemcommissie worden benoemd de heren Schaart en De Iongh. 

 
 3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van               

donderdag 11 april 2013 
 De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken 
 N.a.v. categorie VI verzoekt de fractie Actiepartij de  beantwoording art. 38 vragen 

inzake mediation en pre-mediation bij bezwaarprocedures (2013/68748) te agenderen 
in commissie  bestuur.  Fractie GLH verzoekt n.a.v. categorie VI de brief  d.d. 2 april 
2013 inzake positie van niet-westerse allochtone jongeren op de arbeidsmarkt 
(2013/89473) te agenderen in commissie Samenleving. 

 
5.  Onderzoek geloofsbrieven en installatie. 
 Als leden van de commissie belast met onderzoek geloofsbrieven ( 3 raadsleden) 

worden benoemd mevr. Sikkema, mevr. Ozogül en dhr. Snoek. 
 
 De installatie van de heer J. Boer als raadslid voor de VVD heeft plaatsgevonden. 
  
6. Herontwikkeling Brinkmann, vervolgstappen 
 (2013/8075) 
 Besluit: conform 
 
7. Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 
 (2013/99630) 
 Besluit: conform 
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8. Vaststellen 
bestemmingsplan Koninginnebuurt  

 (2012/444505) 
 Besluit: conform 
 Agendapunt wordt vastgesteld met in achtneming van de brief van wethouder Cassee 

d.d. 16 mei inzake Bestemmingsplannen Bosch en Vaart, Burgwal en Koninginnebuurt 
(2013/160640). 

 
9. Benoeming plaatsvervangend griffier  
 (2013/152513) 
 Besluit: conform 
 
10. Nota Glasvezel in Haarlem  
 (2013/89716) 
 Besluit: vervalt 
 College zal rapporteren aan de raad over de overige aspecten uit het raadsvoorstel 

m.b.t. glasvezel nu de marktoriëntatie is vervallen. 
 
10.1  Motie Glasvezel – too little, too late 

De motie ingediend door de fracties VVD, D66, Sociaal Lokaal, CDA en Haarlem Plus 
wordt aangenomen.  
De fracties VVD,  D66, Sociaal Lokaal, CDA,  Haarlem Plus en Actiepartij stemmen 
voor de motie. 
De fracties FR, PvdA, GLH, CDA, D66, Haarlem Plus, SP geven een stemverklaring. 

 
11. Collegebesluit tot gunning verkoop Prinsen Bolwerk 3 – zware 

voorhangprocedure 
 (2012/444608) 
 Besluit: conform 
 De fracties PvdA, GLH, VVD, Sociaal Lokaal, D66, Actiepartij en  SP geven een 

stemverklaring. 
  
12. Vaststellen verordening Haarlemse Studie-Lening 
 (2013/49809)  
 Besluit: conform 
 De fractie PvdA, D66, GLH  geven een stemverklaring. 
 
12.1 Amendement 'Ruim baan voor EVC' 

Het amendement ingediend door de fractie Actiepartij wordt raadsbreed aangenomen. 
Het college neemt het amendement over.  

 
13. Vaststellen bestemmingsplan Burgwal   
 (2013/20576) 
 Besluit: conform 
 De fracties PvdA en  D66 geven een stemverklaring. 
  
 Agendapunt wordt vastgesteld met in achtneming van de brief van wethouder Cassee 

d.d. 16 mei inzake Bestemmingsplannen Bosch en Vaart, Burgwal en Koninginnebuurt 
(2013/160640). 
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13.1  Amendement  duurzaamheid Berezina 
Het amendement ingediend door de fracties VVD, D66, OPH,  Haarlem Plus, 
Actiepartij en GLH wordt  aangenomen. 
De fracties PvdA, CDA, SP en SL stemmen tegen het amendement. 
De fractie SL geeft een stemverklaring. 

 
14. Vaststellen bestemmingsplan Bosch en Vaart  
 (2013/20574) 
 Besluit: conform 
 Agendapunt  wordt vastgesteld met in achtneming van de brief van wethouder Cassee 

d.d. 16 mei inzake Bestemmingsplannen Bosch en Vaart, Burgwal en Koninginnebuurt 
(2013/160640). 

 
15. Inrichtingsprincipes ten behoeve van prestatieverbetering op maatschappelijk 

vastgoed 
 (2012/448347) 
 Besluit: conform 
  
15.1  Amendement :  Vestzak broekzak 

Het amendement ingediend door de fractie Haarlem Plus  wordt niet in stemming 
gebracht.  
 

16. Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Haarlem 2013  
 (2012/486279) 
 Besluit: conform 
 De fracties D66, GLH en  PvdA geven een stemverklaring. 
   
17. Vaststellen basistarieven hulp bij het huishouden (WMO) 
 (2013/97579)                                                                   
 Besluit: conform 
  
17.1  Amendement daadwerkelijke loonkosten voor hulp bij huishouden (WMO) 
 Het amendement ingediend door de fracties GLH, PvdA, Actiepartij, SP, OPH en 

Sociaal Lokaal wordt aangenomen. 
 De fracties CDA, Fractie Reeskamp en D66 stemmen tegen  het amendement. 
 De fracties CDA en Fractie Reeskamp  geven een stemverklaring. 
 
18. Herziening Algemene Plaatselijke Verordening 
 (2013/ 105466)  
 Besluit: conform 
 SP stemt voor met uitzondering van het punt bomenkap. 
 
18.1 Motie Meeuwen voeren NEE in de APV  
 De motie ingediend door de fracties CDA, Actiepartij, Fractie Reeskamp, Sociaal 

lokaal PvdA, SP en VVD wordt aangenomen. 
 De fracties Haarlem Plus en GLH stemmen tegen. 
 
19 Activeer met Inactief geld  
 (inzet overtollig inkomensdeel van het Wwb-budget voor re-integratie. ) 

De motie ingediend door de fractie Actiepartij wordt  verworpen. 
De fracties Actiepartij en SP stemmen voor de motie. 
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20  Weer Loten of misschien capaciteit (iets) vergroten? 

De motie ingediend door de fractie CDA , VVD, D66, OPH, Fractie Reeskamp, 
Haarlem Plus en Actiepartij wordt aangenomen 
De fracties CDA, VVD, D66, OPH, Fractie Reeskamp, Haarlem Plus, SL en 
Actiepartij stemmen voor de motie. 
De fracties SP, SL, FR , GLH en PVDA geven een stemverklaring. 
 

21  Sponsors voor Haarlem; 
De motie ingediend door de fracties CDA , PvdA en OPH wordt aangenomen 
De fracties CDA , PvdA, GLH, CDA, SP en OPH stemmen  voor de motie. 
De fractie SP, Reeskamp, Haarlem Plus en  GLH  geven een stemverklaring. 

 
Starterslening 
De aangekondigde motie Starterslening  door de fractie Haarlem Plus zal worden ingediend 
bij de kadernota. 

 
Mevr. Bosma (VVD)  is benoemd in de commissie Beheer. 
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