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Datum: raadsvergadering 17 oktober 2013 

1. Vragenuur. 
De vragen gesteld door fractie Actiepartij inzake overlast Polobar Lange Veerstraat 
worden beantwoord door burgemeester Schneiders. 

De vragen gesteld door de fractie Actiepartij inzake CBR worden niet beantwoord 
i.v.m. afwezigheid wethouder Cassee. Er is een brief verzonden door wethouder 
Cassee met het advies van de stadsadvocaat. 
Burgemeester Schneiders geeft aan dat het college goed zal kijken naar juridische 
basis en zegt toe dat er vrijdag 18 oktober 2013 een mail volgt aan gehele raad met 
reactie van wethouder Cassee. 

De vragen gesteld door de PvdA inzake Duinwij ckhal worden beantwoord door 
wethouder Van de Hoek. 

De vragen gesteld door de fractie GroenLinks inzake reactie burgemeester op aangifte 
van dame die zei dat ze door zes Marokkaanse jongeren in elkaar was geslagen worden 
beantwoord door burgemeester Schneiders. 

2. Vaststelling van de agenda. 
De aangekondigde motie vreemd wordt behandeld na de reguliere 
agendapunten. 
Agendapunt 8 wordt opgewaardeerd naar hamerstuk met stemverklaring op 
verzoek van de Actiepartij. 
Als leden van de commissie belast met het onderzoek van de geloofsbrieven 
worden benoemd Mevr. Sikkema (GLH) mevr. Özogul (SP) en de heer De 
Jong (VVD) 

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van donderdag 
26 september 
Vastgesteld zonder verdere op- en/of aanmerkingen. 

4. Ingekomen stukken 
Op verzoek van de fractie W D de brief met onderwerp Kruisweg (VI) zo snel 
mogelijk agenderen in de commissie. 
Het rapport Villa agenderen voor zowel commissie Samenleving en 
Ontwikkeling op verzoek van fractie PvdA. 
De brief Illh samen met beantwoording technische vragen Actiepartij 
agenderen in de commissie. Burgemeester Schneiders stelt voor het onderwerp 
Waarderhaven dan ook in de eerstvolgende commissie Bestuur te behandelen. 

5. Geloofsbrieven 
Geloofsbrieven zijn goedgekeurd. Mevr. Crul is benoemd als schaduwraadslid 
i.p.v. de heer Trompetter. 

6 Duurzaamheidsmonitor en Wet Milieubeheer jaarverslag 2012 
(2013/298780) 
Besluit: conforai 



7 Ontwerpbegroting 2014 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk) 
(2013/380642) 
Besluit: conform 

8 Toewijzing zendtijd lokale omroep 
(2013/276050) 
Besluit: conform 
De fractie Actiepartij geeft een stemverklaring. 

9 Regionaal Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid 2013-2014 Zuiden Midden-
Kennemerland 
(2013/307113) 
Besluit: conform 
De fracties PvdA en GLH geven een stemverklaring. 

10 Recreatieschap Spaarnwoude, Strategisch Groen Project, Stichting 
Mainport en lOGroen: Jaarrekening 2012, Begrotingswijzigingen 2013 en 
Programmabegrotingen 2014 
(2013/250180) 
Besluit: conform 
De fracties PvdA, GLH, Actiepartij en D66 geven een stemverklaring. 

11 Toetreding tot de gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond 
(2013/312208) 
Besluit: conform met in achtneming van gegeven stemverklaring. 
De fracties SP en SL geven een stemverklaring. 

11.1 Amendement RUD Overhead: extra is tijdelijk 
Het amendement ingediend door de fracties D66, VVD, PvdA, FR, GLH, CDA, AP, 
Haarlem Plus en SL wordt raadsbreed aangenomen. 

12 Verruiming openingstijden winkels zondagavond 
De motie ingediend door de fractie VVD, D66 en Actiepartij wordt verworpen. 
De fracties VVD, D66, Actiepartij, GLH (1) en fractie Reeskamp stemmen voor de 
motie. 
De fracties PvdA, GLH, CDA, SP, OPH, SL en Haarlem Plus geven een 
stemverklaring. 



D66 PVDA 1R 

z Sociaa lokaa 

Amendement 
RUD- Overhead: extra is tijdelijk 

De raad van de gemeente Haarlem, in vergadering bijeen op 17 oktober 2013, 

Constaterende dat: 
Het college onder besluitpunt 7 voorstelt de desintegratiekosten die voortvloeien uit het 
besluit toe te treden aan de GR milieudienst IJmond na 2013 ten laste te brengen van de 
algemene middelen. 

Overwegende dat: 
- De financiën van de gemeente sterk onder druk staan 
- Het aangaan van een gemeenschappelijke regeling uiteindelijk een financieel 

voordeel met zich mee moet brengen 
- Het begrijpelijk is dat het college niet op micro- niveau de overhead reductie kan 

managen bij het overdragen van personeel 
- Het echter niet wenselijk is dat deze extra overheadkosten structureel ten laste 

van de algemene uitkering komt 

Besluit: 
besluitpunt 7 te vervangen voor: 
[...] Het resterende niet gedekte bedrag betreft desintegratiekosten (overhead): in 2013 
bedraagt dit €47.367,- en na 2013 op jaarbasis €284.202. Deze kosten worden in 2013 
en 2014 ten laste gebracht van de algemene middelen door vermindering van het saldo 
meerjarenraming. Na 2014 worden deze desintegratiekosten structureel op een andere, 
duurzame wijze opgevangen. In de kadernota 2014 wordt hier aandacht aan besteed. 

En gaat over tot de orde van de d 
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