
     
  
Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 

   
1. Vragenuur 

De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord 
door burgemeester Schneiders 
De vragen gesteld door de fractie PvdA inzake Landal worden beantwoord door wethouder 
Van Doorn. 
 

2. Vaststelling van de agenda: 
 Aangekondigde moties vreemd 

- Actiepartij inzake woonsituatie wethouders  
- CDA inzake Kredietoverschrijdingenf nav brief wethouder Mooij inzake 
   rapportage interim bevindingen controle 2012  
- SP inzake thuiszorg  
-  VVD inzake Waarderweg 
 
De aangekondigde motie van Groenlinks inzake Flower Power zal niet worden ingediend. 

 De aangekondigde motie van de Actiepartij inzake verblijf krakers in het Slachthuis tot 
nieuwe bestemming complex zal niet worden ingediend. 

 
 Agendapunt 8 Ruimtelijk kader Schoteroog en agendapunt 10  Beschikbaar stellen krediet 

uitvoering herinrichting Spaarndamseweg (fase 2) worden opgewaardeerd naar bespreekpunt. 
 
3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van               

donderdag 28 februari 2013               
De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 
 

4. Ingekomen stukken 
De voorzitter van de RKC geeft een toelichting op de Brief + rapport RKC d.d. 1 maart 2013 
inzake rekenkameronderzoek Grondexploitatie in beeld ( ter afdoening aangeboden aan 
commissie Ontwikkeling)  (2013/40404) en Brief + Jaarverslag 2012 en jaarplan 2013 RKC, 
(ter informatie naar commissie Bestuur) (2013/23169). 
 

5. Wegsleepverordening 2013 
(2013/447450) 
Besluit: conform 

 
6. Eerste wijzigingsverordening belastingen 2013 

(2013/39911)  
Besluit: conform 

 
7.  Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023)  

(2013/23263) 
Besluit: conform 

 
8. Ruimtelijk kader Schoteroog 

(2013/1674) 
Besluit: conform 
De fractie GLH geeft  een stemverklaring en stemt tegen het voorstel. 
 

8.1  Motie Niet in het riet 
De motie ingediend door de fractie GLH wordt verworpen. 
De fractie GLH stemt voor de motie. 
De fracties PvdA, D66, VVD, SL, Reeskamp geeft een stemverklaring 
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9 Kredieten investeringen sportaccommodaties 2013 en 2014 uit het Investeringsplan 

2012-2017  
(2013/32514) 
Besluit: conform 
De fracties CDA en D66 geven een stemverklaring 

 
10. Beschikbaar stellen krediet uitvoering herinrichting Spaarndamseweg (fase 2) 

(2013/54153) 
Besluit: conform 
 

10.1  Denksportcentrum 
De motie ingediend door de fractie CDA, Sociaal Lokaal, SP, Haarlem Plus en Actiepartij 
wordt raadsbreed aangenomen 

 
Wethouder Van Doorn geeft aan het voorstel uit de motie  te kunnen onderzoeken. Hij komt  
hierop terug in de commissie. 

 
10.2  Waarderbrug 

De motie ingediend door de fracties VVD, D66, PvdA en Sociaal Lokaal wordt aangenomen. 
De fracties  GLH, SP, AP en Reeskamp stemmen tegen  de motie. 

 
11 Termijnagenda 2013  

(2013/48527)  
- Brief d.d. 19 maart 2013 over aanvullingen toelichting op raadsstuk termijnagenda   
  (2013/101518) 
Besluit: conform 
 

12. Uitwerking plan van aanpak eerste opvang van dak- en thuislozen en verslaafden 
(2013/56083) 
Besluit: conform 
 

12.1 Motie Spoedgeval: Eerste Hulp Bij Onderdak 
De motie ingediend door de fractie Actiepartij wordt verworpen. 
De fracties Actiepartij,  SP, Reeskamp, Haarlem Plus en Sociaal Lokaal stemmen voor de 
motie. 
De fracties PvdA, GLH, VVD en D66 geven een stemverklaring. 

 
12.2 Alternatief voor huidige Methadonverstrekking 

De motie ingediend door de fractie CDA wordt niet in stemming gebracht.  
Over de toekomst van de methadonpost komt een rapportage naar de raad. 

 
13. Huisvesting Stichting Hart   

(2013/25032) 
Besluit: conform 
De fracties CDA, SP, OPH, AP, Reeskamp en Sociaal Lokaal stemmen tegen het voorstel 

 
13.1 Amendement Geen doos wel een sigaar 

Het amendement ingediend door de fractie CDA wordt verworpen. 
De fracties CDA, Haarlem Plus, SP, AP, OPH stemmen voor het amendement. 
De fracties PvdA en AP geven een stemverklaring 
 

13.2 Motie Transparantie Over HARTtransplantatie 
De motie ingediend door de fracties Actiepartij, SP en Reeskamp wordt verworpen. 
De fracties Actiepartij, OPH, SP, Reeskamp en  Sociaal Lokaal stemmen voor de motie. 
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14. Krediet ten behoeve van de realisatie klimaat neutrale basisschool ML King en speciale 

basisonderwijs Hildebrand 
(2013/30375) 
Besluit: conform 
Wethouder Nieuwenburg zegt een notitie toe ter bespreking in commissie en raad over 
besluitvorming en de problemen m.b.t. Huisvestingsplan Onderwijs en met name de scholen 
in Schalkwijk.  

 
15.  Motie huishoudelijke verzorging 

De motie ingediend door de fractie SP, CDA, OPH, AP en Sociaal Lokaal wordt verworpen. 
De fracties SP, CDA, OPH stemmen voor de motie. 
De fracties PvdA, D66, SL, AP, Haarlem Plus, GLH, VVD en  CDA geven een 
stemverklaring. 
 

16  Motie Gewoonte van de Haarlemse Wethouders 
De motie ingediend door de fracties Actiepartij en SP wordt verworpen. 
De fracties Actiepartij, SP en CDA stemmen voor de motie. 
De fracties CDA en Reeskamp geven een stemverklaring. 

 
17 Krediet Achteraf   

De raadsbreed ingediende motie wordt aangenomen. 
Wethouder Mooij zegt toe dat hij zijn toezegging uit de commissie Bestuur gestand zal doen, 
inhoudende inzicht in het proces van verbetering bedrijfsvoering, in combinatie met goed 
onderbouwde voorstellen voor de raad.  Onderdeel daarvan is bewustwording in de 
organisatie dat er geen uitgaven worden gedaan voordat de raad het krediet heeft 
goedgekeurd. 

 
18 Waarderweg  

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