
     
  
Datum: raadsvergadering 28 februari i 2013 

   
1. Vragenuur 

De vragen gesteld door de fractie Actiepartij betreffende bomenkap worden beantwoord door  
wethouder Van Doorn. De wethouder geeft na beantwoording aan hier in de eerste 
vergadering van cie. Beheer nog op terug te komen.  
 

2. Vaststelling van de agenda: 
Het raadsstuk budgetaanvraag sloop school Floris van Adrichemlaan wordt op verzoek van 
B&W verschoven naar de volgende vergadering.  
Ook agendapunt 10 Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente 
Haarlem 2013 wordt op verzoek van B&W  aangehouden. 

 Op verzoek van fractie CDA wordt agendapunt 11 Gemeenschappelijke Regeling Paswerk 
opgewaardeerd naar bespreekpunt. 
Op verzoek van Haarlem Plus wordt agendapunt 7 opgewaardeerd naar Hamerstuk met 
stemverklaring.  

 
 Aangekondigde moties vreemd 

- VVD betreffende bestemming voor het beeld van de koningin in de raadzaal 
   na de troonwisseling. 
- PvdA en GLH betreffende de Dolhuysbrug.  
- PvdA betreffende Registratie Gehandicaptenparkeerkaart',  
- CDA betreffende de parkeerplaatsen aan het Jaagpad. 
- D66 betreffende trafohuisjes. 
 

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van               
donderdag 31 januari 2013               
De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 
 

4. Ingekomen stukken 
N.a.v.  de Aanbiedingsbrief  RKC d.d. 1 februari 2013 en Rapportage ‘Onderzoek 
Spaarnelanden Dichtbij op afstand’ naar verzelfstandiging  van de  RATD in Haarlem 
(2013/170254)  wordt door de voorzitter van de RKC een korte toelichting gegeven. 
  

5. Welstandstoets gedeeltelijk op ambtelijk niveau  
(2012/458033)       
Besluit: conform 
 

6. Vaststelling bebouwde komgrenzen  
(2012/115134) 
Besluit: conform 
 

7. Wijzigingsverordening VROM Starterslening 
(2013/16212) 
Besluit: conform 
De fracties Haarlem Plus, PvdA en GLH  geven een stemverklaring 
 

8. Onderzoek Verzelfstandiging Openbaar Voortgezet Onderwijs – Stichting Dunamare  
(2013/33791) 
Besluit: conform 
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9. Werk! Kadernota werk en vooruitblik op de Participatiewet  

(2012/477772) 
Besluit: conform 
Fractie SP stemt tegen het voorstel. 
De fracties SP, PvdA, D66,  Actiepartij, GLH, VVD,  CDA, Haarlem Plus en SL geven een 
stemverklaring. 

 
10. Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Haarlem 2013  

(2012/486279) 
Op verzoek van B&W wordt het agendapunt aangehouden. 
 

11. Aanpassing gemeentelijke regeling werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland 
(Paswerk) 
(2012/480229) 
Besluit: conform 
Aangegeven wordt door de burgemeester dat de raad niet de regeling zelf vaststelt, maar het 
college mandateert een regeling aan te gaan. Voordat de nieuwe gemeenschappelijke regeling 
wordt vastgesteld zal het college controleren of de positie van de raad bij wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling is geborgd.  Zo nodig komt de gemeenschappelijke regeling 
eerst terug in de raad. 
 
De fracties CDA, SP,  Actiepartij geven een stemverklaring.  
CDA stemt voor m.u.v. lid 40, lid 1; de fracties SP, Actiepartij, SL en OPH stemmen tegen 
het voorstel.  
 

11.1  Raden ook bij Wijziging Regeling niet buiten spel 
Het amendement  ingediend door de fractie Actiepartij, CDA en SP wordt verworpen. 
De fracties  CDA, SP, OPH, Actiepartij, Fractie Reeskamp, en SL stemmen voor het 
amendement. 

 
11.2  'Laat Raden niet raden' 

De motie wordt niet in stemming gebracht 
 

11.3  Nadere onderbouwing  Externe adviseurs 
De motie  ingediend door de fracties CDA, SP, Actiepartij, VVD en OPH wordt raadsbreed 
aangenomen. 
De fractie D66 geeft een stemverklaring 

 
12. DVM Zuid Kennemerland  

(2012/151302) 
Besluit: conform 
De fracties Haarlem Plus, VVD, SL, GLH en  PvdA geven een stemverklaring. 
 

13. Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2013  
(2012/422775)  
Besluit: gewijzigd. 
 

13.1 Amendement bandbreedte kilometers (art 5.4 lid 2)  
Het amendement  ingediend door de fracties Actiepartij en SP wordt raadsbreed aangenomen. 
De fractie PvdA  geeft een stemverklaring 

 
 

14. Budgetaanvraag voor sloop school Floris van Adrichemlaan 1  
(2012/475409) 
Aangehouden op verzoek van B&W. 
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15.     Vaststellen Visie en Strategie beheer en onderhoud 2012-2013  

(2012/398572) 
Besluit: conform 
 

16 Een trafo is geen ufo. 
De motie ingediend door de fractie D66, VVD, GLH en Actiepartij  wordt raadsbreed 
aangenomen. 
 

17  Parkeerplaatsen Jaagpad 
De motie ingediend door de fracties CDA, D66, VVD, Haarlem Plus, Actiepartij en 
Reeskamp wordt aangenomen. 
De fracties CDA,  D66, VVD, Haarlem Plus,  SP, Actiepartij en Reeskamp stemmen voor de 
motie. 
 

18  Registreer Gehandicaptenparkeerkaart 
De motie ingediend door de fractie PvdA, Actiepartij, CDA, VVD, Haarlem Plus, D66, GLH 
en SL wordt raadsbreed aangenomen. 
De fracties OPH en Reeskamp geven een stemverklaring. 
Wethouder V.d. Hoek geeft aan dat afronding van de uitvoering niet haalbaar is in het 1e 
kwartaal, maar wel in het 2e kwartaal.  

 
19 Welkom, Willem-Alexander 

De motie ingediend door de fractie VVD, GLH, PvdA en D66 wordt aangenomen. 
De fracties CDA, Reeskamp en Actiepartij stemmen tegen de motie. 
De fracties CDA en  Actiepartij geven een stemverklaring. 
 

Motie Vreemd Dolhuysbrug 
Deze motie wordt niet ingediend.  

 
 
 














	02-28 KORT VERSLAG
	aangenomen moties 28-02

