
Kort verslag
Datum raadsvergadering: donderdag 13 februari 2014

1.  Vragenuur
De vragen gesteld door de fractie Groen Links inzake budget voor wettelijke taak
dierenwelzijn worden beantwoord door wethouder V.d. Hoek
De vragen gesteld door de fractie Haarlem Plus inzake niet betaald parkeren voor
mantelzorgers worden beantwoord door wethouder V.d. Hoek.

2.  Vaststellen van de agenda
De moties vreemd worden na de reguliere agendapunten behandeld.

3.  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 23 januari 2014
De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld.

5 Integraal Waterplan Haarlem 2014
Besluit: conform

6 Aanpassing Arbeidsvoorwaarden Griffie
Besluit: conform

7 Benoeming griffier
Besluit: conform
De heer Visser en mevrouw Van Zetten heten de griffier welkom.

8 Motie Gaan we niet wat te hard…?
De motie ingediend door de fracties OPH, Fractie Reeskamp en Actiepartij wordt verworpen.
De fracties  OPH,  FR, AP, GLH, PvdA stemmen voor de motie.
De fracties GLH, PvdA, D66, VVD, SL, Haarlem Plus geven een stemverklaring.

9 Moties Bakenessegracht
De motie ingediend door de fracties D66, FR, Haarlem Plus,  AP, VVD, Sociaal
Lokaal, SP wordt aangenomen.
De fracties  D66, FR, Haarlem Plus,  AP, VVD, Sociaal Lokaal en SP stemmen voor
de motie.

10 Ingekomen stukken
De fractie VVD verzoekt agendering beantwoording art. 38 vragen inzake
huisvuilpassen.



D66 J 

tooi 

Motie Bakenessegracht 

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen in vergadering bijeen op 13 februari 2014, 

Constaterende dat, 

- Ruim twee jaar met de Stichting Vrienden van de Bakenes is gesproken en geparticipeerd 

over renovatie van de kademuur Bakenessegracht 

- De hele exercitie nu hangt op het verzoek van bewoners, ondersteund door 125 

handtekeningen, om een finaal haalbaarheidsonderzoek naar ABT variant 

Overwegende dat: 

- Door bewoners gewenst ABT variant wat betreft duurzaamheid niet verschilt met de thans 

bij kadeherstel Nieuwe Gracht toegepaste methode 

- De ABT variant veel goedkoper is en daarbij ook bewezen techniek 

- Een deel van de kademuur al jaren geleden op deze wijze is uitgevoerd 

- Met de ABT variant de beeldbepalende lindebomen aan een van de mooiste grachten van 

Haarlem niet worden gekapt 

Verzoekt het college van B&W 

-Om op zeer korte termijn een objectief"haalbaarheidsonderzoek te doen naar het door de 

Stichting uitgewerkte alternatief O&dl é^Lm t^cLla'j OcJ^I /V)cL )i 5fcon ^alQ 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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