
 

 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering:  woensdag 28 mei 2014 

 

1.  Vragenuur 

 N.a.v. de mondelinge vragen door de VVD over het project Land in Zicht geeft 

wethouder Cassee aan hierop later te willen terugkomen en te bespreken in de 

commissie na vaststelling van de feiten e.d.  

 

 De mondelinge vragen door de SP over de situatie rondom de Boerhaaveflat worden 

beantwoord door wethouder Cassee. Wethouder zegt toe voor het reces een notitie 

over de voortgang van dit project aan de raad te doen toekomen. 

 

 De mondelinge vragen door Trots over de Bakenessergracht worden beantwoord door 

wethouder Sikkema. 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

De aangekondigde moties vreemd worden behandeld na de reguliere agendapunten. 

 

3.  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 15 mei 2014  

Tekstueel: 

Pag. 11 Hoofdzaken moet zijn Hoofdtaken 

Pag. 2. Hutpellets moet zijn houtpallets 

Pag. 4. Na slogan “D66   NU    ” een punt toevoegen. 

De notulen worden na aanbrengen van deze wijzigingen vastgesteld. 

 

4.  Marktverordening Haarlem 2014 

Besluit: conform 

 

5.  Vaststellen wijziging bestemmingsplan Oude Stad ex artikel 6:19 Awb 

Besluit: conform 

 

6.  Vaststellen wijziging bestemmingsplan Bomenbuurt ex artikel 6:19 Awb 

Besluit: conform 

 

7.  Constatering van toereikende voorwaarden binnen de begroting 2014  Spaarnesant tot 

realisatie van voldoende openbaar primair onderwijs in 2014.  

Besluit: conform 

Fracties SP en AP stemmen tegen. 

De fracties SP, D66, PvdA, AP en GLH geven een stemverklaring 

 

8.  Garantieverlening Spaarnelanden wegens lening investeringen Duurzaam Afvalbeheer 

en businesscase duurzaam afvalbeheer 

Besluit: conform 

Fractie OPH stemt tegen.  

Wethouder Sikkema zegt toe te komen met twee nota’s over situatie rond 

Spaarnelanden (o.v.v. PvdA).  
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9.  Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

9.1 Motie Vreemd Verkeersaudit Verspronckweg: een versnelling veiliger  

De motie ingediend door de fracties Trots, Actiepartij, OPH, VVD en SP wordt niet in 

stemming gebracht. Wethouder Sikkema zegt toe als gemeente in gesprek te gaan met 

de bewoners en wijkraad. 

 

9.2 Motie vreemd Bakenessergracht - Samen Doen!? 

De motie ingediend door de fracties VVD, Trots en Actiepartij wordt  niet in stemming 

gebracht. 

De motie wordt aangehouden tot na de uitspraak door de Raad van State.  

   

 

 

 Agendering van ter kennisname meegezonden stukken 

   Op verzoek van de fracties PvdA en Trots de brief Wet Markt en Overheid; verzoek 

tot het maken van uitzondering voor vrijwilligersorganisaties (2014/189134) 

agenderen in commissie samenleving 

   Op verzoek van de fracties AP en SP de beantwoording raadsvragen Hof van 

Egmond (2014/169831)  agenderen in commissie ontwikkeling.  

   Op verzoek van de fractie Trots de brief van de heer Verhoef inzake Jaarrrekening 

2013 te agenderen in de commissie bestuur.  

 
 

 

 

 


