
 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering:  donderdag 12 februari 2015 

 

1.  Vragenuur 
De vragen aangekondigd door de fractie OPH over huishoudelijke hulp worden 

beantwoord door wethouder V.d. Hoek. 

De vragen aangekondigd door de fractie D66 over plaatsingscapaciteit basisscholen 

worden beantwoord door wethouder Snoek. 

De vragen aangekondigd door de fracties CDA en CU over de Schoterbrug worden 

beantwoord door wethouder Sikkema. 

De vragen aangekondigd door de fractie CDA over nachtopvang daklozen worden 

beantwoord door wethouder V.d. Hoek. 

 

2.  Vaststellen van de agenda 
Op verzoek van de SP wordt agendapunt 6 Wijzigingsverordening APV naar 

bespreekpunt opgewaardeerd. 

Fractie HvH wil een vraag stellen bij het agendapunt 7: Centrale Watergang.  

Het verzoek tot interpellatie van de SP is toegestaan. De interpellatie zal plaatsvinden 

aan het eind van de vergadering.  

 

3.  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 22 januari 2015 
Op pag. 25 moet staan bij bijdrage D66: “structurele subsidie aan ISP” i.p.v. “subsidie 

aan ISP”. De notulen worden na deze aanpassing goedgekeurd.  

 

4.  Regionaal beleidsplan 2015-2018 Veiligheidsregio Kennemerland 

Besluit: conform 

De fracties OPH, D66 en CU geven een stemverklaring 

 

5.  Vaststelling Stedenbouwkundige randvoorwaarden Italiëlaan 

Besluit: conform 

De fracties OPH, SP, VVD, CU, D66, Trots, AP, GLH, PvdA, HvH en CDA geven 

een stemverklaring 

 

6.  Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening Haarlem 

Besluit: conform 

 

6.1 Amendement Koeltas ja, diefstal nee 

Het amendement ingediend door de fractie SP wordt ingetrokken. 

Burgemeester Schneiders zegt een evaluatie toe. 

 

7.  Vaststellen Definitief Ontwerp Centrale Watergang 

Besluit: conform. De fracties VVD, SP, HvH en Trots stemmen tegen 

De fracties VVD, CU, PvdA, D66, GLH, HvH , Trots, CDA en SP geven een 

stemverklaring. 

N.a.v. de vraag van HvH geeft wethouder Langenacker aan dat de Centrale 

Watergang en de verdubbeling van de Waarderweg twee verschillende projecten zijn 

en dat zij zich wel degelijk blijft inzetten voor de verdubbeling van de Waarderweg. 
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8 Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

8.1 Motie Stop de sloop, verkoop en liberalisatie 
De motie ingediend door de fractie SP en OPH wordt verworpen 

De fracties AP, OPH, SP en CU (-/- 2
e
 bullit) stemmen voor de motie 

De fracties D66 en CU geven een stemverklaring 

 

8.2 Motie De Zachte Landing  

De motie ingediend door de fracties OPH en Trots wordt verworpen 

De fracties OPH en Trots stemmen voor de motie 

De fracties D66, SP, CU, PvdA en CDA geven een stemverklaring 

 

8.3 Motie vreemd Trots over Verordening op de wijkraden 
De motie ingediend door de fracties Trots en OPH wordt verworpen 

De fracties Trots en OPH stemmen voor de motie 

  

9 Interpellatie SP over huishoudelijke hulp 

De interpellatie heeft plaatsgevonden. 

 

9.1 Motie  Vaste medewerker terug, nu! 

De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

De fracties SP, VVD, AP, Trots, OPH, CU en HvH stemmen voor de motie 

Alle fracties geven een stemverklaring 

 

9.2 Motie  Geen korting zonder onderzoek, oude uren terug nu! 

De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

De fracties SP, VVD, AP, Trots, OPH, CU en HvH stemmen voor de motie 

Alle fracties geven een stemverklaring 

 

 

N.a.v. lijst ingekomen stukken agenderen op een volgende commissie: 

Op verzoek van de fractie Christenunie: 

Het antwoord van het college op 150127 Parkeren Klacht  (2015/35278) 

Brief van het college aan de leden van de raad inzake opheffen/handhaven geheimhouding 

besluiten 2013 (tweede halfjaar) en 2014 d.d. 27 januari 2015 (2015/38085) 

Op verzoek van de fractie Trots: 

Vragen inzake bezwaarprocedure mbt indienen digitaal of via papieren brief per post 

(2015/25103)  

Op verzoek van de fractie OPH: 

Katoenbrug, Kinderhuissingel bij de Oude Katholieke Kerk; Verzoek aanbrengen hekken 

nav ongeval (2015/37603) 

Op verzoek van de fractie PvdA: 

Brief heer Jansen inzake Houtmanpad verzoek tot onderhoudswerkzaamheden 

(2015/47547) 
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