
 

 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering:  donderdag 12 maart 2015 

 

1.  Vragenuur 

 De vragen van de fractie VVD over parkeren worden beantwoord door wethouder 

Sikkema. 

De vragen Trots over OZB worden beantwoord door wethouder  Van Spijk 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

Agendapunt 7 Herijking grondexploitaties wordt opgewaardeerd naar hamerstuk met 

stemverklaring. 

 

3.  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 12 februari 2015 

De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 

  

4.  Actualiseren regels rond geheimhouding 

Besluit: conform 

 

5.  Afsluiten van 5 grondexploitaties Delftwijk 2020 

Besluit: conform 

 

6.  Wijziging verordening Jeugd gemeente Haarlem en verordening Maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Haarlem 

Besluit: conform 

 

7.  Herijking grondexploitaties Waarderpolder 

Besluit: conform 

De fracties SP en HvH geven een stemverklaring 

 

8.  Benoeming drie leden Raad van Toezicht Spaarnesant 

Besluit: conform 

De fracties GLH, SP, PvdA en Trots geven een stemverklaring 

 

9.  Solidariteitsafspraken Zuid-Kennemerland Jeugdzorg 2015 

Besluit: conform 

De fracties D66 en SP geven een stemverklaring  

 

10.  Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

 De aangekondigde motie vreemd van fractie CDA over  'omgevingsvergunning 

Ripperdastraat 13A' wordt niet ingediend 

 

10.1 Motie Betaal parkeren per minuut, na 4,5 jaar geen minuut langer wachten 

De motie (zonder verzoek tot feitenrelaas) ingediend door de fracties Trots en 

Actiepartij wordt raadsbreed aangenomen. 

De fracties PvdA, CDA, OPH en SP geven een stemverklaring. 
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11.  Lijst Ingekomen stukken agenderen op commissieagenda:  

 

   Reactie op plannen herinrichting Westergracht/herstel kademuur Leidsevaart 2015  

(2015/76173)(ovv SP) 

   Brief wijkraad Slachthuisbuurt inz zelfredzaamheid 

(2015/87613)  (ovv SP) 

   Brf van wijkraad Koninginnebuurt over wijziging parkeerregime  

(2015/77236)   (ovv VVD) 

   Brief van wethouder Sikkema d.d. 4 maart 2015 inzake Stand van zaken 

herinrichting Dreef-Houtplein  

(2015/92828) (ovv SP aandacht voor vergunningstermijn ) 

 

 
 

 

 

 
 
 



10 . 

Haarlem 

Motie Vreemd: Betaald parkeren per minuut, na 4,5 jaar geen minuut langer wachten 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 12 maart 2015 

Constaterende dat: 

Op 1 november 2010 de motie "Betaald parkeren per minuut is aangenomen 
Nu bijna 4,5 jaar later deze motie nog steeds niet is uitgevoerd 

• Haarlem inmiddels wel bij de steden behoord waar de parkeertarieven het hardst zijn 
gestegen. 

Voorts constaterende 
De aangenomen motie in 2010 een democratisch besluit is geweest die de wil van de 
meerderheid uitspreekt en het dus ondemocratisch is om eenzijdig geen gehoor te 
geven aan deze oproep. 

Overwegende dat: 
Uitvoering van een democratisch genomen besluit altijd de hoogst mogelijke 
prioriteit moet hebben 

• Technisch er, volgens Spaarnelanden, al 1 jaar lang geen enkele belemmering is om 
betaald parkeren per minuut uit te rollen 

Draagt het college op: 

Een feitenrelaa^te maken met de redenen en verklaringen waarom de 
oorspronkelijke motie van 1-11-2010 tot op heden niét is uitgevoerd. 
De motie alsnog versneld uit te voeren en betaald parkeren per minuut in Haarlem in 
te voeren in de parkeergarages. 



Motie Betaald parkeren per minuut 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 11 november 2010 

Overwegende: 

• Dat het Haarlemse college onder meer tot taak heeft om Haarlem aantrekkelijk te 
maken voor bewoners, bezoekers en ondernemers, o.a. door het bieden van 
voldoende parkeergelegenheid; 

• Dat het Haarlemse beleid inzake het autoluw maken van de binnenstad inwoners en 
bezoekers van Haarlem ertoe moet brengen om, zo zij met de auto naar de 
binnenstad komen, deze in een parkeergarage te plaatsen; 

Constaterende: 

• Dat inwoners en bezoekers van Haarlem en Haarlemse ondernemers en hun klanten, 
die gebruik maken van parkeergarages, daarvoor per blok van (meestal) 20 minuten 
betalen; 

Voorts overwegende: 

• Dat het in z'n algemeenheid onrechtvaardig is om méér dienstverlening in rekening te 
brengen dan daadwerkelijk wordt verleend; 

• Dat de (rijks)overheid hiertegen optreedt, bijvoorbeeld in het geval van 
telecomaanbieders; 

• Dat de overheid i.c. de gemeente, ook vanuit het oogpunt van 'good governance' en 
integriteit hierbij een voorbeeldrol heeft; 

• Dat de stap die het vorig college heeft gezet om de parkeertarieven per 20 minuten te 
berekenen nog steeds niet voldoet aan betalen voor wat de parkeerder afneemt, 
terwijl anderzijds is aangetoond dat de techniek hiervoor beschikbaar is; 

Spreekt als haar mening uit: 

• Dat het college zo spoedig mogelijk over moet gaan tot rechtvaardige berekening van 
parkeerkosten in Haarlemse parkeergarages; 



TROTS OP NL 

Draagt het college op om het daarheen te leiden dat gebruikers van Haarlemse 
parkeergarages zo spoedig mogelijk slechts betalen voor de daadwerkelijke tijd gedurende 
waarvan zij gebruik hebben gemaakt van een parkeergarage; 

en gaat over tot de orde van de dag 
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