
 

 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering:  donderdag 2 april 2015 

 

1.  Vragenuur 
De vragen van de fractie VVD naar aanleiding van het oordeel van het CBP op de 

adviesaanvraag van de VVD en SP betreffende de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van minderjarigen die na 1 januari 2015 een door de gemeente Haarlem 

gefinancierde psychotherapie ondergaan en de waarborging van het beroepsgeheim 

van de psychotherapeut worden beantwoord door wethouder Snoek. 

De vragen van de fractie Trots over de kermis Zaanenlaan zullen schriftelijk worden 

beantwoord door burgemeester Schneiders. 

De vragen van de fractie Trots over het meten met 2 maten worden beantwoord door 

de voorzitter de heer Visser. 

De vragen van de fracties Hart voor Haarlem en VVD over de Stadskweektuin 

worden beantwoord door wethouder Van Spijk. 

De vragen van de fractie SP over de Nieuwe Gracht worden beantwoord door 

wethouder Sikkema. 

De vragen van de fractie AP over Hart worden beantwoord door wethouder Van der 

Hoek.  

De vragen van de fractie OPH over huishoudelijke ondersteuning in de WMO 

worden beantwoord door wethouder Van der Hoek. 

De vragen van de fractie D66 over ViVa! worden beantwoord door wethouder Van 

der Hoek. 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

Aangekondigd:  moties vreemd 

 Op verzoek van de fractie SP wordt agendapunt 10 Brug industriehaven  

 opgewaardeerd voor het indienen van een amendement  

 

3.  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van12 maart 2015 
De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 

 

4.  Grote Markt 2 Aanvraag krediet vervangen Brandmeldinstallatie Stadhuis 
Besluit: conform 

 

5.  Verantwoording vergoedingen aan fracties (fractieondersteuning) 2013 en 1 

januari tot en met 19 maart 2014 (totaalafrekening). 

Besluit: conform 

 

6.  Vaststellen Stedenbouwkundig Programma van Eisen De Remise 1e partiële 

herziening  

Besluit: conform. De fracties SP, AP en OPH stemmen tegen. 

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

stemverklaring 

 

7.  Raadsbesluit Opheffen Geheimhouding 2010-2014 

Besluit: conform 

De fracties GLH, SP, AP en OPH geven een stemverklaring 
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8.  Eerste wijzigingsverordening belastingen 2015 

Besluit: conform 

De fractie Trots geeft een stemverklaring 

 

9.  Kredietaanvraag Groot onderhoud Haarlemmerhout  

Besluit: conform. De fractie PvdA stemt tegen het voorstel. 

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

stemverklaring  

  

10.  Kredietaanvraag Brug Industriehaven 

Besluit: conform. De fractie VVD, SP en HvH stemmen tegen het voorstel. 

De fracties SP, HvH en AP geven een stemverklaring 

 

10.1 Amendement Concrete dekking Figeebrug 

Het amendement ingediend door de fractie SP wordt verworpen. 

De fractie SP stemt voor het amendement  

 

11.  Agenda voor de Sport 2015-2019 Samen Bewegen 

Besluit: conform.  De fracties CU, VVD en HvH stemmen tegen het voorstel. 

De fractie HvH geeft een stemverklaring. 

 

11.1 Sport voor iedereen 

De motie ingediend door de fractie SP wordt  verworpen. 

De fracties Trots, OPH, CU en SP stemmen voor de motie. 

De fracties PvdA, HvH en D66 geven een stemverklaring 

 
11.2 Motie Haarlemse Honkbalweek 

De motie ingediend door de fractie(s) CDA, GLH, SP en AP wordt aangenomen. 

De fracties VVD en HvH stemmen tegen de motie. 

De fracties Trots en HvH  geven een stemverklaring 

 

11.3 Motie Gelijke behandeling in de sport 

De De motie ingediend door de fracties CDA, GLH, SP, AP,VVD en PvdA wordt 

aangenomen. 

De fracties OPH, CU en HvH stemmen tegen de motie. 

De fracties OPH, CU en HvH geven een stemverklaring 

 

12. Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

12.1 Motie Transparante Technische vragen 

De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen. 

De fracties PvdA, CDA, GLH en D66 stemmen tegen de motie. 

De fractie PvdA geeft een stemverklaring 
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12.2 Motie Een gastvrij en aantrekkelijk parkeerbeleid 
De motie ingediend door de fracties VVD, OPH en HvH wordt verworpen. 

De fracties VVD, OPH, SP en HvH stemmen voor de motie. 

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

 

12.3 Motie  “Ook met een dichte poort van Zuid naar Noord (en vice versa)”  
De motie ingediend door de fracties D66, CDA, Trots, SP en GLH wordt 

aangenomen. 

De fracties AP en HvH stemmen tegen de motie. 

De fracties PvdA, VVD, AP, OPH, CU en HvH geven een stemverklaring  

 

12.4 

 

Motie “Doofpot” (VIVA)  

De motie ingediend door de fracties SP, AP, OPH, CU en TROTS wordt 

verworpen. 

De fracties SP, AP, OPH, CU en TROTS stemmen voor de motie. 

De fracties PvdA, VVD, CU, HvH en D66 geven een stemverklaring 

 
12.5 Motie Bezwaar maken is een recht  

De motie ingediend door de fracties SP, VVD, OPH, Trots en AP wordt raads  

breed aangenomen. 

De fracties PvdA, CDA, CU en GLH geven een stemverklaring 

 

12.6 Motie Veilig thuis zonder Wachtluis 

De motie ingediend door de fractie Actiepartij en SP wordt verworpen. 

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

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

stemverklaring  

 

12.7 Motie Oost West Thuis Zorg 
De motie ingediend door de fracties AP en SP wordt aangehouden. 

 

12.8 Motie Geen brug te veel 
De motie ingediend door de fracties PvdA, Trots, OPH, AP en CU wordt 

aangenomen. 

De fracties PvdA, Trots, OPH en CU, SP, AP en  CDA stemmen voor de motie. 

De fractie(s) GLH, D66, VVD en HvH geven een stemverklaring  

 

13 Lijst Ingekomen Stukken  

Agenderen in een volgende commissie: 

 Onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2014; definitief Verslag van bevindingen 

(2015/99323)  o.v.v. VVD 

 UItvoering Wwb voor jongeren (18-27 jaar); rapportage (2015/96210) o.v.v. de 

fractie SP 

 Brief van wethouder Sikkema d.d. 26 maart 2015 aan de leden van de Raad inzake 

tussenbericht voorstellen verbetering verkeersveiligheid in Spaarndam 

(2015/127018)  o.v.v. de fractie CU. 



 

 

 

 

 

 

/  

4 

 

 

 



GROENLINKS 
HAARLEM SP« 

Actiepartij 

Motie 'Haarlemse Honkbalweek' 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 2 april 2015, 

Constaterende dat; 

• de Haarlemse Honkbalweek een geweldig gezellig sportevenement voor 
jong en oud is; 

• vriendengroepen, als wel families met kinderen, samen de goede sfeer in 
het stadion bevorderen; 

• de verscheidenheid aan zelf meegebrachte consumpties uit de koelboxen 
van de toeschouwers daar veel aan bijdraagt; 

• passe-partouthouders veelal een week lang van 's ochtends 10.00 uur tot 
's avonds 24.00 uur aanwezig zijn op het terrein; 

• de Haarlemse Honkbalweek gesubsidieerd wordt door de gemeente; 
• er gesproken wordt over het verbieden van 'zelf meegebrachte 

consumpties'. 

Overwegende dat; 

• naast de entreekosten er dan verschillende maaltijden per dag bekostigd 
moeten worden door de toeschouwers [en hun kinderen); 

• het cateringbedrijf een monopoliepositie heeft verworven; 
• de prijs van het eten, zelfs voor evenementen, erg hoog is; 
• het eten ongevarieerd en ongezond is [patat/hamburgers); 
• de passe-partouthouders en masse thuis zullen blijven. 

Verzoekt het college om; 

• aan de gemeentelijke subsidie een voorwaarde te koppelen dat het zelf 
meebrengen van consumpties veilig stelt. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

1 
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GROENLINKS 
HAARLEM 

PVDA 
Motie 'Gelijke behandeling in de sport' 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 2 april 2015, 

Constaterende dat; 

• Haarlem 220 actieve sportverenigingen heeft; 
• een kwart van de teamsporters getuige zegt te zijn geweest van vervelende 

opmerkingen over homoseksuelen en 39% zelfs van fysieke agressie (bij voetbal 
is dat 30 om 48%]; 

• vanaf het jaar 2012 maar 15 van de 220 sportverenigingen de verklaring 'gelijke 
behandeling in de sport' hebben ondertekend; 

• de ondertekenaars van de verklaring zich o.m. uitspreken tegen discriminatie -
op welke grond dan ook - en vóór respectvolle en gelijkwaardige behandeling 
van iedereen; 

• de doelstelling van het college is dat deze verklaring in 2019 door 100 
sportverenigingen is ondertekend (45%); 

• sportverenigingen in Haarlem veelal gesubsidieerd worden. 

Overwegende dat; 

• de doelstelling van 45% over een penode van 4 jaar wel erg laag is; 
• er geen belonings-/sanctiesysteem gekoppeld is aan wel/niet tekenen van de 

verklaring; 
• dat sportverenigingen die wel tekenen én zich daarnaast ook inspannen om het 

doel van gelijke behandeling te halen, positief beloond mogen worden; 
• dat sportvereniging die weigeren om de verklaring te ondertekenen 

gesanctioneerd mogen worden. 

Verzoekt het college om; 

• de doelstelling voor deze periode bij te stellen naar 198 sportvereniging (90%] 
die de verklaring in 2019 ondertekend moeten hebben; 

• een belonings-/sanctiesysteem te ontwikkelen dat verenigingen stimuleert te 
ondertekenen én een actieve bijdrage te leveren om het doel 'gelijke 
behandeling in de sport' te behalen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



D66 
2.3 

CDA 

GROENLINKS 
Motie "Ook met een dichte poort van Zuid naar Noord (en vice versa)" 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 april 2015; 
Constaterende dat: 

• de NS voornemens is dit jaar toegangspoorten te plaatsen om station Haarlem om het 
aantal zwartrijders te verminderen; 

• hiertoe deze maand een omgevingsvergunning zal worden aangevraagd voor plaatsing 
van deze poorten in het station; 

Overwegende dat: 
• het station een belangrijke, prettige en sociaal veilige Noord-Zuid voetgangersverbinding 

is in onze stad; 
• de gemeente veel heeft geïnvesteerd in het stationsplein om dit samen met het 

monumentale station een hoogwaardige verblijfsplek te maken; 
• ook Haarlemmers zonder OV chipkaart gebruik moeten kunnen maken van deze 

verbinding; 
• de NS mondeling heeft toegezegd om met de gemeente mee te willen werken om 

nadelige gevolgen op te lossen; 

Draagt het college op om: 
• in overleg te treden met de NS om duidelijkheid te krijgen welke maatregelen genomen 

kunnen worden om volwaardige alternatieven te creëren om het station te passeren; 
• hierbij in ieder geval in te gaan op: 

o het huidige onprettige karakter van de viaducten bij de Kruisweg en de Jansweg; 
o de omvang van de verspreiding van en de communicatie over de zogenaamde 

passantenpas; 
o de wijze waarop niet-Haarlemmers zoals toeristen de ondernemers in het station 

kunnen bereiken; en 
o de wijze waarop de poorten aansluiten bij het monumentale karakter van het 

station; 
• pas toestemming te geven voor het plaatsen van de poorten als de raad geïnformeerd is 

over de te nemen maatregelen; 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Bas van Leeuwen 

SP 
Anne-Feite Bloem 

CDA 
MostaphaJErABrft 

Trots Haarlem 
Sander van den Raadt 

Groen Links Haarlem 
Robbert Berkhout 



OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

Haarlem 

Haariem 

Motie Bezwaar maken is een recht 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 2 april 2015, 

Constaterende dat 
• Op grond van de WMO aan personen die huishoudelijke ondersteuning 

behoeven een maatwerkvoorziening moet worden verstrekt; 
• Deze maatwerkvoorziening een voor bezwaar vatbare beschikking is; 
• Volgens de "Offerteaanvraag WMO 2015" de zorgaanbieder in overleg met de 

betrokken inwoner van Haarlem een individueel hulpplan dient op te stellen; 

Overwegende dat 
• In het individuele hulpplan de werkzaamheden staan welke moeten worden 

verricht om te komen tot een schoon en leefbaar huis; 
• Het individuele hulpplan volgens de bepalingen van de "Offerteaanvraag WMO 

2015" een maatwerkvoorziening is en derhalve een voor bezwaar vatbare 
beschikking zou moeten zijn; 

Is van mening dat 
• Inwoners van Haarlem het recht hebben bezwaar te maken tegen het 

vastgestelde individuele hulpplan; 

Draagt het college op: 

• Een schriftelijke beslissing te nemen over de aan de inwoner van Haarlem te 
verstrekken maatwerkvoorziening "Huishoudelijke Ondersteuning", waartegen 
bezwaar kan worden gemaakt. 

en gaat over tot de orde van 

Frits Garretsen (S 
Anne Sterenberg (VVD) 
Sjaak Vrugt (Actiepartij) 
Frans Smit (OPH) 
Sander van deftRaadt (Trots Haarlem) 



\2. 

Haarlem OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

ChristenUnie 

Geen brug te veel 
Motie 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 april 2015, 

Overwegende dat: 

• De vervanger van de huidige Kwakelbrug reeds gemaakt is, 

• Deze nieuwe voetgangersbrug ongebruikt in Halfweg opgeslagen ligt, 

• Deze opslag geld kost, 

Constaterende dat: 

• Omwonenden en andere gebruikers zoals senioren de huidige Kwakelbrug te hoog 
vinden, 

• Er in de wintermaanden o.a. door de hoogte van de Kwakelbrug regelmatig glijpartijen 
plaats vinden, 

• De nieuw gemaakte brug lager is en tevens van een antislip-laag voorzien is. 

Voorts constaterende dat: 

• De provincie, die nu nog eigenaar is, het eigendom van de Kwakelbrug aan de gemeente 
wenst over te dragen. 

Verzoekt het College van B&W om: 

• De nieuw gemaakte vervanger voor de Kwakelbrug niet te verkopen of elders in te zetten, 
maar te onderzoeken of deze alsnog voor de Kwakelbrug ingezet kan worden, en de 
commissie beheer hierover te informeren, in samenhang met de inzet van de andere 
reeds gemaakte bruggen ten behoeve van het Houtmanpad, 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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