
 

 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering:  donderdag 2 juli 2015 

 

1.  Vragenuur 

 De vragen gesteld door de fractie PvdA over vervuiling grond tuintjes Waarderhaven 

worden beantwoord door wethouder Sikkema. 

De vragen gesteld door de fractie Hart voor Haarlem over de positie van de 

Stadsbouwmeester worden beantwoord door wethouder Van Spijk. 

De vragen gesteld door de fractie Actiepartij over een dependance Rijksmuseum in 

Haarlem worden beantwoord door wethouder V.d. Hoek. 

De vragen gesteld door de fractie Actiepartij over de situatie rond restaurant De Ark 

worden beantwoord door wethouder Van Spijk. 

De vragen gesteld door de fractie SP over het herzien van de bijstandboetes worden 

beantwoord door wethouder Langenacker. 

De vragen gesteld door de fractie SP over huishoudelijke zorg ViVa worden 

beantwoord door wethouder V.d. Hoek. 

 

2.  Vaststellen van de agenda. 

De agendapunten7 (ovv PvdA)  9 (ovv VVD), 10 (ovv D66), 12 (ovv CU)  en 13 (ovv 

AP) worden opgewaardeerd tot bespreekpunt i.v.m. indienen moties 

Als leden van de stemcommissie (onderzoek geloofsbrieven) en stemcommissie t.b.v. 

benoeming van de heer J.W. Blokpoel als schaduwraadslid voor de VVD worden 

benoemd Daphne Huysse, Eva de Raadt, Frank Visser 

 

3.  Bekrachtigen/opheffen geheimhouding 
Er is deze vergadering geen voorstel te doen ten behoeve van het bekrachtigen of 

opheffen van geheimhouding op enig document  

 

4.  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 11 juni 2015 

Na wijziging teksten blz 28 interruptiecategorie = urgentieverklaring, AVB=AIVB en 

op blz 34 ‘bij haar;  vervangen door ‘per jaar worden de  notulen vastgesteld. 

 

5.  Benoeming schaduwraadslid dhr. J. Blokpoel 
De benoeming van dhr. Blokpoel als schaduwraadslid voor mevrouw Van der Smagt 

heeft plaatsgevonden.  

Tevens heeft benoeming van mevrouw Van der Smagt in de cie Samenleving 

plaatsgevonden als plaatsvervangend lid, de heer Blokpoel in de cie Bestuur, dhr. G. 

Hulster (AP) in de cie Ontwikkeling en mevrouw Jacobsz in de cie Samenleving. 

 

6.  Begroting 2015 Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG) 
Besluit: conform 

 

7.  Meerjarenbegroting 2015 - 2018 Stichting Spaarnesant 

Besluit: conform  

De fractie PvdA geeft een stemverklaring 
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8.  Ontwerp-jaarverslag 2013-2014 en ontwerp-jaarplan 2015-2016 

Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 

Besluit: conform  

 

9.  Maatschappelijke opvang dak- en thuislozen 

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

De fracties D66, VVD, PvdA, SP, GLH en CU geven een stemverklaring  

 

9.1 Degelijke financiering maatschappelijke opvang 

De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen. 

De fractie(s) VVD, Trots en HvH stemmen voor de motie 

De fracties HvH , Trots en CU geven een stemverklaring 

 

9.2 Geen opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers 

De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen. 

De fractie(s) VVD , Trots, OPH en HvH stemmen voor de motie 

De fracties HvH,OPH, Trots, AP en CDA geven een stemverklaring 

 

10.  Besteding overgebleven minimagelden 2014 

Besluit: conform 

De fracties VVD, PvdA en  SP geven een stemverklaring  

 

10.1 Motie monitoring minimagelden 

De motie ingediend door de fractie D66, Trots, AP, VVD wordt niet in stemming 

gebracht na toezegging van wethouder Langenacker dat zij de gelden zal monitoren 

en de raad op de hoogte zal houden over de stand van zaken en bij eventuele tekorten 

in gesprek zal gaan met de raad over verder verloop. 

 

11.  Ontwerp-begroting 2016 Gemeenschappelijke regeling Cocensus 

Besluit: conform 

De fractie SP geeft een stemverklaring  

 

12.  Omgevingsdienst IJmond. Jaarstukken 2014, Jaarverslag 2014 en 

ontwerpbegroting 2016 

Besluit: conform 

Zienswijze zoals voorgesteld in de commissie wordt raadsbreed akkoord bevonden. 

 

12.1 Motie Verklaring (geen) bedenkingen ook over jaarstukken 

De motie ingediend door de fractie CU, SP, Trots wordt ingetrokken na toezegging 

wethouder Sikkema het verzoek tot formalisering mee te nemen naar de 

omgevingsdienst en bij aanpassing van de GR dit eventueel mee te nemen.  

 

13.  Realisatie nieuw rioolgemaal Parklaan, opstellen ontwerp en inspraak nieuwe 

gymzaal ‘De Kring’ 

Besluit: conform 
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13.1 Motie Gymmen op het gemaal (of Riolen langs het Spoor en Sporten in Gonnet?) 

De motie ingediend door de fractie AP wordt verworpen. 

De fractie(s) AP,  Trots en SP stemmen voor de motie 

De fracties SP en VVD geven een stemverklaring 

 

 

14.  Verordening op de wijkraden (verdeelsleutel) 

Besluit: conform 

De fractie HvH en Trots geven een stemverklaring 

 

Met inachtneming van de in de commissie vastgestelde tekstwijzigingen en het 

aangenomen amendement wordt de verordening vastgesteld.  

 

14.1 Huishoudelijk reglement wijkraden ook beslissend bij staken van stemmen 

Het amendement ingediend door de fracties CU, CDA, AP en GLH wordt 

aangenomen. 

De fractie(s) PvdA, CDA, AP, Trots, CU, SP en GLH stemmen voor het amendement  

 

15.  Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2015  

Besluit: conform 

  

15.1 Motie Schoolgebouwen onderbrengen bij afdeling Vastgoed 

De motie ingediend door de fracties HvH, VVD en SP wordt verworpen. 

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

De fracties Trots en AP geven een stemverklaring 

 

15.2 Motie “De S van Strategisch en van Scenario 

De motie ingediend door de fracties, CU, Trots, SP, PvdA, AP, VVD en HvH  wordt 

aangenomen. 

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

motie 

De fractie D66 geeft  een stemverklaring 

 

15.3 Motie Ga in gesprek over Al Ikhlaas en SKOS 

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

na de handreiking/toezeggingen door wethouder Snoek (gaat verder dan de  inhoud 

van de motie) ingetrokken.   

 

 

16.  Toelichting initiatiefvoorstellen 

 

* Initiatiefvoorstel Pilot Vermindering administratieve lastendruk vrijgevestigden 

Toelichting door fracties SP en VVD heeft plaatsgevonden. Inhoudelijk zal het 

voorstel worden behandeld in een commissie Samenleving na het reces; hierbij 

worden de pré adviezen van het college betrokken  
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* Initiatiefvoorstel Quick-wins voor BUUV  

Toelichting door fractie CU….heeft plaatsgevonden. Inhoudelijk zal het voorstel 

worden behandeld in een commissie Samenleving na het reces; hierbij worden de 

préadviezen van het college betrokken  

 

* Initiatiefvoorstel Signaleerpunt Sociaal Domein 

Toelichting door fracties PvdA, GLH, ….heeft plaatsgevonden. Inhoudelijk zal het 

voorstel worden behandeld in een commissie Samenleving na het reces; hierbij 

worden de préadviezen van het college betrokken 

 

17.  Moties Vreemd 

 

17.1 Motie Ontwikkeling Slachthuisterrein 

De motie ingediend door de fracties GLH, CDA, Trots, OPH, HvH, D66, PvdA en 

AP wordt aangenomen. 

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

voor de motie 

De fracties VVD, SP en CU geven een stemverklaring 

 

17.2 Motie Betaald parkeren per minuut: Eerlijk is Eerlijk 

De motie ingediend door de fractie Trots wordt verworpen. 

De fractie(s) Trots, VVD, HvH, SP en AP stemmen voor de motie 

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

  

Wethouder Sikkema zegt toe dat als tarieven in de pilot te hoog blijken; de tarieven 

ook in de pilot naar beneden aangepast kunnen worden. 

Ook zegt zij een nieuwe brief toe aan de commissie. 

  

17.3 Motie Rustig aan op de Dijk 

De motie ingediend door de fracties PvdA, AP, VVD, GL, OPH, HvH, Trots, CDA  

wordt ingetrokken na toezegging door wethouder Sikkema de motie over te nemen. 

 

 ChristenUnie over Verkeersveiligheid IJdijk 

De aangekondigde motie wordt niet ingediend. 

  

 Motie de laatste reddingsboei 

De motie ingediend door de fractie VVD wordt niet ingediend na toezegging cq 

uitkomsten gesprek wethouder Van Spijk met het Bestuur van de Reddingsbrigade 

  

Motie Leges Eerlijk is Eerlijk 

De aangekondigde motie door de fractie Trots wordt niet ingediend.  

 

18.  Lijst ingekomen stukken 

 Er worden geen stukken geagendeerd. 
 
 



Ik 
ChristenUnie 

voor Haarlem 

AMENDEMENT Huishoudelijk reglement wijkraden ook beslissend 
bij staken van stemmen 

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

in beraadslaging over de verordening op de wijkraden, 

Overwegende dat: 
• In artikel 6 lid 3 van de voorgestelde verordening op de wijkraden staat dat bij 

het staken van de stemmen in het dagelijks bestuur van de wijkraad de stem 
van de voorzitter dubbel weegt; 

• Dit kan inhouden dat bij ziekte van de penningmeester in een bestuur van 3 
leden, de voorzitter zijn voorstellen kan doordrukken; 

• Dergelijke besluitvorming bij gespannen verhoudingen tot ongewenste 
situaties kan leiden; 

• Het niet acceptabel is dat de gemeentelijke overheid In een verordening 
bevordert c.q. legitimeert, dat besluitvorming door wijkraden plaatsvindt op 
basis van gewogen stemmen bij het staken van stemmen en dat direct in de 
eerste ronde; 

• Gebruikelijk is dat bij het staken van stemmen een tweede ronde voor de 
stemming wordt vastgesteld wat gelegenheid geeft tot reflectie en hierbij 
eventueel regels van toepassing kunnen zijn voor (in geval van ziekte 
bijvoorbeeld) het uitbrengen van een schriftelijke stem, een elektronische of 
een telefonische stem; 

• De besluitvorming binnen de wijkraad en binnen het dagelijks bestuur door de 
wijkraad zelf kan worden geregeld in een conform artikel 17 op te stellen 
huishoudelijk reglement; 

Besluit: 

In de verordening op de wijkraden artikel 6 lid 3 te schrappen en lid 4 te 
hernummeren tot lid 3. 

en gaat over tot de orde van de dag 

pfetenUnie 
Frank Visser 

Actiepartij 
Gideon van Driel Sjaak Vrugt 



ChristenUnie J p L 

SP» # PVDA voor Haarlem 

MOTIE "De S van Strategisch en van Scenario" 

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

in beraadslaging over het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs, 

Constaterende dat: 
1. Het aantal basisschoolleerlingen in Haarlem de komende jaren onverwacht hard groeit; 

In het investeringsprogramma circa € 10 miljoen is vrijgemaakt voor het realiseren van 
meer capaciteit voor het primair onderwijs; 
Deze capaciteit vooral wordt gezocht binnen bestaande gebouwen, o.m. vanwege de 
kosten en omdat in bestaande gebouwen sneller extra capaciteit kan worden gecreëerd; 

2. 

3. 

Overwegende dat: 
1. Niet uit te sluiten is dat de komende jaren de prognoses opnieuw naar boven moeten 

worden bijgesteld; 
2. Het vinden en geschikt maken van locaties als onderwijscapaciteit tijd kost; 
3. Verschillende leerlingaantallen verschillende consequenties kunnen hebben voor de 

capaciteitsvraag in verschillende stadsdelen van Haarlem; 
4. Bij verschillende scenario's vooruitgedacht kan worden over opties voor mogelijk 

(her)gebruik van bestaande gebouwen of de noodzaak van nieuwbouw; 
5. De mogelijkheden en risico's van verschillende investeringen zo beter kunnen worden 

ingeschat. 

Verzoekt het college om: 
1. Een scenariostudie* te starten naar de ontwikkeling van het aantal 

(basisschool)leerlingen in Haarlem 
2. Op basis van verschillende scenario's de opties te verkennen voor de 

capaciteitsontwikkeling van het primair en voortgezet onderwijs op langere termijn. 
3. De uitkomsten hiervan mee te nemen bij de eerstkomende actualisatie van het 

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs. 

at over tot de orde van de dag. 

Louise van Zetten 
Hart voor Haarlem 

eren berg 

Een scenario is een beschrijving van een mogelijke toekomst, waarbinnen een bepaald 
plan ontwikkeld kan worden. Scenariostudies zijn gebaseerd op de gedachte dat de 
toekomst niet te voorspellen is; je kunt je er echter wel op voorbereiden door over mogelijke 
ontwikkelingen na te denken. 



em 
OiKleron Partij Haarlem 

/ ( 0 ) \ GROENLINK 
HAARLEM voor Haarlem 

Motie Ontwikkeling Slachthuisterrein 
De Gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 2 juli 2015, 

Constaterende dat: 
• De Raad in 2012 een stedenbouwkundige visie heeft vastgesteld voor het 

Slachthuisterrein; 
• Het, op basis van een eerste verkenning, technisch mogelijk lijkt dat de 

Popschool in de centrale hal (E) gehuisvest kan worden; 
• De gemeente een inspanningsverplichting heeft om de Popschool duurzaam 

te huisvesten, bij voorkeur in combinatie met oefenruimtes; 
• In de commissievergadering van 17/6/15 een meerderheid van de Raad zich 

heeft uitgesproken voor het scenario waarbij wordt uitgegaan van een 
functiemix. Dat impliceert een combinatie van cultuur (waaronder popschool 
& oefenruimtes), creativiteit, wonen en werken; 

• Met de ontwikkeling van het Slachthuisterrein heel Haarlem-Oost een stevige 
impuls krijgt, wat aansluit bij de ambities van de Ontwikkelstrategie - Oost. 

Overwegende dat: 
• Een duurzame huisvestingsoplossing voor de Popschool dient te worden 

gerealiseerd; 
• Het van belang kan zijn voor de verdere ontwikkeling van het 

Slachthuisterrein dat de gemeente een eerste stap zet op dit gebied. 

Besluit: 
Het College te verzoeken de komende maanden nader bouwkundig - en 
financieel onderzoek te verrichten naar de ontwikkelmogelijkheden rond 
bovengenoemde functiemix op het Slachthuisterrein; 
Tevens te onderzoeken of er specifiek voor culturele organisaties kansen 
liggen om zich in het Slachthuis te vestigen; 
Hierbij expliciet de duurzame vestiging van de Popschool i.c.m. oefenruimten 
op het Slachthuisterrein te onderzoeken . Daarbij uit te gaan van de in de in 
de brief van de wethouder ( 150626) gestelde realisatietermijn van 1,5 - 2 
jaar; 
In september de resultaten van de onderzoeken, binnen de geldende 
financiële kaders van het kasstroomplafond, aan de Raad te presenteren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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