
 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering:  donderdag 23 april 2015 

 

Verzoek van fractie SP tot houden van een interpellatie  

Het verzoek wordt toegelicht door de fractie SP. Na reactie door wethouder  

V.d. Hoek en  stemming door de raad wordt het verzoek niet gehonoreerd 

 

1.  Vragenuur 

De vragen van fractie Trots over meeuwenoverlast worden beantwoord door 

wethouder V.d. Hoek. 

De vragen van fractie Trots over  termijn indienen bezwaarschrift tegen terugbrengen 

huishoudelijke ondersteuning worden beantwoord door wethouder V.d. Hoek.  

Wethouder V.d. Hoek komt terug op de informatie die aanvullend wordt gevraagd 

door de fractie CDA n.a.v. onderzoek ombudsman uit 2013. 

De vragen van de fractie GLH over kabinetsbeleid versus aangenomen motie bed, bad 

en brood worden beantwoord door wethouder V.d. Hoek. Verdere vragen over dit 

onderwerp worden beantwoord door burgemeester Schneiders. 

 

2.  Vaststellen van de agenda 
Agendapunten 7, 8 en 9 worden opgewaardeerd tot bespreekpunt 

 

3.  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 2 april 2015 
Na aanbrengen van de volgende wijzigingen worden de notulen vastgesteld. 

Op pag. 9 in bijdrage dhr. Spijkerman: ‘Viva had per 1 januari nooit een nieuwe 

ondersteuner aan het werk mogen zetten’. 

Op pag. 5 moet het woord Evelien vervangen worden door het woord Stichting. 

N.a.v. de inhoud: De heer V.d. Raadt heeft nog geen antwoord ontvangen op de  

gestelde mondelinge vragen. 

 

4.  Herstel brandschade Schoterbrug 
Besluit: conform 

 

5.  Vaststellen verordening aanwijzing interferentiegebied gesloten 

bodemenergiesystemen Haarlem 
Besluit: conform 

 

6.  Kredietaanvraag levensduur verlengend onderhoud 2015 en 2016 
Besluit: conform 

 

7.  Tempelierstraat/Raamsingel: Vaststellingsovereenkomst n.a.v. second opinion 
Besluit: conform    

De fracties VVD en HvH stemmen tegen het voorstel. 

 

7.1 Amendement: Tempelierstraat/Raamsingel: Gewijzigde Zienswijze -2 

Het amendement ingediend door de fracties PvdA, CDA, AP, Trots, OPH, SP,GLH en 

D66 wordt aangenomen 

De fracties VVD en HvH stemmen tegen het amendement 
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8.  Kredieten investeringen sportaccommodaties 2015 uit het Investeringsplan 2014-

2019 

Besluit: conform 

De geheimhouding op bijlage B wordt bekrachtigd.  

De fractie D66 geeft een stemverklaring  

 

9.  Verordening Leerlingenvervoer Haarlem 2015 
Besluit: gewijzigd 

 

9.1 Blijvend recht op vervoersvoorziening bij wachtlijst 

Het amendement ingediend door de fractie CU, AP, Trots en OPH wordt aangenomen 

De fractie CU, AP, Trots, OPH, PvdA,  SP, GLH,  CDA en D66 stemmen voor het 

amendement. 

 

10.  Wijziging verordening Materiële en Financiële gelijkstelling gemeente Haarlem 
Besluit: conform. De fracties OPH en CU stemmen tegen het voorstel. 

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

 

11.  Initiatiefvoorstel Een nieuwe focus op het Haarlemse Homobeleid 

 

11.1 Een Nieuwe Focus op het Haarlemse Homobeleid 

De motie ingediend door de fracties D66, VVD, GLH en SP wordt aangenomen. De 

fractie CU en de heer Aynan (PvdA) stemmen tegen de motie. 

De fracties PvdA, OPH en CUgeven een stemverklaring 

 

11.2 Actieplan aanpak antisemitisme 

De motie ingediend door de fractie CU wordt niet in stemming gebracht. De heer 

Visser wordt verzocht de motie in een volgende vergadering aan te bieden als motie 

vreemd. 

 

12.  Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

12.1 Geheimhouding is geen geheim 

De motie ingediend door de fracties SP en VVD wordt ingetrokken na toezegging 

door burgemeester Schneiders, dat hieraan uitvoering zal worden gegeven. 

 

12.2 Welstand van het Ripperdahotel 

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

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

De fracties CDA, Trots, HvH, SP en GLH  geven een stemverklaring 

 

12.3 “Samen doen een tweede kans voor participatie’ 

De motie ingediend door de fracties Trots, CU en OPH wordt verworpen. 

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

De fracties m.u.v. de fracties Trots en CU geven een stemverklaring 



 

 

 

 

 

 

/  

3 

 

 

12.4 De onderste steen boven 

De motie ingediend door de fractie SP, Trots en AP wordt verworpen. 

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

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

 

12.5 Motie Oost West Thuis Best 

De motie ingediend door de fractie AP verworpen. 

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

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

 

12.6 Motie van afkeuring 

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

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

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

stemverklaring 

 

13      Lijst ingekomen stukken 

   Op verzoek van de fractie GLH wordt de brief over Doetuinen (2015/118520)  

          geagendeerd. 
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'Haarlem 
OMfferen Pan» Haartem 

PVDA 
Ac t iepa r t i j 

Amendement: Tempelierstraat/Raamsingel: Gewijzigde 
Zienswijze 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 23 april 2015, besprekende het 
dossier Tempelierstraat/Raamsingel, 

Constaterende dat, 

De Vaststellingsovereenkomst ter instemming voor ligt aan de gemeenteraad 
De Gemeenteraad te allen tijde haar publiekrechtelijke bevoegdheid dient te 
kunnen uitoefenen 
Met de instemming het Servituut [erfdienstbaarheid] is opgeheven 
Het cultuurhistorisch onderzoek van SteenhuisMeurs het HKB gebouw 
cultuurhistorische waarde toekent 

Overwegende dat. 

Middels een aan de vaststellingsovereenkomst toegevoegde clausule; 
het servituut kan worden opgeheven, de publiekrechtelijke bevoegdheid van de 
raad behouden blijft en het belang van de uitkomsten van het cultuurhistorisch-
onderzoek benadrukt wordt. 

Besluit: 

De Vaststellingsovereenkomst onder voorwaarden te sluiten en de aan de zienswijze die 
als clausule zal worden bijgevoegd de volgende tekst toe te voegen: 

"De gemeenteraad van Haarlem ... metde cultuurhistorische waarden van het HKB 
gebouw. " 

Waarbij gesteld dient te worden dat de integratie en daarmee behoud van de 
stedenbouwkundige en architectonische waarde van het HKB gebouw (zoals 
beschreven in het cultuurhistorisch onderzoek van SteenhuisMeurs) in het 
bouwplan, essentieel is. 

"Dat betekent dat de gemeente ... als bijlage aan deze zienswijze gehecht. " 

De Raad verzoekt daarnaast het college van Burgemeester en Wethouders om zo 
spoedig mogelijk een ontwerpbestemmingsplan aan de Raad voor te leggen, opdat aan 
de betrokken partijen duidelijk wordt in hoeverre een beroep op artikel 23 zal worden 
gedaan en daar in het bouwplan rekening mee kan worden gehouden 

...en gaat over tot de orde van de dag. 

Groenlinks PvdA D66 CDA Actiepartij OPHaarlem SP 



ChristenUnie 
OPHaarlem 

Ouderen Partij Haartem 
Haarlem 

A c t i e p a r t i j 

voor Haarlem 

AMENDEMENT Blijvend recht op vervoersvoorziening bij wachtlijst 

De raad van de gemeente Haarlem in vergadering bijeen op 23 april 2015 

Gelezen het voorstel voor de Verordening leerlingenvervoer gemeente Haarlem 2015 

overwegende dat 
• van een leerling niet kan worden gevraagd om midden in een schoolloopbaan 

alsnog te veranderen van school puur omdat de wachtlijst van de 
dichtstbijzijnde school is opgelost; 

• het niet redelijk is om ouders in deze uitzonderlijke situatie, wanneer zij kiezen 
om de leerling te laten op de school waarde leerling is toegelaten, een lagere 
vervoersvoorziening toe te kennen; 

• in de toelichting op de verordening staat dat bij het vervallen van een wachtlijst 
de vervoersvoorziening beperkt kan worden, uit de beantwoording van 
technische vragen blijkt dat dit niet hoeft, maar deze "kan" bepaling niet volgt 
uit de tekst van de verordening zelf; 

Besluit de Verordening leerlingenvervoer gemeente Haarlem 2015 als volgt te 
wijzigen: 

1. In artikel 3 wordt een vierde lid toegevoegd luidende: 

"4. Indien de dichtstbijzijnde school niet toegankelijk is voor een leerling omdat de 
school een wachtlijst heeft, blijft in afwijking van het eerste lid aanspraak op een 
vergoeding voor vervoer naar de eerstvolgende dichtstbijzijnde school bestaan 
wanneer de dichtstbijzijnde school weer toegankelijk is, maar de leerling de verder 
weggelegen school blijft bezoeken. 
Wanneer de dichtstbijzijnde school weer toegankelijk is, is het eerste lid wel van 
toepassing als deze school op grond van het ondersteuningsplan als bedoeld in het 
derde lid meer passend is voor de leerling." 

2. In de toelichting wordt de alinea "De school is vol" vervangen door: 

"De school is vol 
Ouders zijn vrij om hun kind naar elke school van hun keus te laten gaan, maar in het 
kader van het leerlingenvervoer hoeft slechts een vervoersvoorziening naar de 
dichtstbijzijnde, toegankelijke school te worden verstrekt. Het spreekt voor zich dat 
op een voor de leerling geschikte school wel ruimte voor de leerling moet zijn en dat 
de leerling moet zijn/worden toegelaten. Een school die vol is heeft geen zorgplicht 



voor de leerling. Indien de dichtstbijzijnde school niet toegankelijk is voor een leerling 
omdat de school vol is, wordt daarom een vervoersvoorziening toegekend naar de 
eerstvolgende dichtstbijzijnde, toegankelijke school. De aanspraak op een 
vergoeding voor het vervoer naar deze verder weg gelegen school blijft bestaan als 
de wachtlijst voorde dichtstbijzijnde school is opgelost, maar de leerling de verder 
weggelegen school blijft bezoeken. Van een leerling kan niet worden gevraagd om 
midden in een schoolloopbaan alsnog te veranderen van school puur omdat de 
wachtlijst van die school is opgelost en de vervoersvoorziening wordt in deze situatie 
dan ook niet beperkt. 

Wanneer een school een wachtlijst heeft zal dit in het advies van de school 
aangegeven worden. Dat geldt ook voor de duur van de wachtlijst. Indien ouders 
hiermee instemmen kunnen bij de toekenning van de vervoersvoorziening afspraken 
worden gemaakt over het verplaatsen van het kind als de oorspronkelijke locatie 
weer plaats heeft. Het kind zal in de praktijk vaak het schooljaar afmaken op de 
school waar hij is geplaatst. 

In de beschikking van de gemeente wordt opgenomen wanneer het om een 
wachtlijstplaatsing gaat en dat gedurende de periode dat het kind op de verder 
weggelegen school onderwijs volgt, het vervoer naar deze locatie wordt vergoed. Zo 
is duidelijk dat het hier een uitzondering betreft. Als de oorspronkelijke locatie weer 
plaats heeft, wordt uiteraard in overleg met school en ouders gekeken of het 
raadzaam is het kind nog te 'verplaatsen'. Dit kan niet worden verplicht tenzij de 
ouders hier vooraf mee hebben ingestemd. Hier is wel een uitzondering op. Het kan 
zijn dat de dichtstbijzijnde school meer geschikt is voor de leerling. In dat geval is het 
ondersteuningsplan leidend en wordt de vergoeding bijgesteld naar de afstand tot de 
dichtstbijzijnde school plaatsvinden. De extra kosten die het vervoer naar de verder 
weg gelegen locatie met zich meebrengt zijn in dat geval voor rekening van de 
ouders. Zij maken immers dan een eigen keuze, die afwijkt van het advies van de 
school. Dit is een wettelijke regeling en kan niet veranderd worden in de 
verordening." 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Frank Visser 
ChristenUnie 

Sander van den Raadt 
Trots Haarle 

Femke de Leeuw 
OPHaarlem 

Sjaak Vrugt 
Actiepartij 

é. 



D66 GROEN 
HAARLEM SP 

Motie Een Nieuwe Focus op het Haarlemse Homobeleid 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 23 april 2015, 

Constaterende dat: 
• Er een nieuw Lokaal Actieplan Regenboogstad 2015-2017 is gepresenteerd 

door het college en haar partners in de stad; 
• Daarin relatief veel aandacht is voor de zichtbaarheid en versterking van 

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (Ihbt'ers) zelf; 
• Daarin relatief weinig aandacht is voor de aanpak van homofobie in de 

stad; 

Overwegende dat: 
• Haarlem een stad moet zijn waarin iedereen zichzelf kan zi jn; 
• De focus van een veilige stad voor Ihbt'ers vooral moet liggen waar 

homofobie het hevigst voorkomt; 
• Uit onderzoek blijkt dat homofobie relatief veel voorkomt in vluchtelingen-

en migrantengroepen en in vooral de orthodoxe groepen het hardnekkigst 
is; 

• Mentaliteitsverandering rond homoseksualiteit bij mensen alleen duurzaam 
verandert als dit wordt aangejaagd vanuit de gemeenschap zelf; 

• Er meerdere succesvolle methoden (in andere gemeenten en landelijk) in 
de omloop zijn om een mentaliteitsverandering rond homoseksualiteit in 
vluchtelingen- en migrantengroepen te starten; 

Verzoekt het college om: 
• Op basis van het initiatiefvoorstel Een Nieuwe Focus op het Haarlemse 

Homobeleid van D66, VVD, SP en GL in gesprek te gaan met de bestaande 
partijen in de stad en met 1 of 2 partijen buiten de stad om intensivering 
van het homobeleid op de voorgestelde doelgroep concreet vorm te 
geven; 

• Daarin expliciet vanaf het begin vertegenwoordigers van de doelgroep zelf 
te betrekken; 

• Met een plan van aanpak te komen, ingaande op 1 januari 2016; 
• Het budget - conform het initiatiefvoorstel - daarvoor in elk geval in 2015 

te zoeken bij de diversiteitsmiddelen en voor 2017 de dekking van het 
plan opnieuw te bespreken in de commissie Samenleving. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Anne-Floor Dekker Rob de Jong Sibel Özogul-Özen Abid Azannay 
D66 WCf SP GL 
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