
 

 

 

Kort verslag 
 

 

 

 

Datum raadsvergadering:  woensdag 10 maart 2016 

 

1.  Opening en mededelingen  

 

2.  Benoeming leden van de commissie Onderzoek geloofsbrieven en stemcommissie  
Als leden van de commissie voor Onderzoek Geloofsbrieven worden benoemd mevr. 

Ramsodit, mevr. Van Zetten en dhr. Azannay. Als leden van de stemcommissie  worden 

benoemd mevr. De Leeuw, dhr. De Boer en dhr. Brander 

 

3.  Benoemingen 
De benoeming van de heer G. Hulster (Actiepartij) als  raadslid ter vervanging van de heer J. 

Vrugt en dhr. R.P.J. Trompetter als schaduwraadslid (Actiepartij) heeft plaatsgevonden. 

 

Benoeming in commissies:  

Als lid van de commissie Samenleving: dhr. J.M. Baaijens (Actiepartij) 

als lid van de commissies Bestuur en Ontwikkeling: dhr. G. Hulster (Actiepartij) 

Dhr. R.P. J. Trompetter voor de heer G. Hulster  (Actiepartij) in de commissies 

Bestuur en Ontwikkeling 

Mevr. Jacobsz  voor dhr. J.M. Baaijens (Actiepartij) in de commissie Samenleving 

Dhr. J.J.L Amand voor dhr. A.P.D. van den Raadt  (Trots Hlm) in de commissies 

Bestuur en  Ontwikkeling 

 

4.  Voordracht D66 en procedure benoeming de heer J. Botter  

 De benoeming van de heer Botter als wethouder voor de fractie D66 heeft 

plaatsgevonden (32 van de 34 stemmen). 

 

5.  Vragenuur  

De mondelinge vragen D66 over de verwerking van ingezameld plastic worden 

beantwoord door wethouder Sikkema.    

De mondelinge vragen SP over de situatie rondom de huurders van de Egelantier/het 

Klein Heiligland worden beantwoord door wethouder Botter. Hij geeft aan komende 

week in contact te gaan met de huurders over de problemen en zal de commissie 17 

maart a.s. informeren. 

De mondelinge vragen SP over de aanhouding van de bevoorrader van de coffeeshop 

Willy Wortel worden beantwoord door burgemeester Schneiders. 

De mondelinge vragen van Trots Haarlem over de ja-ja sticker zullen schriftelijk 

worden beantwoord door burgemeester Schneiders.  

De mondelinge vragen Trots Haarlem over bijeenkomst en inspraak bij HOV worden 

beantwoord door wethouder Sikkema.  

De mondelinge vragen Trots Haarlem over de Kermis Zaanenlaan worden 

beantwoord door burgemeester Schneiders. 

De mondelinge vragen CDA over sluiting daklozenopvang Bakenessergracht worden 

beantwoord door wethouder Botter.  De wethouder zal 17 maart a.s. inzicht geven in 

mogelijke alternatieven voor opvang.  

De mondelinge vragen CU over de ontwikkelingen rond winkelcentrum Schalkwijk 

en Oostpoort in relatie tot faillissement VenD en de komende detailhandelsvisie 

worden beantwoord door de wethouders Langenacker en Van Spijk.  
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6.  Vaststellen van de agenda  

- De raad gaat akkoord met het verzoek tot interpellatie door de fractie VVD over 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude.  

- De fractie CDA verzoekt het agendapunt Slachthuisbuurt nogmaals te behandelen in 

de commissie Ontwikkeling van 17 of 24 maart. De raad gaat hiermee akkoord. 

- Agendapunt 9 wordt opgewaardeerd naar hamerstuk met stemverklaring op verzoek 

van de fractie SP voor het geven van een stemverklaring.  

 

7.  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 11 en 17 februari 2016  

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

 

8.  Bekrachtigen / opheffen Geheimhouding 

De geheimhouding van de 3 bijlagen bij punt 13 Buitenrustbruggen is bekrachtigd. 

 

9.  6e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond  

Besluit: conform.  

De fractie SP  geeft en stemverklaring en stemt tegen het voorstel.  

 

10.  Sluiting Aanwijzing plaatsvervangend lid AB Recreatieschap Spaarnwoude  

Besluit: conform  

  

11.  Ontwikkelingsstrategie Zelfbouw 

Besluit: conform 

De fracties HvH, FM en VVD stemmen tegen het voorstel. 

De fracties CDA (stemt in met het voorstel, m.u.v. genoemde punten amendement 

11.1) en SP geven een stemverklaring.  

 

Wethouder Langenacker zegt toe dat het in het voorstel genoemde 

financieringsinstrument niet zal worden toegepast voordat de uitkomst van het 

onderzoek, onderdeel van het voorstel, is voorgelegd aan de raad. 

  

11.1 Amendement Ontwikkelstrategie Zelfbouw 

Het amendement ingediend door de fractie CDA wordt verworpen. 

De fracties CDA, FM, VVD, CU, HvH en D66 stemmen voor het amendement. 

De fracties SP en GLH geven een stemverklaring 

 

12.  Partiële herziening Visie Slachthuisbuurt Zuid 

Het voorstel zal nogmaals worden behandeld in de commissie Ontwikkeling van 17 

of 24 maart.  

 

  

13.  Kredietaanvraag herstellen Buitenrustbruggen 
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Besluit: conform  

De fracties D66, GLH, CDA, AP, Trots PvdA en CU stemmen voor het voorstel   

De fracties SP en VVD geven een stemverklaring 

 

13.1 Motie Besluit Herstellen Buitenrustbruggen moet als een paal boven water staan 

De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen. 

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

De fractie CDA geeft een stemverklaring 

 

13.2 Motie Een dichte tunnel en een afgesloten brug, waarborg de bereikbaarheid 

van de stand en de doorstroming van het verkeer 

De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen. 

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

De fractie CU geeft een stemverklaring 

 

 Wethouder Sikkema komt terug op de mogelijkheden m.b.t. de scheepvaart n.a.v. de  

vraag van de AP over verruiming van de ochtend- en avondstremming.   

 

Wethouder Sikkema zegt toe de raad de informatie gevraagd in motie 13.2 te doen 

toekomen. 

 

Wethouder Sikkema zal de uitkomsten delen van het overleg met Regioregie over het 

afwaarderen Amsterdamsevaart in combinatie met renovatie Buitenrustbruggen.  

 

14.  Moties Vreemd  

    

14.1 Motie  Kom van dat dak af 

De motie ingediend door de fracties VVD en HvH wordt verworpen 

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

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

stemverklaring 

 

14.2 

BIS 

Motie Fietsparkeerdruk van de ketel op het stationsplein  

De motie ingediend door de fractie CU wordt ingetrokken  

Wethouder Sikkema zegt toe bullit 2 uit te voeren en voor wat betreft bullit 1 zal zij 

onderzoeken wat de financieringsmogelijkheden zijn en hierop terugkomen bij de 

Kadernota. 

   

16 Interpellatie VVD over Haarlemmerliede & Spaarnwoude 

 

16.1 Motie Haarlemmerliede & Spaarnwoude natuurlijk begrensd 

De motie ingediend door de fractie VVD wordt ingetrokken na toezegging van 

burgemeester Schneiders de motie over te nemen. 
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16.2 De keuze is aan de inwoners van Spaarndam Oost 

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

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

De fracties Trots Haarlem, OPH …..geven een stemverklaring 

 

16.3 Motie vreemd Groen is Goud  

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

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

De fractie GLH geeft een stemverklaring 

  

  

 

Te agenderen stukken in een volgende commissie: 

 

Op verzoek van de PvdA en OPH wordt  2016060664 Informeren over wijziging raad 

van toezicht  opgenomen op de lijst van ingekomen stukken van de cie Samenleving, 

zodat het onderwerp eventueel geagendeerd kan worden ter bespreking.  

Op verzoek van de SP het stuk 2016077599 Brief Digitaliseren parkeersysteem van 

Ouderenbond agenderen in de commissie als onderdeel van de stukken bij het 

onderwerp Parkeren. 

 

 
 


