
 

 

Kort verslag  

    

 

Datum raadsvergadering:  donderdag 11 februari 2016 

 

1.  Vragenuur 
Er zijn geen vragen aangekondigd. 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

Op verzoek van de SP wordt agendapunt 7 opgewaardeerd naar bespreekpunt. 

 

3.  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 21 januari 2016 

Het verslag van 21 januari wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 

N.a.v. het verslag van 26 november 2015 (19.00 uur) wordt door  burgemeester 

Schneiders aangegeven dat het stuk tekst op blz 17, waarin antwoorden van 

wethouder Van Spijk niet zijn opgenomen en deze ook niet zijn te horen op de band, 

na overleg met wethouder Van Spijk zal worden aangevuld met tweemaal ‘Ja’ als 

antwoord van wethouder Van Spijk.  

Met deze toevoeging wordt  het verslag vastgesteld. 

 

4.  Bekrachtigen/opheffen Geheimhouding 

Er liggen geen stukken voor waarvan de geheimhouding bekrachtigd cq opgeheven 

dient te worden. 

 
5.  Herstelbesluit vaststelling bestemmingsplan Zijlweg e.o.  

Besluit: conform 

  

6.  Omgevingsvergunning voor veldverlichting Onze Gezellen Van der Aartweg 16 

Besluit: conform  

 

7.  Dekking nachttrein Amsterdam-Haarlem 

Besluit: conform  

De fracties SP, VVD, AP geven een stemverklaring 

 

7.1 Amendement Nachttrein duurzaam gefinancierd 

Het amendement ingediend door de fractie SP, VVD, FM, HvH en AP wordt 

verworpen. 

De fracties SP, VVD, FM, HvH en AP stemmen voor het amendement 

 

8.  Krediet uitbreiding schoolgebouw Internationale Taalklas aan de Prinses 

Beatrixdreef 6 te Haarlem 
Besluit: conform 

 

9.  Initiatiefvoorstel: Pilot Woonlastenwaarborg Duurzaam en betaalbaar 

renoveren 

Het initiatiefvoorstel zal inhoudelijk worden behandeld in de commissie en voor pre 

advies worden voorgelegd aan BenW. 
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10.  Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

10.1 Motie recht op mobiliteit 

De aangekondigde motie van de fracties AP en SP wordt op verzoek van de indieners 

niet behandeld.  

 

10.2 Motie zekerheid in kapbeleid 

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

door wethouder Sikkema dat bij het al dan niet kappen van monumentale bomen er 

altijd een advies van de bomenwachters zal worden gevraagd. Dit zal geformaliseerd 

worden in het proces. 

  

10.3 Motie Venstertijd goed voor veiligheid 

De motie ingediend door de fractie AP wordt verworpen. 

De fractie AP, SP, OPH en FM stemmen voor de motie 

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

 

10.4 Motie 'Motivatie Waarderfietser'  

De motie ingediend door de fracties AP, CU en SP wordt ingetrokken na de 

toezegging van wethouder Sikkema in de geest van de motie in gesprek te gaan met 

de betrokkenen in de Waarderpolder en dat de raad middels een brief op de hoogte zal 

worden gebracht van de stand van zaken. 

 

10.5 Motie uitvoering herplantplicht 

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

van wethouder Sikkema dit voorstel nader te onderzoeken op mogelijkheden en in 

een brief aan te geven wat de invulling zou kunnen zijn.  

 

10.6 Motie Vergoeding woninginrichting 

De motie ingediend door de fractie CDA wordt verworpen. 

De fractie CDA stemt voor de motie. 

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

stemverklaring. 

 

 De aangekondigde motie vreemd Fractie Groenlinks over bomen wordt niet 

ingediend.  

 

 

11.  Te agenderen stukken :  

Op verzoek van de fractie CU wordt de brief van E. de Ruiter in combinatie met de 

door hem ingediende art. 38 vragen over toegankelijkheid geagendeerd in de 

commissie na ontvangst van de beantwoording van deze vragen 

 

Overige stukken ter kennisgeving aangenomen. 
 


