
 

Kort verslag  

     

Datum:  donderdag 13 oktober 2016 

 

1  Vragenuur  

 De vragen van de fracties  PvdA  over het betaald parkeren in het vergunningengebied; de 

vragen van de fractie Trots Haarlem over Parkline/apps en parkeren in vergunningengebied  

en de vragen van de VVD over  parkeren in vergunningsgebied worden beantwoord door 

zowel wethouder Sikkema en burgemeester Wienen. Wethouder Sikkema komt schriftelijk 

terug op een vraag van de fractie Trots. 

 De vragen van de fractie Trots Haarlem over intocht Sint worden beantwoord door 

burgemeester Wienen  

 De vragen van de fractie Trots Haarlem  over St. Jacob worden beantwoord door wethouder 

Langenacker.  

 De vragen van de fractie Trots Haarlem  over psychische nood statushouders o.a. Zijlweg  

worden beantwoord door wethouder Langenacker. 

 De vragen van de fractie  HvH over Land in Zicht en de  verkoop torenflat door Elan Wonen 

worden beantwoord door wethouder Van Spijk.  

 De vragen van de fractie  CU over het verdwijnen van de fietsenrekken in de Cronjé worden 

beantwoord door  wethouder Sikkema.   

 

2 Vaststellen van de agenda  
 Op verzoek van diverse fracties wordt agendapunt 6 Nota Grondprijzen opgewaardeerd naar 

bespreekpunt voor het indienen van een motie en amendementen 

Agendapunt 10 wordt hamerstuk met stemverklaring. 

De fractie SP stelt voor agendapunt 7 van de agenda af te voeren omdat de wijkraad niet 

voldoende is geïnformeerd.  De raad gaat, na stemming, hier niet mee akkoord. 

 De fractie VVD vraagt het onderwerp Parkeren als agendapunt toe tevoegen. Besloten wordt 

dit onderwerp uitgebreid in de commissie Beheer  te bespreken.    

  

3 Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 21 en 22 september 2016 

 Notulen 21 september: wijzigingen tekstueel: 

 Dhr. Nederbragt wordt genoemd als aanwezig. De naam van dhr. Nederbragt moet 

verwijderd worden bij de aanwezigenlijst. Aan de hand van de presentielijst zal het verslag 

worden aangepast. 

  In de bijdrage van dhr. Van Driel wordt gesproken over winkel openstelling op zondag. De 

tekst  ‘Hoewel hij daar  ……niet negatief  tegenover..’ vervangen door ‘Hoewel wij daar niet  

negatief tegenover zouden staan, ….’ .    

 Na deze wijzigingen zijn de notulen vastgesteld. Tevens zijn de notulen van 22 september 

zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 

 

4 Bekrachtigen/Opheffen geheimhouding  

 De geheimhouding van de bijlage bij Nota Grondprijzen is bekrachtigd. 

 De fractie SP  stemt tegen deze bekrachtiging.  

 De geheimhouding van de bijlage businesscase tijdelijke huisvesting Delftplein is opgeheven. 

 

5  Benoemingen 

 Benoeming schaduwraadsleden voor de fractie Trots Haarlem (dhr. Van Kessel) en fractie 

PvdA (mevr. Verhoeff) heeft plaatsgevonden. Tevens is mevrouw Verhoeff benoemd in de 

commissie Ontwikkeling en dhr. Van Kessel in de commissies Ontwikkeling en 

Samenleving. 

  Verlenging tijdelijk raadslidmaatschap van de heer Hulster (Actiepartij) is bevestigd.  
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6  Nota Grondprijzen 2016/2017  
 Besluit: conform.  

 De fracties VVD, AP, Trots, OPH, FM, HvH en SP stemmen tegen het voorstel.  

 

6.1 Motie Grondprijs sociale huurwoning   

 De motie ingediend door de fractie SP wordt ingetrokken, na bevestiging van de coalitie 

partijen de strekking van de motie te steunen. De toezegging van wethouder Van Spijk de 

motie over te nemen is voldoende. 

          De raad wordt geïnformeerd over de termijn van uitvoering. 

 

6.2 Amendement Kettingbeding in de Nota Grondprijzen 

 Het amendement ingediend door de fractie AP wordt verworpen 

 De fracties AP, VVD, Trots Haarlem, OPH, FM, HvH en SP stemmen voor het amendement. 

  

 Wethouder Van Spijk zegt notitie toe waarin wordt toegelicht wat de beste manier is om te 

voorkomen dat met gesubsidieerde grondprijzen commerciële winsten worden gemaakt en 

waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe vaak dit voorkomt.  

 

6.3 Amendement Beter zeker weten 

 Het amendement ingediend door de fracties VVD en SP wordt verworpen. 

 De fracties VVD, SP, AP, Trots Haarlem, OPH, FM en HvH stemmen voor het amendement. 

 

7  VVGB in verband met omgevingsvergunning eerste fase voor het realiseren van 59 

appartementen met parkeerplaatsen aan Pim Mulierlaan  
 Besluit: conform 

De fracties CDA, GLH, fractie Mohr, CU, AP, CDA en PvdA stemmen voor het voorstel. 

 De fracties GLH, OPH, Trots Haarlem,  CDA, VVD, PvdA, HvH en SP geven een 

stemverklaring 

  

 8  Doorontwikkeling sociaal wijkteam 

 Besluit: conform 

 De fractie D66, GLH, SP, OPH, Trots Haarlem, AP, CDA, VVD en PvdA geven een 

stemverklaring 

 

9  Instellen commissie 'Werkwijze raad' 

 Besluit: conform 

  

10 Aanleg cricketveld H.C.C. Rood en Wit 

 Besluit: conform 

 De fracties GLH, AP en HvH geven een stemverklaring. 

 

11  Moties Vreemd  

 

11.1 Motie Maak HOV Noord niet schijnveilig, maar veilig voor iedereen 

 Wethouder Sikkema geeft aan op alle punten in de motie mee te gaan. De motie wordt 

ingetrokken door de indieners. 
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11.2  Motie Voorzie(ningen) in de toekomst   

 De motie ingediend door de fracties D66, CDA, PvdA, VVD, GLH, Christenunie en Trots  

wordt raadsbreed aangenomen. 

De fracties SP, OPH en HvH geeft een stemverklaring. 

 

11.3 Motie Op het goede Spoor 

 De motie ingediend door de fracties PvdA, D66, OPH, SP en AP wordt raadsbreed 

aangenomen. CU onthoudt zich van stemming. 

 De fracties VVD, AP, Trots en GLH geven een stemverklaring 

          Wethouder Sikkema neemt motie over en zal zo spoedig mogelijk viaducten aanpakken, 

onverwachte zaken daargelaten.  

 

12  Ingekomen stukken  

 Alle stukken zijn ter kennisgeving aangenomen. 
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