
 

Kort verslag  

     

Datum raadsvergadering:  donderdag 16 juni 2016 

 

1  Vragenuur  

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

2 Vaststellen van de agenda  

 Als leden van de commissie geloofsbrieven t.b.v. benoeming de heer Hulster (AP) worden 

benoemd: mevrouw Sterenberg, de heer Gün, de heer Van Leeuwen. 

 

3 Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 26 mei 2016  

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

 

4 Bekrachtigen/Opheffen Geheimhouding  

 De geheimhouding van de bijlagen 1t/m7 van Verkoop Brinkmann wordt bekrachtigd 

 

5 Benoemingen  

 De benoeming van de heer Hulster (AP) ter vervanging van de heer Vrugt (AP) heeft 

plaatsgevonden 

 

6 Instandhouding openbaar primair onderwijs 2016 

 Besluit: conform  

 

7 Instandhouding openbaar voortgezet onderwijs 2016  

 Besluit: conform 

 

8 Instandhouding openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs 2016  

 Besluit: conform 

 

9 Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland 

 Besluit: conform 

 

10 Vervanging geluids- en aanleg beeldregistratiesystemen Raadszaal en Fabriciuskamer 

en bijkomende voorzieningen ten behoeve van uitzendingen  
 Besluit: conform 

 

11 Definitief Bodemenergieplan Waarderpolder en Oostradiaal  

 Besluit: conform 

 

12 Vaststellen bestemmingsplan Slachthuisterrein  

 Besluit: conform 

 

13 Aanwijzing Bedrijven Investeringszone Waarderpolder 2017-2021 en vaststelling 

Verordening Bedrijven Investering Zone Waarderpolder 2017-2021  

 Besluit: conform 

 

14 Programmabegroting Veiligheidsregio Kennemerland 2017  

 Besluit: conform 

 

15 Jaarrekening Veiligheidsregio Kennemerland 2015  

 Besluit: conform 
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16 Verklaring van geen bedenkingen in verband met de omgevingsvergunning voor 

houtzaag- en houtkloofactiviteiten, de opslag van hout en de verkoop aan huis aan 

Duinvlietspad 9B  

 Besluit: conform 

 

17 Omgevingsdienst IJmond zienswijze raad begroting 2017  

 Besluit: conform 

 

18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2017 Gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands 

Archief  

 Besluit: conform 

 

19 Vrijgave krediet vervangen parkeerautomaten  

 Besluit: conform  De fracties VVD, Trots Haarlem en OPH stemmen tegen het voorstel; de 

fractie CU stemt voor het voorstel  m.u.v. beslispunt 2.  

 De fracties  VVD, D66, CU, SP, OPH, Trots Haarlem en PvdA geven een stemverklaring 

 

20 Aftreden van de voorzitter van de Adviescommissie voor bezwaarschriften en 

benoeming van een nieuwe voorzitter  
 Besluit: conform  De fracties CU, AP, Trots Haarlem en SP stemmen tegen het voorstel. 

 De fractie SP, CU, Trots Haarlem en OPH geven een stemverklaring 

 

21 Verkoop Brinkmann  

 Besluit: conform 

 De fracties PvdA, GLH, AP, SP en CDA geven een stemverklaring 

 

22 Recreatieschap Spaarnwoude: begrotingswijzigingen 2016 en begroting 2017  

 Besluit: conform  Fractie Trots Haarlem stemt tegen het voorstel. 

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

 

23 Verharding rijgedeelte busstation Stationsplein  

 Besluit: gewijzigd 

 

23.1 Motie Regie over de kosten onderhoud gepasseerd station 

 De motie ingediend door de fractie  SP wordt verworpen 

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

 De fractie D66 geeft een stemverklaring 

 

23.2 Amendement Bestem besparing onderhoudsgeld voor volgende verbeterslag 

Stationsplein 
 Het amendement ingediend door de fractie CU wordt aangenomen 

 De fractie SP stemt tegen het  amendement 

 De fractie  D66 geeft een stemverklaring 

 

23.3 Motie Behoud geld voor onderhoud en beheer (amendement) 

 De motie ingediend door de fractie  VVD  en Trots Haarlem wordt verworpen 

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

 De fractie  D66 geeft een stemverklaring 
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23.4 Motie Een waardige entree station Haarlem: verlichting geeft kleur aan het plein 

 De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt aangenomen 

 De fracties PvdA en AP stemmen tegen  de motie 

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

  

24 Moties Vreemd  

 

24.1 Motie Kennemerland is groot genoeg 

 De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

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

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

stemverklaring 

 

24.2 Motie De MRA is geen Europese Unie 

 De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

 De fracties SP, OPH, Trots Haarlem, AP, FM en HvH stemmen voor de motie 

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

stemverklaring 

 

24.3 Motie Stop pachtovereenkomst met Stokman 

 De motie ingediend door de fracties HvH, Trots Haarlem, AP en OPH wordt verworpen 

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

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

 Door burgemeester Schneiders is aangegeven dat het voorstel van het college wordt 

ingetrokken 

 

25 Ingekomen stukken agenderen 

 Op verzoek van de fractie VVD 2016269293 themamarkt vernielende parkeercontroles; 

mevrouw De Nijs agenderen  

 Op verzoek van de fractie VVD ‘2016256* 2016235443 Veilige Publieke Taak; brief van 

Remkes aan gemeenteraad;  brief Plasterk aan alle burgemeesters 401 Natuur in de stad 

bespreken’ ; op verzoek van de fractie SP in de commissie Bestuur. 

 Op verzoek van fractie OPH ‘2016259851 160602 email gevaar fietsers situatie Koudenhorn’ 

bespreken in commissie Beheer in combinatie met antwoord/reactie  wethouder. 

 De fractie PvdA geeft aan dat ‘2016246353 Verzoek kennis te nemen van kompas "Right to 

Challenge" in de WMO’al is geagendeerd in commissie Samenleving 



Christenunie
AMENDEMENT Bestem besparing onderhoudsgeld voor volgende verbeterslag 
Stationsplein

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 16 juni 2016,

Gelezen:
• Het collegevoorstel Verharding rijgedeelte busstation Stationsplein 

Overwegende dat:
• Het storten van beton op het Stationsplein leidt tot fors lagere kosten voor 

vervangingsonderhoud (20.000 euro op jaarbasis) en dagelijks onderhoud (97.500 
euro op jaarbasis);

• Het collegevoorstel dit gebruikt als dekking voor de kapitaallasten voor investering in 
beton en daarbij uitgaat van structurele verlaging van de begroting dagelijks 
onderhoud elementenverharding en groot onderhoud elementenverharding, ook in de 
jaren nadat de investering in betonverharding is “terugverdiend”;

• Er in de toekomst mogelijk nog nieuwe investeringen nodig zijn op het Stationsplein 
bijvoorbeeld met betrekking tot kansen voor extra fietsparkeervoorzieningen, bredere 
busperrons en extra busperrons bij herontwikkeling van het Beresteyn complex;

Besluit het voorgestelde raadsbesluit aan te vullen met de volgende punten 6 en 7:

6. Vanaf het moment dat de extra investering in het Stationsplein is terugverdiend door 
de verlaging van de begroting dagelijks onderhoud en groot onderhoud deze 117.500 
euro beschikbaar te stellen voor het budget “werk-met-werk” maken;

7. Het college te verzoeken uit te werken wanneer dit ‘break-even’ punt wordt bereikt en 
dit geld vanuit het budget “werk-met-werk” maken tot en met de definitieve 
besluitvorming over de herontwikkeling van het Beresteyn complex te reserveren 
voor een volgende verbeterslag voor het Stationsplein zoals bijvoorbeeld extra 
fietsparkeervoorzieningen, bredere busperrons en extra busperrons op en rond het 
Stationsplein.

En g#§t over tot de orde van de dag.

Fpank Visser 
Christenunie



MOTIE Waardig Entree Station Haarlem: verlichting geeft kleur aan 
het plein
De raad bijeen op 16-6-2016,

Overwegende dat:

• Er ooit natuursteen op het stationsplein in Haarlem moest komen om het een waardig 
entree te geven

• Door problemen met het natuursteen, dit nu vervangen gaat worden door beton en zo 
het waardige entree effect verloren gaat.

Mede overwegende dat:

• Het beton gemengd wordt met verf of zo kleur te krijgen
• Het wegdek van het plein in een kleur schilderen ook betekend dat je altijd die kleur 

zult zien tenzij je het weer overschilderd
• RGB led verlichting aangestuurd door zonnecelenergie, bijvoorbeeld ingebracht in de 

stoepranden, uiteindelijk een goedkoper oplossing is om het beton van verschillende 
kleuren te voorzien dan het anders te schilderen (mocht dat al mogelijk zijn, de kleur 
wordt namelijk met het beton gemengd).

• RGB led verlichting makkelijk van kleur kan veranderen en je zo het plein uniek kan 
maken door bijvoorbeeld de kleur aan te passen op feestdagen. Oranje op 
koningsdag, roze als Haarlem gaycity is, rood wit en blauw op 4 en 5 mei.

• Het stationsplein dus net als de Eiffeltoren en het Empirestate building qua kleur 
interactief kan worden en Haarlem op de kaart zet.

Verzoekt het college:

Bij vervanging van het natuursteen en aanleg van het beton ook een offerte te laten maken 
voor aanleg van rgb led verlichting aan te leggen om zo het stationsplein op een unieke 
manier toch haar waardige entree als toegang tot de hoofdstad van noord Holland te geven.

en gaat over tot de orde van de dag
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