
 

Kort verslag  

     

Datum raadsvergadering:  donderdag 14 juli 2016 

 

 

 

1  Vragenuur  
De vragen van de fractie Trots Haarlem  over  stand van zaken Schipholweg  worden 

beantwoord door wethouder Sikkema.  

De vragen van de fractie Trots Haarlem  over digitale beveiliging van persoonsgegevens  

worden beantwoord door wethouder Van Spijk. 

 

2 Vaststellen van de agenda  
 Interpellatieverzoek VVD over mailwisseling wethouder Sikkema en Fietsersbond zal 

worden gehouden  voor de behandeling van de moties vreemd. 

 

2a Bekrachtigen/Opheffen geheimhouding  

 Geen stukken die bekrachtiging behoeven. 

 

3 Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 14 juli  2016 

 De notulen worden na wijziging van  “ journalist Wim Meijer” in “Bill Meijer” zonder 

verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld 

 

 4 Formalisering besluit toekenning erepenning van de stad Haarlem aan burgemeester 

Bernt Schneiders  

Besluit: conform 

 

5  Verklaring van geen bezwaar nevenvestiging Stichting Aloysius SO/SMOK  

 Besluit: conform 

 

6  Partiële herziening bestemmingsplan 'Schalkstad 1e fase ontwikkeling' naar aanleiding 

van tussenuitspraak Raad van State  

 Besluit: conform 

 De fracties VVD en PvdA geven een stemverklaring 

 

7  Beleidskader opvang, wonen en herstel 2017-2020  

 Besluit: conform  

De fractie SP stemt tegen het voorstel 

 De fracties Trots Haarlem  geeft een stemverklaring 

 

7.1 Meer zelfstandig Wonen? Eerst de zorg op orde!   

 De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen. 

 De fracties SP, CU en OPH stemmen voor de motie 

  

 8  Grote Markt 2 kredietaanvraag klimaat- en M&R-installaties Raadzaal en 

Fabriciuskamer Stadhuis  

 Besluit: conform 

 De fractie SP geeft een stemverklaring 

 

9  Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond  

 Besluit: conform 

 De fractie OPH, VVD, SP, HvH, D66 en GLH geven een stemverklaring 
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9.1 Amendement Begin bij het begin 

 Het amendement ingediend door de fracties CDA, PvdA, GLH en OPH wordt niet in 

stemming gebracht. 

 Wethouder Botter geeft aan dat het raadsbesluit wordt aangepast op inhoud amendement.   

 

10 Initiatiefvoorstel D66 en PvdA Experiment loting  

 Besluit: conform  

De fracties VVD, CU, Trots, AP en HvH stemmen tegen het voorstel. 

  

11  Initiatiefvoorstel SP pilot woonlastenwaarborg 

 Besluit: conform  (raadsbreed) 

  

13 Interpellatie  VVD  over mailwisseling wethouder Sikkema en Fietsersbond 

De interpellatie heeft plaatsgevonden. 

 

12  Moties Vreemd  

 

12.1 Weg met het Reces 

 De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt ingetrokken. 

 

12.2 Een afgeschermde aangifte voor Turkse Haarlemmers 

 De motie ingediend door de fractie SP wordt niet in stemming gebracht 

 Burgemeester Wienen zegt toe dit te bespreken  in de Driehoek.  

 Met deze toezegging geeft de fractie SP aan de motie in te trekken.  

 
12.3 Motie die eigenlijk overbodig had moeten zijn  
 De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen. 

 De fracties SP, HvH, Fractie Mohr, CU, Trots Haarlem en VVD stemmen voor de motie. 

 

 13  Ingekomen stukken  

  

    Op verzoek van fractie OPH 2016345446 voortbestaan Jongerencentrum Troll  agenderen in 

de commissie. 

 Op verzoek van fractie OPH 2016336294 Informatie enquete duurzaamheid en milieu 

agenderen in commissie. 

 Op verzoek van Groenlinks  2016404612 Aanreiken aandachtspunten gemeentelijk 

bomenbeleid  betrekken bij de binnenkort te behandelen bomenverordening 

 

  Overige stukken zijn ter  kennisgeving aangenomen.  

 

 


