
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 
Diverse (technische) aanpassingen aan het gebouw Zijlweg 200, Brandweerkazerne 

gemeente Haarlem ten einde aan de wettelijke eisen en ARBO-voorschriften te gaan 

voldoen. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

Aanleiding is de noodzaak om de tijdens de afgelopen jaren toegenomen 

achterstallig onderhoudsproblemen aan te pakken om het gebouw Zijlweg 200  

weer te laten voldoen aan de thans geldende eisen op het gebied van ARBO-en 

NEN-normering. Tevens om achterstallig schilderwerk en onderhoud aan 

technische installaties in te halen. 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

Uitvoering van de aanpassingen m.b.t. genoemde investering zal leiden tot een 

Brandweerkazerne die qua onderhoudsniveau en bedrijfszekerheid op het vereiste 

niveau is. Een nadeel is dat indien de aanpassingen niet worden uitgevoerd, de 

bedrijfszekerheid in gevaar komt. 

  

Financiële paragraaf 
Een krediet van 504.000 euro hiertoe is opgenomen in het Investeringsplan 2007-

2011, jaarschijf 2007, nummer IP 42.04. De investering is aangemerkt als een niet-

reguliere investering, reden om de Raad te vragen hierover en besluit te nemen tot 

aanwending van het beschikbare krediet ad € 504.000,- . 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. Het raad stemt in met het voorstel om een raadskrediet van € 504.000, - toe te 

kennen aan de sector Brandweer & Ambulance ten einde de noodzakelijke 

maatregelen te nemen om het achterstallig onderhoud aan de 

brandweerkazerne van de Zijlweg 200. 

2. De kosten van het besluit bedragen € 504.000,-. Het besluit wordt gedekt uit de 

hiervoor gereserveerde middelen in het investeringsplan 2007-2011. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

100/2007 

15 mei 2007 

HDK/bo 

07/116 

 

Beschikbaar stellen raadskrediet aanpak achterstallig onderhoud 

Brandweerkazerne Zijlweg 200, fase-I 
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Reg.nr(s) 

 

Onderwerp 

 



 

100/2007 

100-2 

 

 

 

 

De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1. het raad stemt in met het voorstel om een raadskrediet van € 504.000, - toe te 

       kennen aan de sector Brandweer & Ambulance ten einde de noodzakelijke 

       maatregelen te nemen om het achterstallig onderhoud aan de 

brandweerkazerne van de Zijlweg 200; 

 

2.    de kosten van het besluit bedragen € 504.000,-. Het besluit wordt gedekt uit de 

       hiervoor gereserveerde middelen in het investeringsplan 2007-2011. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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