
 

 

 

 
De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 

 

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 

 

1. Vragenuur 

  

De vragen van het CDA inzake elektronische dienst verlening worden 

ingetrokken. Deze zullen schriftelijk worden beantwoord.  

 

De vragen van de SP inzake kappen bomen Zwedenlaan worden beantwoord 

door wethouder Divendal.  

  

De vragen van D66 en de Axielijst inzake bestemmingsplan Zuiderpolder 

worden schriftelijk beantwoord door wethouder Nieuwenburg 

De wethouder zegt wel toe dat het ter inzage leggen van het bestemmingsplan 

zal gebeuren vanaf 31 juli en dus niet vanaf 3 juli. 

 

De vragen van D66 en SP inzake de problemen in de thuiszorg worden 

beantwoord door wethouder Van Velzen. 

 

De vragen van de SP inzake de jachthaven Schoteroog worden beantwoord 

door wethouder Divendal. 

  

2. Vaststelling van de agenda  
 Agendapunt 11 wordt HAMERSTUK MET STEMVERKLARING. 

 Agendapunt12 wordt BESPREEKPUNT. 

 

3. Ingekomen stukken: 

I         Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen  

II Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college 

van burgemeester en wethouders om preadvies 

III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college 

van burgemeester en wethouders ter afdoening 

IV Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van de 

burgemeester ter afdoening 

V Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college 

van burgemeester en wethouders of de burgemeester ter afdoening via 

de raadscommissie 

VI Ingevolge artikel 38 Reglement van Orde ligt voor u ter lezing de 

beantwoording van vragen van: 

a. de heren Pen, Mulder, Reeskamp en Vrugt inzake status 

Koplopergemeente (Gedrukt stuk nr. 118/Schneiders). 

Behandeling heeft plaatsgevonden.  
b. de heer Vrugt inzake nazorg ex-gedetineerden jongeren en 

preventie radicalisering en recidive (Gedrukt stuk nr. 119/Van 

der Molen). Behandeling heeft plaatsgevonden.  
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c. de heer Reeskamp en mevrouw Van Zetten inzake Verordening 

voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Haarlem (Gedrukt stuk nr. 120/Van de Molen). Bespreking in 

commissie Samenleving.   

  

4. Wijziging Protocol Actieve Informatieplicht inzake exclusieve gunningen 

aan nieuwe opdrachtnemers 

 (Gedrukt stuk nr. 104/Schneiders) 

 Besluit: conform 

 

5. Aanvullend krediet herprofilering Amsterdamsevaart  
 (Gedrukt stuk nr. 105/Divendal) 

 Besluit: conform 

 

6. Aanpassing exploitatieverordening 
 (Gedrukt stuk nr. 107/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform 

 

7. Kredietaanvraag en openen grondexploitatie project Nederlandlaan 
 (Gedrukt stuk nr. 112/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform  

 

8. Jaarrekening 2007, begrotingswijziging 2008, programmabegroting 2009 

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude, SGP en 

SMG 

 (Gedrukt stuk nr. 113/Divendal) 

 Besluit: conform 

 

9. Afronding uitvoering kop Scheepmakersdijk e.o.  
 (Gedrukt stuk nr. 114/Divendal) 

 Besluit: conform 

 

10. Subsidiebeschikking Stichting Molen De Adriaan  
 (Gedrukt stuk nr. 115/Divendal) 

 Besluit: conform  

 

11. Verkoop Fuca Leidsebuurt panden Ruychaverstraat 20-36 

 (Gedrukt stuk nr. 116/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform 

 De fractie van Actiepartij geeft een stemverklaring. 
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12. Verkoop Pieter Wantelaan/Willem Dreesplantsoen aan Pré Wonen 

 (Gedrukt stuk nr. 121/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform. De fractie van D66 stemt tegen het voorstel. 

 De fracties van D66, PvdA, GL, Actiepartij en VVD geven een 

stemverklaring. 

 

13. Herijking Peuterspeelzaalwerk – vaststelling  

 (Gedrukt stuk nr. 94/Van der Molen) 

 Besluit: conform 

 

 Motie 13/1 “pas landelijk kwaliteitskader toe”, ingediend door SP, PvdA, 

VVD en GL wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

14.a Vaststelling bestemmingsplan St. Joannes de Deo 

 (Gedrukt stuk nr. 108/Nieuwenburg) 

 Besluit: gewijzigd  Er waren 21 stemmen voor en 10 tegen.  

 

 Motie 14/1 “De blokkendoos voorbij”, ingediend door de fractie van 

Actiepartij wordt verworpen. De fracties van GL, CDA, Partij Spaarnestad, 

CU-SGP, Actiepartij en D66 stemmen voor de motie. 

 

 Motie 14/2 “Deo ontpropt”, ingediend door de fractie van Actiepartij wordt 

ingetrokken.  

 

 Motie 14/3 “Neejôh….”, ingediend door de fractie van Actiepartij wordt 

verworpen. De fracties van Partij Spaarnestad, CU-SGP en Actiepartij 

stemmen voor de motie. 

 

 Motie 14/4 “Toegespitst op het hoofdgebouw”, ingediend door de fractie van 

Actiepartij wordt met algemene stemmen aangenomen.  

 

 Motie 14/5 “Speelruimte”, ingediend door de fractie van PvdA, SP en VVD  

wordt met algemene stemmen aangenomen.  

 De fracties van CDA, Actiepartij en D66 geven een stemverklaring. 

 

 Amendement 14/6 “Hou het hoofdgebouw in zicht”, ingediend door de 

fracties van SP, PvdA en VVD wordt aangenomen. De fracties van GL, 

CDA, Partij Spaarnestad, CU-SGP, Actiepartij en D66 stemmen tegen het 

amendement.  

 

 Motie 14/7 “Deo”, ingediend door de fracties van GL en Actiepartij wordt 

verworpen. De fracties van GL, CDA, Partij Spaarnestad, CU-SGP, 

Actiepartij en D66 stemmen voor de motie. 

  

 Amendement 14/8 “Deo-project niet meer dan 34.000 + 600 BVO”, 

ingediend door SP, VVD en PvdA wordt aangenomen. De fracties van GL, 

CDA, Partij Spaarnestad, CU-SGP, Actiepartij en D66 stemmen tegen het 

amendement.  
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 De fracties van CDA en Actiepartij geven een stemverklaring. 

 

 Amendement 14/9 “rooilijn Deo”, ingediend door de fractie van CDA wordt 

verworpen. De fracties van GL, CDA, Partij Spaarnestad, CU-SGP, 

Actiepartij en D66 stemmen voor de motie. 

 

 Amendement 14/10 “Uitwerkingsgebied”, ingediend door de fractie van D66 

wordt verworpen. De fracties van GL, CDA, Partij Spaarnestad, CU-SGP en 

D66 stemmen voor de motie. 

 De fractie van VVD geeft een stemverklaring. 

 

 Motie 14/11 “Uitwerkingsgebied”, ingediend door de fractie van D66 wordt 

verworpen. De fracties van GL, CDA, Partij Spaarnestad, CU-SGP en D66 

stemmen voor de motie. 

 De fractie van VVD geeft een stemverklaring. 

 

 Amendement 14/12 “bp St. Joannes de Deo", ingediend door de fractie van 

CU-SGP wordt verworpen. De fracties van GL, CDA, Partij Spaarnestad, 

CU-SGP, Actiepartij en D66 stemmen voor de motie. 

 De fractie van VVD geeft een stemverklaring.  

 

 De wethouder zegt  toe dat de toezeggingen, gedaan in de brief van 22 

november 2007 zullen worden vastgelegd in de bestemmingsplan-

voorschriften. Deze toezeggingen hebben o.a. betrekking op het groen, spelen 

en de maximale bebouwing BVO. Beide partijen (gemeente en 

projectontwikkelaar) dienen zich aan deze voorschriften te houden.  

 

  

14.b Welstandscriteria voor de Deo  
 (Gedrukt stuk nr. 109/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform. De fracties van GL, CDA, Partij Spaarnestad, CU-SGP, 

Actiepartij en D66 stemmen tegen het voorstel. 

 

15. Evaluatie Uitvoeringsplan Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2007 

– 2010  - bijstelling investeringsplan 2008 – 2011 
 (Gedrukt stuk nr. 102/Divendal) 

 Besluit: conform 

 

16.a Onderzoek RKC naar Radius “Radeloos, Reddeloos, Radius” 

 (Gedrukt stuk nr.90/RKC)  

 Besluit: conform 

 

 Motie 16/1 “we laten ze echt niet los!”, ingediend door PvdA, VVD, SP, GL, 

D66 en CDA wordt met algemene stemmen aangenomen.   

  

 De wethouder zegt toe in september a.s. in een besloten commissie 

Samenleving de hele gang van zaken rond Radius te zullen bespreken. In de 

commissie zal helder en transparant worden gecommuniceerd. Dit betekent 

dat er ook namen genoemd zullen worden van betrokkenen.  
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 De wethouder zegt toe dat hij persoonlijk aanwezig zal zijn bij de gesprekken 

met de mensen die bij de overgang buiten de boot zijn gevallen.  

 

16.b Antwoord rekenkamercommissie inzake Radius  

  

17. Voorbereidingskrediet huisvesting Centrum voor Cultuureducatie en 

Vrije Tijd 
 (Gedrukt stuk nr. 106/Van Velzen) 

 Besluit: conform 

 De fractie van VVD geeft een stemverklaring. 

 

18. Voorbereidingsbesluit 023 VMBO 

 (Gedrukt stuk nr. 110/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform. De fractie van D66 stemt tegen het voorstel.  

 De fractie van D66 geeft een stemverklaring. 

 

19. Kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen  
 (Gedrukt stuk nr. 111/Divendal) 

 Besluit: conform 

 De fracties van Partij Spaarnestad en D66 geven een stemverklaring. 

 

20. Plan van aanpak preventie Schuldhulpverlening 
 (Gedrukt stuk nr. 101/Van der Molen) 

 Besluit: conform 

 De fracties van Actiepartij, PvdA en D66 geven een stemverklaring. 

 

21. Aanvullend krediet nieuwbouw VMBO 

 (Gedrukt stuk nr. 103/Divendal) 

 Besluit: conform. De fractie van D66 stemt tegen het voorstel. 

 De fracties van Actiepartij, D66, CDA en PvdA geven een stemverklaring. 

 

22. Verzoek tot het houden van een interpellatiedebat door de fractie van 

Partij Spaarnestad inzake wijze van beantwoording van wethouder 

Divendal op gestelde vragen gedurende de kadernota van 16, 18 en 19 

juni 2008 
 Interpellatie heeft plaatsgevonden. 

 

23. Verzoek tot het houden van een interpellatiedebat door de fractie van 

D66 inzake de zorgelijke situatie in Zimbabwe 
 Interpellatie heeft plaatsgevonden. 

 Motie 23/1 wordt met algemene stemmen aangenomen 

  

 


