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Datum donderdag 18 september 2008 om 19.30 uur

1. Vragenuur
De vragen van D66 inzake iftar-bijeenkomst worden beantwoord door
wethouder Van der Molen.

De vragen van het CDA inzake aanpak overlast Meerwijk-Centrum worden
beantwoord door burgemeester Schneiders.

Burgemeester zegt toe alle maatregelen te zullen nemen die nodig zijn om de
overlast te beperken (voorzover die maatregelen al niet genomen zijn). De
raad zal van alle vorderingen op de hoogte worden gehouden.
De raad wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de activiteiten die de
welzijnsorganisatie DOCK in Meerwijk-Centrum gaat ontplooien.

2. Vaststelling van de agenda
Agendapunten 5 en 7 worden overgeheveld naar BESPREEKPUNT.
Bij agendapunt 4 wordt een besloten deel ingelast.

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
Brieven III.b en III.e worden ter kennisname aan de commissie
Samenleving gezonden.
Brief III.e wordt op verzoek van SP-fractie besproken in de
commissie Bestuur.
Brieven III.f, III.g en III.h worden (inclusief de beantwoording)
t.z.t. ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gezonden.

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. mevr. Keesstra-Tiggelman en de heer Pen inzake jongeren in de

WAJONG (Gedrukt stuk nr. 162/Van der Molen). Bespreking
t.z.t. in het raadsdebat inzake het re-integratiebeleid.

b. de heer Vrugt inzake beleid rond gebruik, koop, verkoop, huur en
verhuur gemeentelijk vastgoed (Gedrukt stuk nr. 163/
Nieuwenburg). Behandeling heeft plaatsgevonden.

c. de heer Vrugt inzake re-integratietrajecten voor uitkerings-
gerechtigden van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(Gedrukt stuk nr. 164/Van der Molen). Behandeling heeft
plaatsgevonden.

d. de heer Vrugt inzake bejegening en discriminatie bij de afdeling
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Gedrukt stuk nr. 165/Van der
Molen). Behandeling heeft plaatsgevonden.

e. mevr. Keesstra-Tiggelman en de heer Pen inzake
werkervaringstages politie (Gedrukt stuk nr. 166/Schneiders).
Behandeling heeft plaatsgevonden.

f. de heer Pen inzake inventarisatie belhuizen in Haarlem (Gedrukt
stuk nr. 167/Schneiders). Bespreking in de commissie
Samenleving.

4 Kredietaanvraag Schoterbrug
(Gedrukt stuk nr. 158/Divendal)
Besluit: conform. De fracties van GL en Actiepartij stemmen tegen het
voorstel. D66 stemt voor een (deel) krediet van € 3,2 mln. en tegen het
besluitpunt 3.
De fracties van D66, CU-SGP, GL, Actiepartij en CDA geven een
stemverklaring.

Motie 4/1 “Over de brug”, ingediend door de Actiepartij en GL wordt
verworpen. Fractie GL, CDA, Actiepartij en D66 stemmen voor de motie.

Motie 4/2 “beloofd is beloofd in 2005 en 2008”, ingediend door de SP, D66,
Actiepartij en GL wordt met algemene stemmen aangenomen.

Motie 4/3 “InZicht”, ingediend door GL, Actiepartij, D66, CDA en CU-SGP
wordt verworpen. GL, CDA, CU-SGP, Actiepartij en D66 stemmen voor de
motie

5 Kredietaanvraag project “Van riool tot Rode Loper”: Jansstraat,
Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat
(Gedrukt stuk nr. 157/Divendal)
Besluit: conform

(Mevr. Zoon is bij de stemmingen niet aanwezig)

Amendement 5/1 “de laatste hobbel weggenomen”, ingediend door
GroenLinks, Actiepartij en D66 wordt verworpen. De fracties van GL,
Actiepartij en D66 stemmen voor het amendement.



Motie 5/2 “staand groen rond rode loper”, ingediend door Actiepartij en GL
wordt verworpen. De fracties van GL, CDA, Actiepartij en D66 stemmen
voor de motie.

Amendement 5/3 “groen licht voor rode loper”, ingediend door Actiepartij
en GL wordt verworpen. De fracties van GL, CU-SGP, Actiepartij en D66
stemmen voor het amendement.

Motie 5/4 “Groninger klinker”, ingediend door GL, D66 en Actiepartij wordt
verworpen. De fracties van GL, CDA, Actiepartij en D66 stemmen voor de
motie.
De fractie van de SP geeft een stemverklaring.

Motie 5/5 “parkeren naast de rode loper”, ingediend door het CDA wordt
aangenomen. De fracties van GL en Actiepartij stemmen tegen de motie.
De fracties van GL, Actiepartij en D66 geven een stemverklaring.

Motie 5/6 “ook in de Smedestraat heen en terug op de fiets”, ingediend door
PvdA, SP, Actiepartij, D66, CDA en GL wordt met algemene stemmen
aangenomen. (Dhr. Fritz onthoudt zich van stemming)

6 Kredietaanvraag project “werkzaamheden ventweg Westergracht”
(Gedrukt stuk nr. 159/Divendal)
Besluit: conform
De fractie van Actiepartij geeft een stemverklaring.

7 Vaststellen verordening parkeerregulering
(Gedrukt stuk nr. 160/Divendal)
Besluit: conform

Motie 7/1 “heeft u het bonnetje nog?”, ingediend door de Actiepartij en D66
wordt aangenomen. De fracties van PvdA en GL stemmen tegen de motie.
De fractie van PvdA geeft een stemverklaring.

(WAS MOTIE 8/1) Motie 7/2 “parkeervignetten voor bedrijfswagens”,
ingediend door de fracties van CDA en Actiepartij wordt ingetrokken.

De wethouder zegt toe dat de raad over een aantal maanden een rapportage
ontvangt m.b.t. de parkeerregulering in Haarlem. In deze rapportage wordt
ook meegenomen het voorstel om alleen die kosten in rekening te brengen
voor het daadwerkelijk aantal kalendermaanden en het daadwerkelijk aantal
auto’s waarover men van de vergunning gebruik maakt en het teveel betaald
bedrag terug te betalen mee te zullen nemen. Tevens wordt het voorstel
meegenomen om een concept-regeling op te stellen voor aanschaf van
parkeervignetten voor bedrijfswagens die geldig zijn voor geheel Haarlem.



8 Vaststellen tarieven parkeervergunningen en
bezoekersparkeervergunning 2009
(Gedrukt stuk nr. 161/Divendal)
Besluit: conform
De fracties van D66 en SP geven een stemverklaring.

9. Interpellatie van het CDA inzake chaos Pim Mulier stadion
Interpellatie heeft plaatsgevonden.

De wethouder zegt toe in de commissie Beheer hierop terug te komen. Hij
zal de Raad volgende week een brief met nadere informatie toesturen.

10. Moties vreemd aan de orde van de dag (o.g.v. artikel 39 RvO) van:
 het CDA inzake Veerplas

Motie 10/1 “Veerplas, nooit weer zo” wordt verworpen. De fracties van GL,
CDA, Actiepartij en D66 stemmen voor de motie.
De fracties van PvdA, GL, Actiepartij, D66 en VVD geven een
stemverklaring.

 de Actiepartij inzake re-integratie
Motie 10/2 “Evaluatie van re-integratie” wordt ingetrokken.












