
 

  

 

 
    

       
 
       

  

 

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

 

     Datum donderdag 27 maart 2008 om 19.30 uur   

 

1. Vragenuur   

 De vragen van dhr. Vrugt inzake straatadvocaat en Regionaal Kompas 

worden ingetrokken i.v.m. de schriftelijke beantwoording door de 

wethouder.  

   

2. Vaststelling van de agenda  

 Geen bijzonderheden. 

 

3. Vaststelling van de ontwerpnotulen van de vergadering van donderdag 6 

maart 2008 om 19.30 uur 

 Geen bijzonderheden.   

  

4. 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 man en Visser inzake aanpak schotelantennes (Gedrukt 

stuk nr. 53/Nieuwenburg). Behandeling heeft plaatsgevonden.  

b. Mevrouw Langenacker inzake ophalen van kerstbomen 

(Gedrukt stuk nr. 54/Divendal). Behandeling heeft 

plaatsgevonden. 

c. De heer Reeskamp inzake Kerk aan Richard Holkade 

(Gedrukt stuk nr. 55/Nieuwenburg). Bespreking in de commissie 

Ontwikkeling.  

d. De heer Wever inzake zwerfjongeren in Haarlem 

(Gedrukt stuk nr. 56/Van der Molen). Behandeling heeft 

plaatsgevonden. 



e. De heer Elbers en mevrouw Özogul-Özen inzake bestrijding 

armoede onder 65+ met onvolledig pensioen (Gedrukt stuk nr. 

57/Van der Molen). Behandeling heeft plaatsgevonden.  

f. Mevrouw Eikelenboom en de heer Wever inzake programma van 

eisen van het Connexxionterrein (Gedrukt stuk nr. 

58/Nieuwenburg). Behandeling heeft plaatsgevonden. 

        

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

CDA inzake aanmelding brugklassen 

     Interpellatie heeft plaatsgevonden.  

 

Motie 5/1 “loting 2008/2009 ongeldig”, ingediend door de fractie van D66 

wordt verworpen. De fracties van Partij Spaarnestad en D66 stemmen de 

motie. De fractie van VVD geeft een stemverklaring. 

 

Motie 5/2 “Gymnasiumrechten”, ingediend door de fractie van D66 wordt 

verworpen. De fracties van Partij Spaarnestad en D66 stemmen voor de 

motie. De fracties van Axielijst, VVD en SP geven een stemverklaring. 

 

Motie 5/3 “Loting brugklas 2008”, ingediend door de fractie van CDA wordt 

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

en D66 stemmen voor de motie.  

De fracties van PvdA, GL, VVD en SP geven een stemverklaring.  

 

Motie 5/4 “schoolkeuze 2009 en verder”, ingediend door de fractie van CDA 

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

Axielijst, D66 en mevr. Özogul (SP) stemmen voor de motie. 

De fractie van VVD geeft een stemverklaring. 

 

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

D66 inzake sloop plastiek Hans Wiemsman  

 Interpellatie is aangehouden tot de volgende raadsvergadering.    

      

7. Invulling van een tussentijdse vacature in de Programmaraad Haarlem 

     (Gedrukt stuk nr.49/Van Velzen) 

     Besluit: conform  

 

     Benoemd is tot lid van de Programmaraad Haarlem voor de periode tot 2012 

de heer Dim Langman 

 

8. Intrekking aanslagen roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen 

voor woonboten 

  (Gedrukt stuk nr. 47/Van Velzen) 

  Besluit: conform 

 

9. Begrotingswijziging HDK 2007 nr.1 

  (Gedrukt stuk nr. 48/Van Velzen) 

  Besluit: conform 



 

10. Schalkstad: definitief stedenbouwkundig ontwerp 

  (Gedrukt stuk nr.50/Nieuwenburg) 

  Besluit: conform 

 

Amendement 10/1 “ongedaan maken versmalling Europaweg”, ingediend 

door de fracties CU-SGP en Partij Spaarnestad wordt verworpen. De fracties 

CU-SGP en Partij Spaarnestad stemmen voor het amendement. 

 

Amendement 10/2 “Huizenhoog, Huren Laag”, ingediend door de fractie van 

Axielijst en Groenlinks wordt ingetrokken. 

 

Motie 10/3 “Bereik(baar) Schalkstad”, ingediend door de fractie van de 

VVD wordt ingetrokken. 

 

Motie 10/4 “Het dak op”, ingediend door de fractie van de VVD wordt 

ingetrokken. 

   

De wethouder zegt toe dat er zoveel mogelijk openbaar groen op de platte 

daken van o.a. de parkeergarage zal komen. 

 

Motie 10/5 “Fiets Schalkstad”, ingediend door de fracties van GroenLinks, 

Axielijst en D66 wordt unaniem aangenomen. 

De fractie van PvdA geeft een stemverklaring. 

 

11. Zuidstrook Slachthuisbuurt 

  (Gedrukt stuk nr. 52/Nieuwenburg) 

  Besluit: gewijzigd 

 

Amendement 11/1 “financiering”, ingediend door de fracties van VVD, SP 

en PvdA wordt unaniem aangenomen. 

 

Motie11/2 “Groenplan”, ingediend door de fractie van Groen Links, 

Axielijst, D66, CDA, VVD en SP wordt unaniem aangenomen.  

 

Amendement 11/3 “visie”, ingediend door de fractie van CDA wordt 

verworpen. De fracties van GroenLinks, mevr. Keesstra (CDA), Partij 

Spaarnestad en Axielijst stemmen voor het amendement. 

De fracties van GL, Axielijst en D66 geven een stemverklaring.  

 

Amendement 11/4 “Financiën”, ingediend door de fractie van CDA wordt 

ingetrokken. 

 

Motie 11/5 “Groene hoven”, ingediend door de fracties van Axielijst, 

GroenLinks en D66 wordt verworpen. De fracties van GL, Partij 

Spaarnestad, Axielijst, D66 en SP stemmen voor de motie. 

De fracties van PvdA, Partij Spaarnestad, CU-SGP, VVD en SP geven een 

stemverklaring.  



 

12. Initiatief voorstel “Duurzaam (ver)Bouwen” 

  (Gedrukt stuk nr. 51/Nieuwenburg) 

  Besluit: conform. De fractie van D66 stemt tegen besluitpunt 2. 

 

Motie 12/1 “meedoen project”, ingediend door de fractie van SP wordt 

ingetrokken. 

 

Motie 12/2 “convenant FSC 10 april Zaltbommel", ingediend door de 

fracties Axielijst, CDA, GL en D66 wordt aangenomen. De fracties Partij 

Spaarnestad en VVD stemmen tegen de motie.  

 

13. Kamperen en cameratoezicht in de APV 

  (Gedrukt stuk nr. 46/Schneiders) 

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

  De fracties van VVD, Axielijst, CDA en SP geven een stemverklaring. 

 

14. Moties vreemd aan de orde van de dag (ex art. 34 R.v.O.) 

a. van de fractie Axielijst inzake “Maatschappelijk verantwoord 

inrichten” 

Motie 14/1 wordt verworpen. De fracties GL en Axielijst stemmen voor 

de motie.  

De fractie van GL geeft een stemverklaring  

b. van de fractie Axielijst inzake “Met het Rode bord op Schoten” 

Motie 14/2 wordt verworpen. De fracties CDA, Partij Spaarnestad en 

Axielijst stemmen voor de motie.  

De fracties PvdA, CDA en VVD geven een stemverklaring.  

c. van de fractie Axielijst inzake “Nieuwe, Groene, Nieuwe 

Groenmarkt” 

Motie 14/3 wordt verworpen. De fracties van GL, Partij Spaarnestad en 

Axielijst stemmen voor de motie.  

De fracties van PvdA, GL en CDA geven een stemverklaring. 

 

     

   

  

  

    


