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

Datum donderdag 7 februari 2008 om 19.30 uur

1. Vragenuur
De vragen van dhr. Pen inzake problematiek rond de OBS Zuidwester
worden beantwoord door wethouder Van der Molen.

De wethouder zegt toe in de commissie Samenleving de concrete planning
m.b.t . OBS Zuidwester nog weer eens te zullen bespreken.

De vragen van dhr. Catsman inzake de verkeerssituatie Zijlweg –
Spoorstraat worden beantwoord door burgemeester Schneiders.

De vragen van dhr. Hiltemann inzake verstrekking parkeervergunningen
voor 2008 worden beantwoord door wethouder Nieuwenburg.

De vragen van dhr. Van den Manakker inzake huren ruimte en gebruiken
als jeugdhonk worden beantwoord door wethouder Van der Molen.

De vragen van dhr. Catsman inzake gebruik Frederikspark en Florapark
voor Bevrijdingspop worden beantwoord door burgemeester Schneiders.

De vragen van dhr. De Vries inzake gebruik van matten op grasvelden van
Frederikspark en Florapark zijn bij de vragen van dhr. Catsman reeds
beantwoord.

2. O nderzoek geloofsbrieven in verband met de toelating als
schaduwraadslid van de gemeenteraad van de heer R.P.J.
Trompetter
De geloofsbrieven zijn goedgekeurd. Toegelaten tot schaduwraadslid is de
heer R.P.J. Trompetter.

3. Vaststelling van de agenda
Agendapunt 10 “Bomenverordening” wordt overgeheveld naar
HAMERSTUK MET STEMVERKLARING.



Agendapunt 19.a. (motie vreemd “agenten verdienen beter”) zal direct na
agendapunt 3 worden besproken.



4. Vaststelling van de ontwerpnotulen van de vergadering van
donderdag 17 januari 2008 om 19.30 uur
Geen bijzonderheden.

5. Ingekomen stukken:
I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen

Brief I.f. zal ter kennisneming aan de commissie Bestuur
worden gestuurd.

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 Elbers en Buys en mevr. Lodeweegs inzake

beschuldiging van oneigenlijke indicatie in AWBZ (Gedrukt stuk
nr.25/Van der Molen). Behandeling heeft plaatsgevonden.

b. de heer Wever inzake voorgenomen opheffing Connexxion-
loket Stationsplein (Gedrukt stuk nr. 26/Divendal).
Behandeling heeft plaatsgevonden.

c. de heren Buys, Elbers en mevr. Lodeweegs inzake inbraak
persoonlijke account Woonservice (Gedrukt stuk nr.
28/Nieuwenburg). Behandeling heeft plaatsgevonden.

6. Benoemingen
Benoemd is tot vertrouwenspersoon “interne procedure” klokken-
luiderregeling artikel 2, lid 1 de heer L.J. Mulder met ruime
meerderheid van stemmen.

7. Voorbereidingsbesluit plangebied ‘Frans Hals/Patrimonium’
(uitgezonderd plangebied voormalig Ripperdakazerne)
(Gedrukt stuk nr. 20/Nieuwenburg)
Besluit: conform

8. Voorbereidingsbesluit plangebied ‘Liewegje’
(Gedrukt stuk nr. 21/Nieuwenburg)
Besluit: conform

9. Voorbereidingsbesluit plangebied ‘Haarlem-Zuid’
(Gedrukt stuk nr. 22/Nieuwenburg)
Besluit: conform



10. Bomenverordening Haarlem 2007
(Gedrukt stuk nr. 11/Divendal)
Besluit: conform
De fractie van CU-SGP geeft een stemverklaring.

11. Marktgelden en verordening marktgelden 2008
(Gedrukt stuk nr. 19/Schneiders)
Besluit: conform

12. Krediet project Stationsplein e.o.
(Gedrukt stuk nr. 23/Divendal)
Besluit: conform

De wethouder zegt toe een nader onderzoek te zullen verrichten naar de
busroutes in het centrum. Met name zal onderzocht worden of de
Kruisweg tussen Stationsplein en Parklaan busvrij kan worden.

Motie 12/1 “Fietsen in de parkeergarage”, ingediend door de fractie van
de SP wordt ingetrokken.

Motie 12/2 “Fietskelder Kennemerplein”, ingediend door de Axielijst en
Partij Spaarnestad wordt verworpen. De fracties van Axielijst en Partij
Spaarnestad stemmen voor de motie.
De fracties van GL, D66, VVD en SP geven een stemverklaring.

Motie 12/3 “Fietsflat moet mooier”, ingediend door de fracties van VVD,
SP, CU-SGP, PvdA en CDA wordt aangenomen. De fracties van Partij
Spaarnestad en Axielijst stemmen tegen de motie.
De fracties van Partij Spaarnestad en D66 geven een stemverklaring.

13. Besteding Kabelgelden 2008
(Gedrukt stuk nr. 10/Van der Molen)
Besluit: conform met inachtneming van aangenomen
amendement.

Amendement 13/1 “reservering minima”, ingediend door de fractie CU-
SGP wordt unaniem aangenomen.

De wethouder zegt toe nog voor de zomervakantie te zullen komen met
een notitie waarin de visie wordt uitgelegd en de meetlat waarlangs ze
projecten gaan beoordelen.
Het voorstel voor de zorg wordt bij de begroting 2008 ingediend.

14. Initiatiefvoorstel van de VVD inzake Spaarnwouderstraat-
Amsterdamstraat
(Gedrukt stuk nr. 27/Nieuwenburg)



Besluit: conform



15. Milieuwerkprogramma 2008
(Gedrukt stuk nr. 17/Divendal)
Besluit: conform

16. Termijnagenda 2008
(Gedrukt stuk nr. 29/Schneiders)
Besluit: conform

17. Verkoop Voorhelmstraat
(Gedrukt stuk nr. 24/Nieuwenburg)
Besluit: conform
De fracties van GL en D66 geven een stemverklaring.

18. Kredietaanvraag ontwerpfase Fly-overs
(Gedrukt stuk nr. 18/Divendal)
Besluit: conform. De fracties van GL en Axielijst stemmen tegen het
voorstel.
De fracties van VVD, GL, CDA, SP, D66 en Axielijst geven een
stemverklaring.

19. Motie vreemd aan de orde van de dag (o.g.v. art. 34 RvO ) van:
a. de fractie van de SP inzake “agenten verdienen beter”

Motie 19/1 wordt verworpen. De fracties van GL en SP stemmen
voor de motie. Dhr. Hiltemann onthoudt zich van stemming.

b. de fractie van het CDA inzake rode contour in de
Zuiderpolder

Motie 19/2 wordt in de eerstvolgende raadsvergadering behandeld.
c. de fractie van de PvdA inzake jongerencentrum Prisma

Motie 19/3 wordt ingetrokken.
De wethouder zegt toe de komende week nog gesprekken te hebben
met DOCK, andere betrokken organisaties en jongeren om te kijken
hoe dit probleem opgelost kan worden. De raad wordt hierover
nader geïnformeerd.

d. de fractie van GL inzake aanpassen rode contour
Zuiderpolder

Motie 19/4 wordt in de eerstvolgende raadsvergadering behandeld.

20. Voormachtiging tijdelijke ligplaatsen De Drijver
Besluit: aangenomen. De fractie van Axielijst stemt tegen de
voormachtiging.

De burgemeester zegt toe nog te zullen komen met een nader voorstel
over de kosten en de dekking van deze kosten binnen het project
Schoterbrug. Dit nadere voorstel zal in de commissie worden behandeld en
daarna in de Raad nog worden behandeld.






