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

Datum donderdag 6 maart 2008 om 19.30 uur

1. Vragenuur
De vragen van mevr. Lodeweegs inzake stand van zaken personeel DOCK
(ex Radius) worden beantwoord door wethouder Van der Molen. In de
eerstvolgende commissievergadering zal hierop worden terug gekomen.

2. Vaststelling van de agenda
Agendapunt 17.a. (motie vreemd) wordt als eerste bespreekpunt
geagendeerd.

3. Vaststelling van de ontwerpnotulen van de vergadering van donderdag 7
februari 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
Brief III.h. zal worden besproken in de commissie Ontwikkeling.

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 heer Elbers inzake overdracht van archiefmateriaal (Gedrukt

stuk nr. 39/Schneiders). Behandeling heeft plaatsgevonden.
b. mevr. Kropman inzake herindicering Huishoudelijke Verzorging

PGB houders (Gedrukt stuk nr. 41/Van der Molen). Behandeling
heeft plaatsgevonden.

c. de heer Hiltemann inzake dynamische afsluiting binnenstad
(Gedrukt stuk nr. 42/Divendal). Behandeling heeft
plaatsgevonden.



d. de heer Hiltemann inzake vervanging parkeervignetten 2008
(Gedrukt stuk nr. 44/Nieuwenburg). Behandeling heeft
plaatsgevonden.

5. Benoemingen
Benoemd is tot:

 lid van de commissie Bestuur mevr. M Zoon
 lid van de commissie Beheer dhr. M. Aynan
 lid van de commissie Samenleving dhr. J.A. de Ridder

6. Overhevelen van de resterende middelen Oggz 2007 ad € 220.524,- naar
2008 en te bestemmen voor de Oggz in 2008
(Gedrukt stuk nr. 30/van der Molen)
Besluit: conform

7. Aanbrengen geluidsreducerend asfalt op Schipholweg
(Gedrukt stuk nr.33/Divendal)
Besluit: conform

8. Verkoop “kavel Zuid” Zuid Schalkwijkerweg naast 7
(Gedrukt stuk nr. 38/Nieuwenburg)
Besluit: conform

9. Kredietaanvraag voorbereidingskosten 2008 t/m 2010 vernieuwing
Delftwijk 2020 (Delftwijk Paraplu)
(Gedrukt stuk nr. 37/Divendal)
Besluit: conform

10. Resultaten Tunnelstudie Zuidtangent 2007
(Gedrukt stuk nr. 34/Nieuwenburg)
Besluit: conform. De fracties van GL, Partij Spaarnestad, CU/SGP, Axielijst
en D66 stemmen tegen het voorstel.

De fracties van CDA, D66, Partij Spaarnestad en CU/SGP geven een
stemverklaring.

Motie 10/1 “voorkeursvariant”, ingediend door de fracties van CU/SGP en
Partij Spaarnestad wordt verworpen. De fracties van GL, Partij Spaarnestad,
CU-SGP en D66 stemmen voor de motie.

Motie 10/2 “beroepsvaart via de Ringvaart”, ingediend door de fractie D66
wordt verworpen. De fracties van GL, Axielijst en D66 stemmen voor de
motie.
Fractie van PvdA geeft een stemverklaring.

Motie 10/3 “tunnelvergelijk”, ingediend door de fracties GL, D66 en Partij
Spaarnestad wordt verworpen. De fracties van GL, Partij Spaarnestad,
CU/SGP en D66 stemmen voor de motie.



11. Instellen bestemmingsreserve afkoopsommen parkeren
(Gedrukt stuk nr. 36/Nieuwenburg)
Besluit: conform.

Wethouder zegt toe dit onderdeel in een apart hoofdstuk in de Kadernota te
zullen meenemen.

12. Depot Frans Hals Museum
(Gedrukt stuk nr. 35/van Velzen)
Besluit: conform
Fractie van SP geeft een stemverklaring.

13. Verordening VROM Starterslening
(Gedrukt stuk nr. 43/Nieuwenburg)
Besluit: conform

14. Preventie huisuitzettingen
(Gedrukt stuk nr. 31/van der Molen)
Besluit: conform

15. Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Frans Hals Museum
(Gedrukt stuk nr. 32/van Velzen)
Besluit: conform
Fracties van VVD, GL en PvdA geven een stemverklaring.

16. Advies commissie BBS bezwaarschriften voorbereidingsbesluit
Schoterbrug

(Gedrukt stuk nr. 40/Divendal)
Besluit: conform. Partij Spaarnestad stemt tegen het voorstel.
Fractie van Partij Spaarnestad geeft een stemverklaring.

17. Motie vreemd aan de orde van de dag:
a. van de fractie van de CDA en GL inzake “verleggen rode contour

Zuiderpolder”(art. 34 RvO)
Motie 17/1 wordt aangenomen. De fracties PvdA en VVD stemmen
tegen de motie.

b. van de fractie van de PvdA inzake Millenniumgemeente
Motie 17/2 wordt unaniem aangenomen.

c. van de fractie van GL en PvdA inzake aanleg fietspaden in rood
asfalt (art. 34 RvO)
Motie wordt aangenomen. De fracties CU/SGP en D66 stemmen tegen
de motie.
Fracties van Partij Spaarnestad, Axielijst, D66, GL geven een
stemverklaring.

d. van de fractie van GL inzake mogelijke aanleg van een fietsbrug
over het Spaarne (art. 34 RvO)
Motie wordt ingetrokken.



Wethouder zegt toe later dit jaar een onderzoek te zullen doen naar de
mogelijkheden van een fietsbrug over het Spaarne in het noordelijke
deel van het centrum. Onderdeel zal zijn een mogelijke aanleg van een
oeververbinding tussen Donkere Spaarne en de Koralensteeg achter de
Amsterdamse Poort. Tevens zal de wethouder zoeken naar een
financiering t.b.v. de fietsbrug. Tijdens de behandeling van de
Kadernota zal de wethouder hierop terugkomen.








