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Raadsvergadering donderdag 02 april 2009 om 19.15 uur

1. Vragenuur
De vragen gesteld door de fractie van de SP inzake Loting worden beantwoord
door wethouder Divendal.

2. Onderzoek geloofsbrieven en installatie nieuw VVD-raadslid, de heer
Wouter Rutten
De geloofsbrieven zijn goedgekeurd en de heer Rutten is geïnstalleerd.
Tevens benoemd in de volgende commissies: Commissie Samenleving en
commissie Beroep en bezwaar

3. Vaststelling van de agenda
Na overleg met de raad wordt de motie Haarlem pakt de crisis aan toegestaan
en zal als agendapunt worden toegevoegd.

4. Ingekomen stukken
(N.B. voorstellen voor bespreking in commissies dienen goed te worden
gemotiveerd!)
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
f. Brief van het VNG d.d. 04 maart 2009 inzake Verkenning

Crisismaatregelen arbeidsmarkt (2009/46611) Te agenderen in cie.
Bestuur

o. Brief van de Inspectie van het Onderwijs .d.d 12 maart 2009 inzake
Rapport ‘Kwaliteit gemeentelijk toezicht Kinderopvang 2007
(2009/52862) Te agenderen in cie. Bestuur

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:
a. Brief van Marcel Kampers, voorzitter Stedenband Haarlem-Mutare inzake

medewerking voor programma van VNG International Bezoek
Zimbabwaanse burgemeesters aan Nederland

VI Ingevolge artikel 38 Reglement van Orde ligt voor u ter lezing de
beantwoording van vragen van:
a. Dhr. J. Vrugt inzake Bestrijding genitale verminking

(Gedrukt stuk nr. 46/Molen) Behandeling heeft plaatsgevonden.
b. Mevr. L. van Zetten en dhr. F. Reeskamp inzake Schneidersnorm

(Gedrukt stuk nr. 47/ Schneiders) Te agenderen in cie. Bestuur.
c. Dhr. J. van de Manakker inzake trilling overlast Dr. Leijdsstraat

(Gedrukt stuk nr. 48/Nieuwenburg) Te agenderen in cie. Beheer.
d. Dhr. P.G.M. Elbers inzake tunnelstudie Zuidtangent

(Gedrukt stuk nr. 55/Nieuwenburg) Behandeling heeft plaatsgevonden.
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e. Mevr. L.C. van Zetten en dhr. F.H. Reeskamp inzake
ontwerpbestemmingsplan Haarlem Zuid (Gedrukt stuk nr. 56/
Nieuwenburg) Behandeling heeft plaatsgevonden.

f. Dhr. J. Fritz en dhr. M. Brander inzake afschaffen papieren Woningkrant
(Gedrukt stuk nr. 57/Nieuwenburg) Te agenderen in cie. ontwikkeling.

5 Verzoek tot het houden van een interpellatiedebat door de fractie van de
Actiepartij inzake Brinkmanncomplex
Verzoek tot interpellatie wordt ingewilligd en zal als laatste agendapunt worden
behandeld.

6 1e wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Kennemerland
(Gedrukt stuk nr. 54/Schneiders)
Besluit: conform

7. Projectbesluit Amsterdamsevaart/ Robert Nurksweg
(Gedrukt stuk nr. 51/ Nieuwenburg)
Besluit: conform

8. Vestiging voorkeursrecht Laan van Angers 1
(Gedrukt stuk nr. 52/Nieuwenburg)
Besluit: conform

9. Advisering uitbreiding beschermde stadsgezichten Haarlem
(Gedrukt stuk nr. 49/ Nieuwenburg)
Besluit: conform

10. Jaarverslag 2007 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Voortijdig
Schoolverlaten Midden- en Zuid-Kennemerland Jaarverslag leerplicht Haarlem
2006-2007 en Evaluatie Jongerenloket Zuid-Kennemerland 2006-2008 (Gedrukt
stuk nr. 53/Divendal)
Besluit: conform

BESPREEKPUNTEN
11 Uitvoeringskrediet Ripperda

(Gedrukt stuk nr. 50/ Nieuwenburg)
Besluit: gewijzigd

11/1 Motie Meer Grip op de Ripperda
De motie ingediend door de fracties van PvdA, VVD, SP en Partij Spaarnestad,
CDA en Groenlinks wordt raadsbreed aangenomen

11/2 Amendement Uitvoeringskrediet Ripperda
Het amendement ingediend door de fracties van PvdA, VVD, SP , CDA en
Groenlinks, Partij Spaarnestad wordt raadsbreed.



11/3 Motie Treurnis
De motie ingediend door de fracties van het CDA, SP, OPN, GLH, D66, Actiepartij
en Partij Spaarnestad wordt verworpen.
Een stemverklaring wordt gegeven door de fracties van PvdA en SP
De fracties van PvdA, SP en VVD stemmen tegen.

11/4 Motie Maak de Oversteek
Inzake Noodlokalen Dreefschool
De motie ingediend door de fractie D66, PvdA, VVD, SP, Spaarnestad GLH, OP,
CDA is raadsbreed aangenomen

12/1 Motie Tijdelijk, maar nu volledig en volwaardig – Omgeschoold
Inzake Noodlokalen Dreefschool
De motie ingediend door ingediend door de fractie van de Actiepartij wordt
verworpen.
De fracties van Actiepartij, VVD en Spaarnestad stemmen voor de motie.
De fracties van VVD,, CDA, PvdA, GLH, SP geven een stemverklaring

12/2 Motie Tijdelijk hoeft niet perse contrasterend te zijn
De motie ingediend door de fractie D66 wordt verworpen.
De fracties CDA, SP, GLH, Actiepartij, D66, VVD stemmen voor de motie.
De fractie van PvdA geeft een stemverklaring

12/3 Motie Tijdelijk is Tijdelijk
De motie ingediend door de fractie D66 wordt aangenomen.
De fracties PvdA, CDA, SP, GLH, Actiepartij, D66, VVD en Partij Spaarnestad
stemmen voor de motie.

15/1 Motie Haarlem pakt de crisis aan
Ingediend door de fracties van Groen Links, D66, CDA, ActiePartij, Partij
Spaarnestad en CUSGP wordt verworpen.
De fracties van GLH, D66, CDA, ActiePartij, Partij Spaarnestad en CUSGP
stemmen voor de motie.
De fracties van PvdA, VVD, GLH en D66 geven een stemverklaring

16 Interpellatie inzake Brinkmannpassage
De burgemeester zegt toe aan de stadsadvocaat advies te vragen over de juridische
mogelijkheden voor wat betreft onteigening
De burgemeester zegt toe een per 3 maanden de raad te informeren via wethouder
Nieuwenburg over de stand van zaken rond Brinkmann in commissie Bestuur

16/1 Motie De Termijn Voorbij
De motie ingediend door de fractie van de Actiepartij wordt verworpen.
De fracties van PvdA, SP, VVD, GLH, CDA geven een stemverklaring.

16/2 Ultimatum motie: Irritatiegrens bij Brinkmann gepasseerd
De motie ingediend door de fractie van de Actiepartij wordt verworpen.
De fracties van SP , VVD en CUSGP geven een stemverklaring. De fracties van de
VVD en Actiepartij stemmen voor de motie.



Afscheid van de heren Kaatee / Van den Beld
Het afscheid van de heren Kaatee en Van den Beld heeft plaatsgevonden.

Motie
PvdA 7
SP 5
VVD 5
GLH 4

CDA 4
D66 3
Actie 4,5
Spaarnestad 2,5
OPN 2,5
CUSGP 2,5










