
Datum raadsvergadering 26 januari 2012

1. Vragenuur
De vragen gesteld door de fractie SP inzake de thema markten op de Dreef worden
beantwoord door burgemeester Schneiders.
De vragen gesteld door de fractie SP inzake Dunamare worden beantwoord door
wethouder Nieuwenburg
De vragen gesteld door de fractie Haarlem Plus worden beantwoord door wethouder
Heiliegers.

2. Vaststelling van de agenda
De moties vreemd worden behandeld aan het einde van de vergadering.
Benoemd als leden van de stemcommissie: mevr. Bosma en dhr. Azannay
Benoemd als commissie Geloofsbrieven: mevr. Langenacker, mevr. Van Zetten en dhr.
Schrama
Op verzoek van de PvdA wordt agendapunt 16 opgewaardeerd naar bespreekpunt, op
verzoek van D66 wordt agendapunt 14 opgewaardeerd naar bespreekpunt.

3. Vaststelling ontwerpnotulen van de vergadering van 22 december 2012
De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld.

4. Ingekomen stukken
N.a.v. categorie VI:
Op verzoek van de Actiepartij worden de beantwoording art. 38 vragen inzake
Haarlemse werkwijze/samenstelling adviescommissie bezwaar en beroep (2011/562581)
geagendeerd in de commissie (6f).
Op verzoek van Haarlem Plus wordt de beantwoording art. 38 vragen inzake externe
kosten bij bouwleges (2011/499355) geagendeerd in de commissie (6b).
Op verzoek van D66 wordt de beantwoording van de art. 38 vragen inzake prestatieplan
Stichting Stedenband Haarlem Mutare (2011/497210) geagendeerd in de commissie
Bestuur (6e).
N.a.v. categorie III:
Op verzoek van D66 wordt de email namens wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder d.d. 23
december 2011 inzake Polanen ‘een koude kermis’ (2012/162) geagendeerd in de
commissie.

5. Installatie en benoemingen
De installatie van dhr. E.C. Kal als vervanger van mevr. Hofmanns (GLH) heeft
plaatsgevonden.

Benoemd zijn:
als lid van de commissie Samenleving: dhr. E.C. Kal
als (tijdelijk) lid van de auditcommissie: mevr. A. Ramsodit

HAMERSTUKKEN

6. Herbenoeming zittende leden Programmaraad Haarlem
(2011/503303)
Besluit: conform
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7. Kredietaanvraag verbouwingen Patronaat
(2011/500472)
Besluit: conform

8. Vaststelling bestemmingsplan Van Tubergen
(2011/422471)
Besluit: conform

9. Termijnagenda 2012
(2011/507147)
Besluit: conform

10. Vaststellen definitief ontwerp (DO) en kredietaanvraag rioolverruiming en groot
onderhoud Bakenessergracht
(2011/407719)
Besluit: conform

11. Jaarverslag Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig
schoolverlaten Midden- en Zuid-Kennemerland 2010-2011, inclusief jaarverslagen
CAReL en Jaarverslagen leerplicht Haarlem 2009-2011
(2011/429004)
Besluit: conform

12. Meerjarenplan Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) 2011-2014
(2011/436806)
Besluit: conform

13. Samenstelling SAMS 2011-2012
(2011/436832)
Besluit: conform

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING

14. Nieuwe Algemene Verordening Recreatieschap Spaarnwoude
(2011/460606)
Besluit: conform
Wthouder Van Doorn zegt toe bij het bestuur aan te dringen op meer hogere beplanting
(nav verzoek mevr. Van Zetten, D66).

15. Aanpassing Verordening geldelijke voorzieingen
(2011/664697)
Besluit: conform
De fractie SP geeft een stemverklaring (SP stemt tegen) .

16. Compensatie sportverenigingen betreffende investeringen kleedaccommodaties
buitensport
(2011/465511)
Besluit: conform

16.1 Motie Compensatie Sportbesluit
De motie ingediend door de fracties PvdA, D66, GLH, VVD, CDA, SP, Actiepartij en
Haarlem Plus wordt raadsbreed aangenomen.
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17. Verkoop Prinsen Bolwerk 3
(2011/462852)
Agendapunt wordt opnieuw behandeld in de commissie.

MOTIES VREEMD a/d ORDE VAN DE DAG

18 Matig de overlast
De motie ingediend door de fracties SP en Actiepartij wordt ingetrokken na toezegging
door burgemeester Schneiders het in de motie genoemde voorstel mee te nemen in de te
voeren overleggen met betrokken partijen (Horeca binnenstad e.d.)

19 CDA inzake 'subsidieverstrekking jongerenwerk'.
De motie ingediend door de fracties CDA, AP, Trots en Haarlem Plus wordt ingetrokken
na toezegging door wethouder V.d Hoek dat in 2012 volgens de oude systematiek en in
2013 en 2014 via de nieuwe systematiek zal worden gewerkt.

20 Motie Patroon in de Blinde Vlekken
De motie ingediend door de fracties CDA, SP, AP, Trots, OPH en Haarlem Plus wordt
verworpen.
De fracties CDA, SP, AP, Trots, OPH en Haarlem Plus stemmen voor de motie.

21 Motie Fiets ‘m eronder
De motie ingediend door de fractie Actiepartij wordt niet in stemming gebracht. De
Actiepartij wacht de commissiebehandeling Land in Zicht af.

22 Motie Patroon in de Blinde Vlekken Herzien
De motie ingediend door de fracties CDA, SP, AP, Trots, OPH en Haarlem Plus wordt
verworpen.
De fracties CDA, SP, AP, PvdA, Trots, OPH en Haarlem Plus stemmen voor de motie.
De fracties VVD, D66, GLH, PvdA geven een stemverklaring.

De aangekondigde motie vreemd van de PvdA en VVD inzake de parkeerproblemen in de
Pijnboomstraat wordt niet ingediend.




