
     
 
 Datum: raadsvergadering 21 november 2013  

   
1. Vragenuur.  

- De mondelinge vragen van de fractie SP inzake de huisuitzetting van een 
vrouw met 6 kinderen, die plaats vond in de Leidsebuurt worden beantwoord 
door wethouder Nieuwenburg 

- De mondelinge vragen van de fractie CDA inzake procedurevragen over de 
eventuele openstelling van de Cronjéstraat worden beantwoord door 
burgemeester Schneiders. 

- De mondelinge vragen van de fractie Haarlem Plus inzake kopen leegstaande 
panden tegen marktconforme prijzen worden beantwoord door wethouder 
Cassee. 

- De mondelinge vragen van de fractie CDA inzake vijf gevallen van beroving 
en bedreiging die hebben plaatsgevonden in het tunneltje bij Haarlem Hoog 
worden beantwoord door burgemeester Schneiders. 

 
2. Vaststelling van de agenda.  
 De aangekondigde motie vreemd wordt behandeld na de reguliere 

agendapunten. 
 Agendapunt en 9 en 10 worden opgewaardeerd naar bespreekpunt op verzoek 

van de VVD.  
 Op verzoek van de PvdA wordt agendapunt 11 van de agenda gehaald om 

nogmaals besproken te worden in de commissie Bestuur. Wethouder Mooij 
merkt op dat behandeling nog dit jaar vereist is.  

 
3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van donderdag  
 17 oktober             

Vastgesteld zonder verdere op- en/of aanmerkingen. 
 
4. Ingekomen stukken  

- Op verzoek van de fractie PvdA de brief van J.E. de Metz d.d. 20 september 
2013 inzake impasse in Ripperda Planontwikkeling (2013/385256)(IIIa) 
betrekken bij de komende bespreking in de commissie. 

- Op verzoek van de fractie PvdA de brief van dorpsraad Spaarndam, 
Fietsersbond en OBS De Spaarneschool d.d. 9 november 2013 inzake botte 
afwijzing motie verbetering verkeersveiligheid IJdijk Spaarndam 
(2013/471479) (IIIq) betrekken bij bespreking van dit onderwerp in de 
commissie Beheer van 28 november a.s.  
 
Na de toelichting op de RKC rapporten door de voorzitter van de RKC dhr. 
De Iongh vraagt de heer Visser aandacht voor een  juiste afhandeling van 
RKC rapporten in de desbetreffende commissie. 

 
5. Afwijzing verzoek om bestemmingsplan Garenkokerskwartier partieel te 

herzien (art. 3.9 Wro) 
 (2013/410821) 
 Besluit: conform 
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6. Gemeenschappelijke regeling (GR) Schoolverzuim en voortijdig 

Schoolverlaten en bedrijfsplan RBL regio “West-Kennemerland”- 
ingaande 1 januari 2014  

 (2013/378602) 
 Besluit: conform 
 
7. Fietsstraat Land in zicht 
 (2013/441579) 
 Besluit: conform 
 
8. Reinaldapark vrijgeven krediet ten behoeve van groenaanplant  
 (2013/443086) 
 Besluit: conform 
 
9. Afwijzing verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan Haarlem zuid 

t.b.v. een extra woonbestemming op het perceel Vijverlaan 5.  
 (2013/399886) 
 Besluit: conform 
  
9.1 Motie Vijverlaan 3 

De motie  ingediend door de fracties VVD, Haarlem Plus en Fractie Reeskamp 
wordt verworpen 
De fracties VVD, Haarlem Plus en Fractie Reeskamp stemmen voor de motie. 
De fracties GLH, AP en SL en D66 geven een stemverklaring  
 

10. Nota verhuurbeleid 
 (2013/293144)  

Vastgesteld met inachtneming van aanvullende notitie van wethouder 
Cassee d.d. 18 november 2013 

 Besluit: conform 
 
10.1 Amendement huurverhoging CPI + 1% 

Het amendement ingediend door de fractie VVD wordt verworpen 
De fracties VVD, CDA, Fractie Reeskamp en D66 stemmen voor het 
amendement 
De fracties Fractie Reeskamp en D66 geven een stemverklaring. 

 
11. Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem  
 (2013/393332) 
 Niet behandeld: Terug naar commissie. 
 
12. Rooie loper geen dooie loper!   
 De motie  ingediend door de fracties VVD, PvdA en Actiepartij wordt 

aangenomen 
De fracties VVD, PvdA, Actiepartijm, Fractie Reeskamp, Haarlem Plus, 
Sociaal Lokaal en VVD stemmen voor de motie. 
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o V/c 
Rooie loper geen dooie loper!! 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 20 november 2013, 

Overwegende dat 

• De rode loper moet bijdragen aan ontwikkeling van het centrum 

• Het centrum voor bezoekers tot aan het station aantrekkelijk en 
attractief moet zijn 

• Het doel van de rode loper o.a. is meer bezoekers naar het centrum te 
trekken 

• De ondernemers in de Zijlstraat niet meer verstopt zijn achter de 
zaterdagmarkt, als die verplaatst wordt naar hun straat 

Tevens constaterende dat 

• Het college positief stond tegenover de, door de raad aangenomen, motie 
Bloemenmarkt [ D'663 

Draagt het College van B&W op 

• Zo spoedig als mogelijk in overleg te gaan met de winkeliersvereniging 
Kruisweg/ Kruisstraat en de marktkooplui waar de zaterdagmarkt (bij 
verplaatsing i.v.m. evenementen) kan plaats vinden op Stationsplein en 
omgeving 

• Als streefdatum aanhouden de l e zaterdag in 2014 als verplaatsing van 
de Grote Markt zich voordoet 

En gaat over tot de orde van de dag. 

AS 

11 (ü^t)) 
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