Kort verslag
Datum raadsvergadering: donderdag 25 januari 2018
1

Vragenuur
De vragen van de fractie CDA over renovatie Meerwijk worden beantwoord door wethouder
Roduner.
De vragen van Trots Haarlem over Bedreigingen Nieuwe Kerksplein worden beantwoord
door burgemeester Wienen.
De vragen van Trots Haarlem over Statushouders die terugkeren worden beantwoord door
wethouder Roduner.
De vragen van Trots Haarlem over Voorkennis Dolhuysbrug worden beantwoord door
wethouder Sikkema.
De vragen van OPH over de Opinienota Dolhuysbrug versus Kennemerbrug worden
beantwoord door wethouder Sikkema
De vragen van CU over kosten huisuitzettingen bij woonfraude/wonen Waarderpolder
worden beantwoord door burgemeester Wienen.
De vragen van AP over stand van zaken Oerkap worden beantwoord door wethouder Van
Spijk.
De vragen van HvH over de Beeldenstorm worden beantwoord door burgemeester Wienen.
De vragen van de fractie PvdA en CU over de Stadsbouwmeester worden beantwoord door
wethouder Van Spijk.

2

Vaststellen van de agenda
Op verzoek van de fracties VVD en Trots Hlm wordt agendapunt 9 opgewaardeerd naar
bespreekpunt i.v.m. het indienen van een amendement en een motie.

3

Bekrachtigen/opheffen geheimhouding
De geheimhouding van de bijlagen 1 t/m 7 van de Verkoop panden Janssstraat 48-50 is
bekrachtigd.

4

Ingekomen stukken
Op verzoek van de fractie Trots Hlm wordt 2017594344 Vaststellen rapportage 213aonderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gebruik van accommodaties
voor het jongerenwerk geagendeerd in de commissie

5

Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 21 december 2017
De notulen worden zonder verdere op en/of aanmerkingen vastgesteld.

6

Raadsbesluit over advies Rekenkamercommissie over opvolging aanbeveling
t.a.v. Digipanel
Besluit: conform

7

Vrijgeven krediet watergang AziePark
Besluit: conform
De fracties AP, GLH, PvdA, D66 en SP geven een stemverklaring

8

Benoeming en herbenoeming en ontslag leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
Besluit: conform
De fracties SP, AP, GLH, CU en Trots Hlm geven een stemverklaring

9

Verlagen parkeernorm voor de categorie "sociale huurwoningen"
Besluit: conform De fractie Trots Hlm stemt tegen het voorstel.
De fracties Jouw Hlm en Trots Hlm geven een stemverklaring.

/
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9.1

Amendement De Parkeernorm
Het amendement ingediend door de fracties VVD, HvH en FM wordt verworpen.
De fracties VVD, HvH, FM, Trots Hlm en AP stemmen voor het amendement.
De fracties Trots Hlm, OPH, HvH en SP geven een stemverklaring

9.2

Motie Verlagen parkeernorm sociale woningbouw strijdig artikel 1 van de grondwet
De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen.
De fractie Trots Hlm stemt voor de motie.
Wethouder Van Spijk zegt toe dat een soortgelijk onderzoek naar de parkeerbehoefte zal
plaatsvinden voor woningen in dezelfde prijsklasse in de private sector, waarbij hij verwacht
dat actualisatie van de cijfers om de vijf jaar zal plaatsvinden.

10

Openen grex Zwemmerslaan
Besluit: conform
De fractie Jouw Hlm en OPH geven een stemverklaring
De fracties SP, Jouw Hlm, AP en OPH stemmen tegen het voorstel.

10.1 Amendement Ook aan de Oostkant 30% sociaal
Het amendement ingediend door de fractie Jouw Hlm wordt verworpen.
De fracties Jouw Hlm, OPH, SP, AP en GLH stemmen voor het amendement.
De fracties OPH, PvdA, SP, AP, GLH, Trots Hlm en D66 geven een stemverklaring
11

Verkoop panden Jansstraat 48-50
Besluit: conform
De fracties OPH, SP, AP en Jouw Hlm stemmen tegen het voorstel.
De fracties Trots Hlm, OPH, Jouw Hlm geven een stemverklaring.

11.1 Motie Ook in het centrum betaalbaar wonen
De motie ingediend door de fractie Jouw Hlm wordt verworpen.
De fracties Jouw Hlm, SP, OPH, AP en Trots Hlm stemmen voor de motie.
De fracties Trots Hlm en FM geven een stemverklaring
Wethouder Botter zal een overzicht leveren met panden waarvoor het verkoopproces al is
gestart cq al overeenkomsten aanwezig zijn.
12

Vaststellen nieuwe berekeningsmethodiek grondprijs bij project
"Oneigenlijk Gebruik Gemeentegrond
Besluit: conform
Burgemeester Wienen zegt toe de nieuwe berekeningsmethode snel toe te gaan passen.

12.1 Motie Spijtoptant geen voordeelklant
De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen
De fractie Trots Haarlem stemt voor de motie.
12.2 Motie Spijtoptant geen VIP voor iedereen artikel 1
De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen
De fractie Trots Haarlem stemt voor de motie.
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13

Vaststellen bezoekersregeling in parkeerzone B en C
Besluit: conform
De fracties SP, Jouw Hlm, OPH, Trots Hlm, VVD, FM, HvH, AP stemmen tegen het
voorstel.
De fracties SP, Jouw Hlm, OPH, Trots Hlm, VVD, CDA, GLH, FM, CU, HvH, D66 en AP
geven een stemverklaring

13.1 Motie Parkeerduurbeperking van maximaal 2 uur
De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen.
De fracties CU, OPH en FM stemmen voor de motie.
13.2 Motie Parkeeroplossing voor sociaal maatschappelijke functies
De motie ingediend door de fractie CU wordt ingetrokken na toezegging van wethouder
Sikkema met een voorstel te komen voor aanpassing van de verordening voor het verlenen
van parkeervergunningen voor sociaal maatschappelijke voorzieningen.
13.3 Motie Een herinnering wel zo makkelijk
De motie ingediend door de fractie VVD wordt raadsbreed aangenomen
13.4 Motie Schijf blijft
De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen.
De fracties VVD, Jouw Hlm, AP, Trots Hlm, OPH, FM, HvH en SP stemmen voor de motie.
13.5 Motie Blijf van mijn schijf
De motie ingediend door de fracties Jouw Hlm, OPH, FM en AP wordt verworpen na
hoofdelijke stemming (17 stemmen voor, 20 stemmen tegen).

14

Presentatie Initiatiefvoorstel Zendmasten en straling van Trots Haarlem
Het initiatiefvoorstel wordt in de volgende raad gepresenteerd, maar zal wel in proces
worden genomen.

15

Presentatie initiatiefvoorstel VVD en D66 Kinderen in de opvang
Het initiatiefvoorstel wordt in de volgende raad gepresenteerd, maar zal wel in proces
worden genomen.

16

Moties Vreemd

16.9 Motie Dolhuysbrug kleur bekennen
De motie ingediend door de fracties VVD, SP, FM, Trots Hlm, HvH en OPH wordt
verworpen
De fracties SP, VVD, FM, Trots Hlm, HvH, OPH CDA en FM stemmen voor de motie.
16.10 Motie Een nieuwe fietsbrug door de Bolwerken 25 januari 2018
De motie ingediend door de fractie OPH wordt verworpen.
De fracties OPH, VVD, SP, FM, Trots Hlm en HvH stemmen voor de motie.
De fractie SP geeft een stemverklaring

/
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Alle overige moties vreemd worden doorgeschoven naar de raad van 15 februari 2018.
Motie Bewonersondersteuning en leefbaarheidsbudget op de juiste schaal
Motie Betrokken Haarlemmers als Voorzitter van de Commissies
Motie ja-ja sticker
Motie Meerderheid bewoners bepaalt parkeerbeleid in hun cluster niet een handvol
respondenten
Motie Duurzaamheidsmonitor
Motie Duurzaamheidslening maak het makkelijk
Motie Timmer aan de Dreef NA de verkiezingen
Motie Tijdelijk camera toezicht omgeving Nieuwe Kerksplein
Motie Bezint eer ge print

Lijst ingekomen stukken:
Te agenderen in de commissie: 2017594344 Vaststellen rapportage 213a-onderzoek naar de
doeltreffendheid en doelmatigheid van het gebruik van accommodaties voor het
jongerenwerk.
Overige stukken ter kennisgeving aangenomen.

13.3
Motie: Een herinnering, wel zo makkelijk
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 25 januari 2018
Overwegende dat


Het voorstel van het College van B&W is een klant- en gebruiksvriendelijke bezoekersregeling

Tevens constaterende dat





Het College van B&W in Raadstuk Vaststellen bezoekersregeling aangeven “In de eerste
release worden er (nog) geen meldingen (notificaties) verstuurd tegen het vergeten van
afmelden.”
Gebleken is dat er wel een behoefte is aan een herinnering, omdat inwoners aangeven bang
te zijn om te vergeten het bezoek na afloop weer af te melden en zodoende onnodig uren
kwijt raken en kosten maken.
Een automatische herinnering zeer klant- en gebruiksvriendelijk is.
Juist automatische herinneringen nuttig zijn bij een nieuw systeem, waar gebruikers nog
geen bekendheid mee hebben.

Draagt het College van B&W om


Om in de eerste release in te bouwen, dat er wel meldingen (notificaties) verstuurd worden
tegen het vergeten van afmelden.

En gaat over tot de orde van de dag.

