
 

Kort verslag  

     

       Datum raadsvergadering: donderdag 26 januari 2017 

 

1  Installatie/Benoemingen 

  De installatie van de heer Rutten (VVD) als raadslid van de gemeente Haarlem heeft 

plaatsgevonden. 

De volgende benoemingen hebben plaatsgevonden: 

mevr. Sterenberg (VVD) als voorzitter van de commissie Beheer / tevens lid Presidium,  

dhr. Van Haga (VVD) als lid van commissie Bestuur, dhr. Rutten als lid van commissie 

Beheer. 

 

2  Vragenuur  

De vragen van de fractie Trots Haarlem over inburgering worden beantwoord door 

burgemeester Wienen en wethouder Langenacker. 

De vragen van de SP over urgentieverklaring bij woningen worden beantwoord door 

wethouder Langenacker.  

De vragen van de fractie Trots Haarlem over inbraken worden beantwoord door burgemeester 

Wienen. 

 

 3  Vaststellen van de agenda  

 

4  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 15 december 2016  

  Na wijziging van de spelling van dhr. Van der Zande in Van der Zanden worden de notulen 

zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld.  

 

5  Bekrachtigen/opheffen Geheimhouding   

  De geheimhouding op de stukken Schikking Stationsplein met aannemer  

  Van der Steen bv is opgeheven. 

 

6  Raadsvoorstel benoeming M.F. Boels per 1 januari 2017 (met terugwerkende kracht) als 

  extern lid Rekenkamercommissie  

Besluit: conform 

 

7  Toetreding contractgemeenten tot gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst IJmond  

Besluit: conform 

De fracties SP en AP geven een stemverklaring 

  

8  Vaststellen verordening Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing Haarlem  

Besluit: conform 

De fracties PvdA, GLH, CU en SP geven een stemverklaring 

  

9  Vaststellen beheerverordening 'Vijfhoek'  

Besluit: conform 

De fracties SP en CU geven een stemverklaring 

  

10  Visie op de maatschappelijke integratie en participatie van statushouders in Haarlem: 

   Samen doen  

Besluit: conform 
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10.1 Motie Een ongedeelde stad ook voor statushouder 

De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen 

  De fracties Trots Haarlem, SP en OPH stemmen voor de motie. 

De fracties SP en GLH geven een stemverklaring 

 

10.2 Motie Taalbudched veur ieder1 

De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen 

  De fracties Trots Haarlem, OPH en SP stemmen voor de motie. 

 

10.3 Motie Falend landelijk inburgeringbeleid, Haarlem geef het goede voorbeeld 

De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen 

  De fracties Trots Haarlem, OPH en SP stemmen voor de motie. 

   

11  Zienswijze ambtelijke samenwerking Haarlem - Zandvoort  

Besluit: conform De fractie SP stemt tegen de zienswijze. 

 

11.1 Motie Het dienen van twee heren is ongewenst 

De motie ingediend door de fractie SP wordt ingetrokken. 

   

 

13  Haalbaarheid University College in de Koepel vaststellen en AB-BC constructie in 

uitvoering brengen  

Na schorsing besluit het  college het voorstel terug te nemen. 

  

14 Moties Vreemd  

14.3 Motie De oudste krant ter wereld mag niet verloren gaan 

De raadsbreed ingediende motie wordt aangenomen. 

 

 

De vergadering wordt hierna gesloten. Alle overige voorstellen, ingekomen stukken en moties 

zullen opnieuw worden geagendeerd/ingediend op 16 februari 2017  

   

 

 

 


