
 

Kort verslag 
 

 
Datum raadsvergadering: donderdag 30 januari 2020   

 
Aanwezigen 
Voorzitter:     de heer J. Wienen 
Wethouders: de heer J. Botter, de heer R.H. Berkhout, mevrouw M.T. Meijs, 
                         de heer F.J. Roduner, de heer M. Snoek  
Griffier:           mevrouw J. Spier 
 
Aanwezig: 
De heer J. Amand (Trots Hlm), de heer M. Aynan (Jouw Hlm), de heer J.W. 
Blokpoel (VVD), mevrouw J. Çimen (D66), de heer P. van den Doel (GLH), de 
heer A.R. Dreijer (CDA), de heer J.P.J. Drost (GLH), de heer M. El Aichi (CDA), 
de heer Garretsen (SP), de heer M. de Groot (D66), de heer  Gün (GLH),  de 
heer G. Hulster (Actiepartij), de heer P.W. van Kessel (VVD), mevrouw S.K. 
Klazes (GLH), mevrouw A. Kok (OPH), de heer B. van Leeuwen (D66), 
mevrouw D. Leitner (D66), de heer J.N. Oomkes (PvdA), mevrouw M.E. 
Oosterbroek (GLH), mevrouw S. Özoğul-Özen (SP), mevrouw E. de Raadt 
(CDA), de heer A.P.D. van den Raadt (Trots Hlm),  de heer W.J. Rutten, 
mevrouw S.M.L.M. Schneiders-Spoor (GLH), dhr. I.D Sepers (PvdA), 
mevrouw I.J. van der Sluis (GLH), de heer F.N.G. Smit (OPH),  mevrouw 
R.E.E. Timmer-Aukes (GLH), mevrouw C.M. Verhoeff (PvdA),  de heer F.C. 
Visser (ChristenUnie), de heer J.L. Visser (CDA), de heer M.H. Wiedemeijer 
(PvdA, later), mevrouw Van der Windt (D66)   mevrouw I.P. Wisse (PvdA), de 
heer I. Yerden (PvdA), mevrouw L.C. van Zetten (HvH) en de heer N. Zohri. 
 
Afwezig:  De heer J. Boer (VVD), mevrouw M. Otten (LH), 
 
1 Installatie  dhr. I.D. (Bas) Sepers  als raadslid voor de PvdA 

De installatie van de heer Sepers heeft plaatsgevonden. 
  
2 Vaststellen van de agenda  
 Agendapunt 10 wordt ovv de fractie HvH opgewaardeerd naar 

bespreekpunt i.v.m. indienen motie. Tevens kunnen de vragen CDA uit 
het vragenuur worden gesteld. 

 Agendapunt 11 wordt afgewaardeerd naar hamerstuk met 
stemverklaring o.v.v. de raad. 

 Agendapunt 12 Doelgroepenverordening wordt doorgeschoven naar de 
volgende raadsvergadering 27 februari.  



 

 

 

 

 

 

/  

2 

 

 

 
3 Bekrachtigen/opheffen geheimhouding  
     De geheimhouding is bekrachtigd op het Verbeterplan Kenter. 
 
4 Ingekomen stukken (zie lijst onderaan agenda)  

Op verzoek van de fractie GLH worden de stukken 0200042703 
informatiemap 5G en Gezondheid en 20200044872 Motie gemeente 
Bergen inzake 5G-antennes betrokken bij de raadsmarkt over dit 
onderwerp. 
De fractie SP vraagt de wethouder het antwoord op de binnengekomen 
zienswijze * 2019814854 Zienswijze op bouwplannen Aard vd 
Leeuwproject Delftwijk te doen toekomen aan de commissie ter 
bespreking.  

 Overige stukken worden geacht voor kennisgeving te zijn aangenomen. 
 
5 Transcript raadsvergadering van 19 december 2019 (alleen n.a.v.)  
  
 6 Onderwijskansenbeleid Haarlem 2019-2022  

Besluit: conform. 
 
 7 Sluiten grondexploitatie Meerwijk centrum complex 043  
 Besluit: conform. 
 
 8 Vaststellen wijziging Verordening naamgeving en nummering 

(adressen)  Haarlem 2019  
 Besluit: conform. 
 
9 Vaststellen Hotelbeleid  
 Besluit: conform. 
 De fracties CDA en VVD geven een stemverklaring.  
 
10 Uitkomsten onderzoek Frans Hals Museum, aanvullende subsidie en 

vervolg  
 Besluit: conform. 

De fractie Trots Hlm stemt tegen het voorstel. 
De fractie Jouw Hlm, Trots Hlm en SP geven een stemverklaring. 
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10.1 Motie Collectie Frans Hals Museum: onze zaak 

De motie  ingediend door de fracties HvH LH wordt verworpen. 
De fractie(s) HvH,  Trots Hlm, OPH en CU stemmen voor de motie. 
De fracties Jouw Hlm en Trots Hlm geven een stemverklaring. 

 
***  Wethouder Meijs zegt toe voor de Kadernota te komen met invulling van 

de scenario’s. 
 
11 Vaststellen ontwikkelvisie Spaarndamseweg  
 Besluit: conform.  

De fracties VVD en HvH stemmen tegen het voorstel. 
De fracties GLH, Jouw Hlm, D66, OPH, CDA, AP, VVD, Trots Hlm, HvH en 
PvdA  geven een stemverklaring. 

 
12 Vaststellen verordening doelgroepen woningbouw Haarlem 2020  
 Agendapunt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 27 februari.  
 
13  Vaststellen Beleidsplan Schoon  
 Besluit: conform. 
 
***  Wethouder Snoek zegt toe in gesprek te gaan met de gemeente Velsen 

over zwerfafval van de bezoekers aan de fastfoodketen op grondgebied 
Velsen nabij Haarlem Noord. 

***   Wethouder Snoek zegt toe te onderzoeken of de bigbelly’s  ook van 
Nederlands fabricaat kunnen worden geleverd/geplaatst. 

 
13.1 Motie Gouden Grijper 

De motie  ingediend door de fractie Jouw Hlm wordt verworpen. 
De fractie(s) Jouw Hlm, CU en AP stemmen voor de motie. 
De fractie GLH geeft een stemverklaring. 

 
13.2 Motie 0kg zwerfafval in... 

De motie  ingediend door de fractie AP wordt verworpen.  
De fracties AP SP CU stemmen voor de motie. 
De fractie CU geeft een stemverklaring. 
 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/10-1-Motie-HvH-LH-Collectie-Frans-Hals-Museum-onze-zaak.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/13-1-Motie-JH-Gouden-Grijper.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/13-1-Motie-JH-Gouden-Grijper.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/13-2-Motie-AP-0kg-zwerfafval-in.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/13-2-Motie-AP-0kg-zwerfafval-in.pdf
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13.3 Amendement ‘Een snel meldingssysteem brengt problemen in kaart’ 
Het amendement ingediend door de fractie VVD wordt verworpen. 
De fracties VVD, SP, OPH, Jouw Hlm CU HvH AP stemmen voor het 
amendement. 

 
13.4 Motie ‘Een uitgebreider meldingssysteem brengt problemen nog beter 

in kaart’ 
De motie  ingediend door de fracties VVD CU CDA  wordt raadsbreed 
aangenomen. 

***  Wethouder Snoek zegt toe in gesprek te gaan met gemeente Utrecht    
over meldingssysteem Utrecht. 
 

13.5 Motie Aan de bak 
De motie  ingediend door de fracties Jouw Hlm  en Trots Hlm wordt 
aangenomen.  
De fractie(s) GLH SP Jouw Hlm CU AP Trots Hlm en PvdA stemmen voor 
de motie. 

 
13.6 Motie Alle kerstbomen verzamelen 

De motie  ingediend door de fracties Jouw Hlm en Trots Hlm wordt 
ingetrokken. 

***  Wethouder Snoek  geeft aan in overleg te gaan met Spaarnelanden  
         en verslag te doen aan de commissie van dit gesprek. 
 
13.7 Motie (Geen) poep op de stoep 

De motie  ingediend door de fractie Jouw Hlm wordt verworpen. 
De fractie Jouw Hlm stemt voor de motie. 
De fracties GLH en Trots Hlm geven een stemverklaring. 

 
14  Moties vreemd  
14.1 Motie Betrouwbare overheid van Jouw Haarlem wordt ingetrokken. 
 
14.2 Motie Vluchtelingenwerk inburgering (Subsidie) 

De motie ingediend door de fracties SP AP wordt verworpen.  
Hoofdelijke stemming: 7 stemmen voor/30 stemmen tegen de motie.  
De fracties GLH, D66 OPH, Jouw Hlm CU, Trots Hlm, CDA en Pvda geven 
een stemverklaring. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-januari/19:30/13-3-Amendement-VVD-Een-snel-meldingssysteem-brengt-problemen-in-kaart.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/30-januari/19:30/13-3-Amendement-VVD-Een-snel-meldingssysteem-brengt-problemen-in-kaart.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/13-4-Motie-VVD-CU-CDA-Een-uitgebreider-meldingssysteem-brengt-problemen-nog-beter-in-kaart.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/13-4-Motie-VVD-CU-CDA-Een-uitgebreider-meldingssysteem-brengt-problemen-nog-beter-in-kaart.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/13-4-Motie-VVD-CU-CDA-Een-uitgebreider-meldingssysteem-brengt-problemen-nog-beter-in-kaart.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/13-4-Motie-VVD-CU-CDA-Een-uitgebreider-meldingssysteem-brengt-problemen-nog-beter-in-kaart.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/13-5-Motie-JH-Trots-Hlm-Aan-de-bak.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/13-5-Motie-JH-Trots-Hlm-Aan-de-bak.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/13-6-Motie-JH-Trots-Hlm-Alle-kerstbomen-verzamelen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/13-6-Motie-JH-Trots-Hlm-Alle-kerstbomen-verzamelen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/13-7-Motie-JH-Geen-poep-op-de-stoep.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/13-7-Motie-JH-Geen-poep-op-de-stoep.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-1-Motie-JH-SP-Betrouwbare-overheid.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-1-Motie-JH-SP-Betrouwbare-overheid.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-2-Motie-SP-AP-Vluchtelingenwerk-hulpverlening-Gewijzigde-tekst.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-2-Motie-SP-AP-Vluchtelingenwerk-hulpverlening-Gewijzigde-tekst.pdf
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14.3 Motie Vluchtelingenwerk hulpverlening (Participatie) 

De motie  ingediend door de fracties SP AP wordt verworpen.  
De fractie(s) SP AP OPH Jouw Hlm stemmen voor de motie. 
De fracties GLH, D66, OPH, Jouw Hlm , CU, Trots Hlm, CDA geven een 
stemverklaring. 

 
14.4 Motie Alle dagen een warme maaltijd 

De motie  ingediend door de fractie SP wordt verworpen.  
De fractie(s) SP, Jouw Hlm, AP en Trots Hlm stemmen voor de motie. 
De fracties Jouw Hlm, AP, CU, GLH geven een stemverklaring. 

 
14.5 Motie Alle dagen kunnen douchen 

De motie  ingediend door de fractie SP  wordt verworpen . 
De fractie(s) SP, Jouw  Hlm, AP,  stemmen voor de motie 
De fracties Jouw Hlm, AP, OPH, GLH, CU  geven een stemverklaring 

 
14.6 Motie vreemd Civiel planproces (1) 

De motie  ingediend door de fracties GLH AP CU Trots Hlm wordt 
ingetrokken na toezegging wethouder. 

***  Wethouder Snoek zegt toe een notitie te leveren over de 
beslissingsmomenten van de raad binnen het civiel planproces en 
ruimtelijk planproces en dit onderwerp nogmaals te bespreken in de 
commissie. 

 
14.7 Motie Reguleer parkeer 

De motie  ingediend door de fracties AP CU wordt ingetrokken.  
 
14.8 Motie Niet bomen over bomen maar beslissen over bomen 

De motie ingediend door de fractie GLH wordt verworpen . 
De fractie(s) GLH,  Trots Hlm, SP stemmen voor de motie. 
De fracties Jouw Hlm en HvH geven een stemverklaring. 

 
14.9 Motie  Het nieuwe parkeren 

De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen. 
De fractie(s) Trots Hlm en SP stemmen voor de motie. 
De fracties Jouw Hlm, OPH, SP  geven een stemverklaring. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-3-Motie-SP-AP-Motie-Vluchtelingenwerk-Inburgering-Participatie-Verklaring-Trajecten.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-4-Motie-SP-Alle-dagen-een-warme-maaltijd.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-4-Motie-SP-Alle-dagen-een-warme-maaltijd.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-5-Motie-SP-Alle-dagen-kunnen-douchen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-5-Motie-SP-Alle-dagen-kunnen-douchen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-6-Motie-GLH-AP-CU-Trots-Hlm-Civiel-planproces-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-6-Motie-GLH-AP-CU-Trots-Hlm-Civiel-planproces-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-6-Motie-GLH-AP-CU-Trots-Hlm-Civiel-planproces-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-6-Motie-GLH-AP-CU-Trots-Hlm-Civiel-planproces-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-8-motie-GLH-Niet-bomen-over-bomen-maar-beslissen-over-bomen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-8-motie-GLH-Niet-bomen-over-bomen-maar-beslissen-over-bomen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-9-Motie-Trots-Hlm-Het-nieuwe-parkeren-gewijzigde-versie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-9-Motie-Trots-Hlm-Het-nieuwe-parkeren-gewijzigde-versie.pdf

