Kort verslag
Datum raadsvergadering: donderdag 31 januari 2019
Aanwezigen:
Voorzitter:
Wethouders:
Griffier:

de heer J. Wienen
de heer J. Botter, de heer R.H. Berkhout, mevrouw M.T. Meijs,
de heer F.J. Roduner, de heer M. Snoek
mevrouw J. Spier

De heer J. Amand (Trots Hlm), de heer M. Aynan (Jouw Hlm), de heer R.H. Berkhout
(GLH), de heer J.W. Blokpoel (VVD), de heer J. Boer (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 F.H. Garretsen (SP), de heer M. de Groot (D66), 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 M. Otten (LH) mevrouw
S. Özoğul-Özen (SP), mevrouw E. de Raadt (CDA), de heer A.P.D. van den Raadt (Trots
Hlm later), de heer M.J.A.E. Rijssenbeek (D66), mevrouw S.M.L.M. Schneiders-Spoor
(GLH), mevrouw M.C.M. Schopman (PvdA), de heer F.N.G. Smit (OPH), mevrouw A.
Sterenberg (VVD), mevrouw M.A.M. Steyger (GLH), 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 I.P. Wisse (PvdA), de heer
I. Yerden (PvdA) en mevrouw L.C. van Zetten (HvH)
Afwezig: de heer B. Gün (GLH),
0

Opening

1

Benoeming raadslid
De benoeming van de heer P.O.R. van der Mark zal in de raad van februari plaatsvinden.

2

Benoeming wethouder
Als leden van de stemcommissie zijn benoemd mevrouw Çimen, mevrouw De Raadt, de heer
Amand
De benoeming van de heer R.H. Berkhout als wethouder van de gemeente Haarlem heeft
plaatsgevonden.
Uitgebrachte stemmen: 35. Aantal uitgebrachte stemmen op de heer Berkhout: 35.

3

Vragenuur
De vragen van Liberaal Haarlem over het autoluw maken binnenstad worden beantwoord
door wethouder Berkhout.
** Hij zegt toe in gesprek te gaan met de ondernemers over wat hun argumenten cq zorgen
zijn om de ingangsdatum te willen uitstellen.
De vragen van Trots Haarlem over toename werkloosheid in Schalkwijk onder mensen met
een niet westerse achtergrond worden beantwoord door wethouder Roduner.
De vragen van Trots Haarlem over update proces Zaanenlaan kermis worden beantwoord
door burgemeester Wienen.

4

Vaststellen van de agenda
Agendapunt 20 wordt van de agenda gehaald en zal opnieuw worden behandeld in de
commissie.
De agendapunten 11, 14 en 15 worden opgewaardeerd voor het indienen van moties en/of
amendementen.

/
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5

Bekrachtigen/opheffen geheimhouding
De geheimhouding op onderstaande stukken is bekrachtigd:
• 2018901572 Oplegging geheimhouding op onderzoeksrapport inzake integriteitsmelding
inclusief rapportage en bijlagen
• Opleggen geheimhouding beantwoording technische vraag Hart Voor
Haarlem over straatstenen Floraplein
• Oplegging geheimhouding op de CV's van leden van de commissie voor
bezwaarschriften behorende bij raadsstuk 2018/850918 2019/38362
• 201930342 Opleggen geheimhouding beantwoording technische vraag CDA over stand
van zaken De Koepel

6

Ingekomen stukken (zie lijst onderaan agenda)
Op verzoek van de fractie OPH wordt * 2019030061 Openbare veiligheid rond
woonwagenkamp Belgielaan en * 2019031616 Onmogelijk maken realisatie business
centre Mooie Nel geagendeerd ter bespreking in de commissie.
Op verzoek van de fractie AP wordt * 20192060918 Raadsinformatiebrief Update Veilig
Thuis Kennemerland geagendeerd ter bespreking in de commissie.
Op verzoek van de fractie Jouw Hlm wordt * 2019032757 20190111 Bezwaar tegen het
slopen van het Christelijk Lyceum Platenenlaan 5; ontwikkelzone Orionweg/Planetenlaan
geagendeerd in de commissie bij voorkeur in combinatie met de Ontwikkelvisie. ;
Overige stukken ter kennisgeving aangenomen.

7

Transcript vergadering 20 december 2018 (alleen nav)

8

Benoeming en herbenoeming van leden van de commissie voor bezwaarschriften
Besluit: conform

9

Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap
Zuid-Kennemerland
Besluit: conform

10

Integrale vernieuwing openbare ruimte in Meerwijk (IVORIM). Vervolg
advies op het vrijgeven voorbereidingskrediet 2018/269828.
Besluit: conform
De fracties GLH, D66, SP, OPH, Jouw Hlm, AP, CU, PvdA en Trots Hlm geven een
stemverklaring

11

Startnotitie verkoop en ontwikkeling Koningstein
Besluit: conform
De fractie Jouw Hlm geeft een stemverklaring
Jouw Hlm stemt tegen het voorstel.

11.1

Motie Koningstein tijdelijk gebruik grond
De motie ingediend door de fracties AP CU SP wordt ingetrokken na toezegging door
wethouder Roduner open te staan voor initiatieven vanuit de stad om het terrein
Koningstein na sloop van het gebouw te gebruiken tot start herontwikkeling.
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12

Initiatiefvoorstel GroenLinks Haarlem ‘Meer regie bij energietransitie
bestaande bouw’.
Besluit: conform
De fractie Trots Haarlem, SP en OPH geven een stemverklaring

13

RKC onderzoek - technisch advies over indicatoren in de begroting
Besluit: conform
De fracties VVD, PvdA, AP, D66 en OPH geven een stemverklaring
De voorzitter RKC mevr. Schneiders geeft een toelichting.

14

Nota Grondprijsbeleid 2018
Besluit:gewijzigd

14.1

Amendement Kettingbeding Nota Grondprijzen
Het amendement ingediend door de fractie AP wordt aangenomen.
De fractie D66 stemt tegen het amendement
De fracties GLH, SP, OPH, Jouw Hlm, HvH, D66, VVD en CDA geven een
stemverklaring.

15

Nota Grondbeleid 2018 e.v.
Besluit: conform

15.1

Motie actief grondbeleid ook in de Waarderpolder
De motie ingediend door de fracties AP CU SP ingetrokken na toezegging wethouder
Roduner eerst in gesprek te willen gaan met de raad over de toekomst van de
Waarderpolder, is herstructurering nodig en wat dit betekent voor bestaande bedrijven.

16

Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Openbare Ruimte 2019
Besluit: conform
De fractie Trots Hlm en OPH geven een stemverklaring.
Trots Hlm stemt tegen het voorstel.

16.1

Amendement Variantenstudie OV v2 (nieuwe versie)
Het amendement ingediend door de fracties AP SP CU wordt verworpen
De fracties SP, OPH, Jouw Hlm, CU en AP stemmen voor het amendement

16.2

Motie Nassaulaan Toekomstbestendig
De motie ingediend door de fractie D66 AP CDA SP wordt aangenomen
De fracties D66 GLH AP Trots Hlm CDA CU en PvdA stemmen voor de motie
De fractie PvdA geeft een stemverklaring

16.3

Amendement Trots Hlm Sor ook genoeg openbare toiletten
Het amendement ingediend door de fractie Trots hlm wordt verworpen
De fracties SP, OPH, JouwHlm, CU, AP en Trots Hlm stemmen voor het amendement
De fractie Jouw Hlm geven een stemverklaring.

17

Beschikbaar stellen extra krediet voor kademuur en herinrichting Spaarne
Besluit: conform.
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17.1

Motie Ons bin zuunig
De motie ingediend door de fractie OPH wordt verworpen
De fracties OPH, LH, HvH en Trots Hlm stemmen voor de motie
De fracties CU geeft een stemverklaring

17.2

Amendement Minder of meer wijk
Het amendement ingediend door de fractie JH wordt verworpen
De fractie Jouw Hlm stemt voor de motie

18

Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2019-2022
Besluit: conform

18.1

Motie Diversiteit bij de politie een groot goed
De motie ingediend door de fracties SP, OPH GLH AP wordt ingetrokken
Burgemeester Wienen zegt toe op dit onderwerp de nadruk te leggen in zijn gesprekken met
de politie.
Burgemeester Wienen zegt toe n.a.v. vraag Trots Hlm terug te komen op het onderwerp
ondermijning.

19

Aanpassen parkeernormen voor woningen op basis van reëel autobezit in
Haarlem
Besluit: conform
Fractie GLH, SP CU CDA en PvdA stemmen voor het voorstel.

19.1

Amendement realistische parkeernorm
Het amendement ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen
De fractie Trots Hlm stemt voor het amendement

19.2

Motie Altijd de realistische parkeernorm niet alleen bij woningen
De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen
De fractie Trots Hlm stemmen voor de motie

19.3

Motie altijd de realistische parkeernorm
De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen
De fracties Trots en Jouw Hlm stemmen voor de motie, waarbij aangetekend dat Jouw
Hllm dacht voor 19.4 te stemmen.

19.4

Motie Altijd de realistische parkeernorm niet alleen voor auto’s
De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen.
De fracties Trots Hlm en Jouw Hlm stemmen voor de motie

19.5

Motie De realistische parkeernorm maar invalide blijft invalide dus
De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen
De fracties Trots Hlm en OPH stemmen voor de motie

19.6

Motie De realistische parkeernorm na een tweede onafhankelijk onderzoek
De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen
De fractie Trots Hlm stemt voor de motie
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19.7

Motie De realistische parkeernorm meer woningen en meer auto’s
De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen
De fracties Trots Hlm en Jouw Hlm stemmen voor de motie

20

Verklaring van geen bedenkingen in verband met het verlenen van
ontwerp-omgevingsvergunning realisatie 60 appartementen aan de
Schalkwijkerstraat en Vijfhuizerstraat (New Harlem)
Agendapunt wordt op verzoek van de raad van de agenda gehaald om nogmaals te
behandelen in de commissie.
Wethouder Roduner zal hiervoor een notitie aanleveren.

21

Verkoop kavel aan Mooie Nel BV en NK Vastgoed in de Noordkop
Waarderpolder
Besluit: conform

22

Verkoop kavel aan Intos in de Noordkop Waarderpolder
Besluit: conform

23

Moties Vreemd

23.1

Motie PvdA GLH CDA - 100 jaar vrouwenkiesrecht
De motie ingediend door de fracties PvdA GLH CDA wordt aangenomen
De fracties HvH, LH en OPH stemmen tegen de motie
De fracties Trots Hlm, HvH en Jouw Hlm geven een stemverklaring

23.2

Motie Alle mantelzorgers doen er toe
De motie ingediend door de fracties CDA PvdA D66 GLH wordt aangenomen.
De fracties HvH en LH stemmen tegen de motie
De fractie SP geeft een stemverklaring

23.3

Motie Bezoekersparkeren, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.
De motie ingediend door de fracties VVD OPH SP JH wordt aangenomen.
De fracties GLH, D66, LH, HvH en AP stemmen tegen de motie
De fractie CDA, GLH, D66, CU, LH, HvH, CDA en PvdA geven een stemverklaring

23.4

Motie vreemd Volkstuinen zijn belangrijk
De motie ingediend door de fracties CDA OPH PvdA AP GLH wordt aangenomen.
De fracties D66, Jouw Hlm en VVD stemmen tegen de motie
De fracties D66, Jouw Hlm, CU, HvH, Trots Hlm en VVD geven een stemverklaring

23.5

Motie Een laadpaal zonder bezwaar is raar
De motie ingediend door de fractie Jouw Hlm wordt verworpen.
De fracties SP OPH Jouw Hlm CU LH HvH AP Trots Hlm en VVD stemmen voor de
motie
De fracties SP, D66, PvdA, Trots Hlm geven een stemverklaring
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23.6

Motie Vliegende start Popschool
De motie ingediend door de fractie AP wordt verworpen
De fracties AP en SP stemmen voor de motie
De fracties PvdA en GLH geven een stemverklaring

23.7

Motie Eerst fietsparkeren dan pas uitstallen
De motie ingediend door de fractie AP wordt verworpen
De fracties AP en CU stemmen voor de motie
De fracties SP, Jouw Hlm, D66, Trots Hlm en VVD geven een stemverklaring

23.8

Motie Opladen van eigen terrein is fijn
De motie ingediend door de fracties CU JouwHlm AP CDA D66 wordt raadsbreed
aangenomen
De fracties SP, HvH, GLH en Trots Hlm geven een stemverklaring

