
Haarlem
Datum raadsvergadering: donderdag 16 februari 2017

1 Installatie/Benoemingen
De heren Hulster (AP) en V.d. Bruggen (PvdA) zijn geïnstalleerd als raadslid.
De heer Hulster is benoemd als lid van de commissies Bestuur en Ontwikkeling; 
de heer Van der Bruggen is benoemd in de commissie Samenleving.

2 Vragenuur
De vragen gesteld door de fractie PvdA over de verhoging van de tarieven in de 
buurtfïetsenstallingen door de beheerder 'Haarlem Fietsstad' worden beantwoord door 
wethouder Sikkema.
De vragen gesteld door de fractie SP over Friese Varkenmarkt worden beantwoord door 
wethouder Sikkema.
De vragen gesteld door de fractie Trots Haarlem over kunstgras en de rubber korrels 
worden beantwoord door wethouder Snoek.

3 Vaststellen van de agenda
Agendapunt 14 Drijfriemenfabriek wordt van de agenda gehaald.
Twee moties vreemd van de fractie Trots Haarlem worden doorgeschoven (Motie Geen tijd 
voor democratische besluitvorming door volle agenda en Motie Ben ik al behandelingsrijp). 
Twee moties vreemd van de fractie CU (Deltaplan en Passend beheer) worden ook 
doorgeschoven

4 Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 26 januari 2017
De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld

5 Bekrachtigen/opheffen Geheimhouding
De geheimhouding op onderstaande stukken wordt bekrachtigd:
- Taxatierapport (bijlage bij Stedenbouwkundig kader verkoop Drijfriemenfabriek)
- Bijlage E Egelantier verkoop meerwaarde hotel voor stad (bij Nota van Uitgangspunten 

Verkoop Egelantier).

De geheimhouding op Begroting 2017 en verbeterplan SRO NV (bijlage bij 
Hercontractering SRO) opgeheven (raadsbreed)

Voor wat betreft de financiële paragraaf (bijlage bij Verlengen contract Accountant) 
stemmen de fracties VVD, SP en HvH tegen de bekrachtiging. Na een stemverklaring door 
de fractie CDA wordt besloten de geheimhouding op te heffen bij de aanbieding van de 
jaarstukken.

6 Bevindingen raadsvoorzitter over Inleidend verzoek tot houden van 
Referendum over Raadsbesluit 2016/502227 MaatregelenModerniseren 
Parkeren
Besluit: Conform 
De fractie CU stemt tegen.

7 Verlengen contract accountant
Besluit: conform

8 RKC rapport Maatschappelijke Effecten van Bezuinigingen
Besluit: conform
Door de voorzitter van de Rekenkamercommissie wordt een korte toelichting gegeven.
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9 Vaststellen van de Verordening Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
(VTH)
Besluit: conform

10 Verleggen grens bebouwde kom Schipholweg ter plaatse van De Entree 
Oost/Vijverpark
Besluit: conform
De fracties GLH, Trots Haarlem en D66 geven een stemverklaring 
De heer De Groot (D66) onthoudt zich van stemming.

15 Mogelijk maken van University College in de Koepel
Besluit: stemmen staken (18 stemmen voor en 18 stemmen tegen).
Na schorsing deelt het college mee het proces voort te zetten, rekening houdend met het 
aangenomen amendement.

15.1 Amendement Toegankelijkheid en Zekerheid
Het amendement ingediend door de fracties GLH, D66, AP, CU en OPH wordt 
aangenomen
De fracties GLH, D66, AP, CU, OPH en PvdA stemmen voor de motie 
De fractie SP geeft een stemverklaring

15.2 Motie Behoud Cel Hannie Schaft
Na toezegging door wethouder Van Spijk zich in te zetten voor het behoud van kamer 1.18 
wordt de motie niet in stemming gebracht.

15.3 Motie Vrouwenopvang in de Koepel
Na toezegging door wethouder Van Spijk zich in te zetten voor en de mogelijkheden te 
onderzoeken voor een vrouwenopvang in De Koepel wordt de motie niet in stemming 
gebracht.

Alle overige onderwerpen worden doorgeschoven naar een volgende (extra) 
raadsvergadering
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Amendement Toegankelijkheid en Zekerheid

De gemeenteraad, in vergadering bijeen op donderdag 16 februari 2017,

Overwegende een positieve zienswijze af te geven op het Collegevoorstel om 
stichting Panopticon gelegenheid te geven om universitaire onderwijs te realise
ren in het complex de Koepel mits aan twee aanvullende voorwaarden is vol
daan.

Deze voorwaarden betrekking hebben op de toegankelijkheid van het te realise
ren University College, en de grootst mogelijke beperking van de financiële risi
co's ten gevolge van dit besluit voor de gemeente Haarlem;
Draagt het college op om:

Voorafgaand aan de daadwerkelijke verkoop de Stichting aan twee aanvullende 
voorwaarden te laten voldoen & in een anterieure overeenkomst vast te leggen 
dat niet overgegaan wordt tot koop tenzij;

1) In het kader van toegankelijkheid, de Stichting haar statuten zodanig wij
zigt dat expliciet vermeld wordt dat het University College een toegankelij
ke instelling zal zijn waarin het collegegeld gelijk zal zijn aan dat van regu
liere universiteiten; daarnaast een convenant opgesteld zal worden tussen 
gemeente en stichting omtrent deze betaalbaarheid; hierin de stichting 
een inspanningsverplichting op zich neemt ervoor zorg te dragen dat een 
gedelegeerde namens de gemeente zitting zal nemen in de Raad van Toe
zicht van UCHaarlem, teneinde de invloed van de gemeente mbt de toe
gankelijkheid vast te leggen. Ook dient in dit convenant de betaalbaarheid 
(onder de huursubsidiegrens) van de studentenwoningen op de campus 
vastgelegd te worden.

2) In het kader van gemeentelijke financiële risicobeperking de volgende 
maatregelen worden genomen/voorwaarden worden opgenomen:

a. Bij het aangaan van de koopverplichting moet Panopticon de garantie voor de 
reserveringsvergoeding afgeven. Daarnaast moet Panopticon bij het aangaan 
van de koopovereenkomst een bankgarantie afgeven of een garantiebedrag 
bij de notaris in depot storten van 10% van de koopsom, zijnde E640.000.

b. De financiering van het Koepelcomplex moet lager zijn dan de taxatiewaarde, 
zodat bij eventuele problemen de hypotheek kan worden afgelost met dezelf
de koopsom waarvoor de gemeente het weer terugkoopt. Uitgangspunt is dat 
stichting Panopticon gedurende het project altijd voldoet aan een veiligheids
marge die tot zekerheid dient van de gemeente. Dit wordt vastgelegd op een 
financiering van maximaal 80 procent van de taxatiewaarde.

c. Panopticon moet garant staan voor de reële proceskosten van de gemeente 
ten behoeve van een eventuele doorverkoop.

........................... ................................ ’ 1 ■ n


