
 

 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering: donderdag 6 april 2017 

 

1.  Vragenuur 
De vragen gesteld door de fractie PvdA over huisuitzetting van een gezin met 

kinderen na het aantreffen van een wietplantage worden beantwoord door 

burgemeester Wienen. 

De vragen gesteld door de fractie PvdA over de handhaving van verkeerd gestalde 

fietsen in de fietsflat en andere plekken rondom het station worden beantwoord door 

burgemeester Wienen en wethouder Sikkema. 

De vragen gesteld door de AP over evenementenbeleid worden beantwoord door 

burgemeester Wienen. 

 

 

2.  Vaststellen van de agenda 
PvdA stelt voor agendapunt 10 van de agenda af te halen i.v.m. late aanlevering 

informatie. De raad gaat hier mee akkoord.  

Interpellatieverzoek SP over De Koepel.  

De heer Garretsen (SP) stelt voor de brief van wethouder Van Spijk over dit 

onderwerp te bespreken in de eerstvolgende commissievergadering. De wethouder 

gaat hiermee akkoord. Fractie SP trekt hierop het verzoek voor een interpellatie in. 

 

Benoemingen: 

Mevr. V.d. Smagt wordt benoemd als lid van alle commissies.  

Dhr. Rutten wordt benoemd als lid van de commissie Samenleving. 

 

3.  Bekrachtigen/opheffen geheimhouding 
De geheimhouding van bijlage B: Invulling stelposten IP81.06 en IP 81.28 jaarschijf 

2017 bij de nota Beschikbaar stellen kredieten vervangingsinvesteringen uit 

Investeringsplan Sport voor het jaar 2017 wordt bekrachtigd 

 

4.  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 16 maart 2017 
De notulen worden vastgesteld met inachtneming van correctie de heer Van Driel: op 

pagina 3 punt 2 staat de heer Den Driel. 

 

 Hamerstukken 

 

5.  Vaststelling bestemmingsplan Kinderopvang Hildebrandlaan 2 
Besluit: conform 

 

6.  Actuele status geheime stukken 

Besluit: conform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

/  

2 

 

 

Hamerstukken met stemverklaring 

 

7.  Beschikbaar stellen kredieten vervangingsinvesteringen uit Investeringsplan 

Sport voor het jaar 2017 

Besluit: conform 

De fracties GLH, AP, SP en VVD geven een stemverklaring 

 

8.  Vaststellen van het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan 2017. 

Besluit: conform 

De fracties GLH, PvdA, SP en D66 geven een stemverklaring  

 

9.  Vaststellen Eerste Wijzigingsverordening belastingen 2017 
Besluit: conform 

De fracties GLH en SP geven een stemverklaring  

 

 Bespreekpunten 

 

10.  Onttrekking aan de openbaarheid van de Toekanweg 
Agendapunt wordt van de agenda afgevoerd 

 

 

11. Vaststellen verordening winkeltijden Haarlem 2017 

 Besluit: conform 

 Fractie D66 geeft stemverklaring 

Wethouder Langenacker zegt toe voor het einde van het jaar te komen met een 

evaluatie van de winkeltijden. Zij zal er ook de ervaringen in de regio in meenemen. 

Op verzoek van de fractie OPH zal de wethouder middels een brief de vorm van deze 

participatie voorleggen aan de commissie.  

 

11.1 Winkeltijden Haarlem zondag is zaterdag 

 Het amendement ingediend door de fracties VVD en FM wordt verworpen 

 De fracties VVD en FM stemmen voor het amendement 

 

11.2 Winkeltijden Haarlem zondag Plus 

Het amendement ingediend door de fracties VVD, FM en HvH wordt verworpen 

De fracties VVD, FM en HvH stemmen voor het amendement 

 

12. Moties vreemd  

 

12.1 Motie Halt aan de halteafbraak 

De motie ingediend door de fracties SP en AP wordt aangenomen 

De fracties GLH, SP, FM, OPH, AP, PvdA en HvH stemmen voor de motie. 

De fracties OPH, CU, GLH, PvdA, CDA en D66 geven een stemverklaring 
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12.2 Motie Dit kan echt zo niet Langer 

De motie ingediend door de fractie SP en AP wordt verworpen 

De fracties SP en AP stemmen voor de motie. 

De fracties VVD, PvdA, OPH, GLH en CU geven een stemverklaring 

  

12.3 Motie Structurele haalbare structuurvisie  

De motie ingediend door de fractie SP en AP wordt verworpen 

De fracties SP, AP en CU stemmen voor de motie. 

De fracties GLH, CU, CDA, OPH, PvdA, D66 en VVD geven een stemverklaring 

 

12.4 Motie Onafhankelijke Cliënten Ondersteuning 

De motie ingediend door de fracties AP, CU en SP wordt verworpen 

De fracties AP, CU, SP en OPH  stemmen voor de motie. 

De fracties D66, GLH, VVD, PvdA, CDA en OPH  geven een stemverklaring 

 

12.5 Motie Natuurkamperen bij de young boys   

De motie ingediend door de fracties AP, PvdA, GLH en OPH wordt ingetrokken 

De fracties AP, PvdA, GLH en OPH stemmen voor de motie. 

De fracties D66, SP, HvH,  geven een stemverklaring 

 

12.6 Motie 'Haarlem gezonder: gebruik innovaties uit de wetenschap!'  

De motie ingediend door de fracties D66, PvdA, GLH, CDA, CU wordt door het 

college overgenomen en raadsbreed aangenomen 

De fracties VVD en SP  geven een stemverklaring 

 

 

13 Ingekomen stukken 

 

 - 170310 laad-en losplek Raaks Albert Heijn (2017/125589) 
Op verzoek van raad reactie van college naar commissie. 

 
Alle overige stukken zijn ter kennisgeving aangenomen. 

 

 170310 laad- en losplek raaks Albert Heijn 

(2017/125589) 

   

 
 
 



12-1

voor Haarlem
Motie: Halt aan de Halteafbraak

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen op 6 april 2017,

Constaterende

Het voornemen van het college om de bushalte Stolbergstraat op te heffen, zoals dat 
naar voren komt in het Voorlopig Ontwerp herinrichting Julianastraat en omgeving

Dat hiermee de afstand tussen de resterende haltes van buslijn 80 stijgt naar 600 
meter, buiten de normen die hierover zijn afgesproken.

Dat hiermee voor bestaande gebruikers van de halte, maar vooral ook voor nieuwe 
bewoners, een argument bij komt om de auto in plaats van het openbaar vervoer te 
gebruiken voor hun (woon/werk) verkeer.

Verzoekt het college:

• Met een inventarisatie te komen van het gebruik van alle bushaltes in Haarlem

• Deze voor te leggen aan de commissie beheer, zodat er een integrale 
afweging gemaakt kan worden tussen fijnmazigheid en doorstroming van 
buslijnen

• Totdat deze afweging is gemaakt, geen haltes op te heffen

en gaat over tot de orde van de dag. 

Anne Feite Blo



PvdA
GROENLINKS V

ChristenUnie

Motie vreemd aan de orde van de dag
Haarlem gezonder: gebruik innovaties uit de wetenschap!
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 6 april 2017

Constaterende dat:
Er een regionale nota gezondheidsbeleid Kennemerland ligt voor de jaren 2017-2020; 
Haarlem ervoor heeft gekozen om daarnaast een lokale gezondheidsnota op te stellen; 
Het concept daarvan besproken is in de Commissie Samenleving;
De Commissie is gevraagd om input te leveren op dit concept.

Overwegende dat:
De conceptnota een goede basis vormt om op voort te borduren;
De nadruk in de nota terecht ligt op preventie;
Er op het gebied van preventie veel nieuwe en recente inzichten zijn, die gebruik maken 
van onbewuste gedragsbeïnvloeding;
Daar een grote kans ligt voor het ontwikkelen van slimme maatregelen die kunnen 
bijdragen aan een betere gezondheid.
Voorbeelden hiervan zijn:

‘Nudging’ staat voor het geven van een subtiel duwtje in de goede richting.
De omgeving waarin een keuze wordt gemaakt wordt dan zo gevormd dat mensen 
de 'goede' keuze aantrekkelijker vinden. Bijvoorbeeld: het op ooghoogte plaatsen 
van fruit in de schoolkantine, terwijl je voor een snack op de knieën moet;
‘Priming’ staat voor het activeren van bestaande kennis in de hersenen, 
bijvoorbeeld door herinnering of associatie. Zo is een geur ontwikkeld die reizigers 
in de bus zich meer op hun gemak laat voelen;
‘Mobility Mentoring’ staat voor begeleiding en hulpverlening op basis van 
onderzoek naar mensen met chronische stress (bijvoorbeeld in armoede). Zo helpt 
het sturen van reminders, maken van to-do-lijstjes en andere structurerende 
ondersteuning bij het succes van de ondersteuning.

Verzoekt het College om:
maatregelen gebaseerd op nudging, priming en mobility mentoring uit te werken en 
onderdeel te maken van de lokale gezondheidsnota.
transparant te zijn over de manier waarop de gemeente deze beïnvloeding vormgeeft.

En gaat over tot de orde van de dag

D66 PvdA Groenlinks CDA


