
 

 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering: donderdag 18 april 2017 

 

1. Opening 

 

2. Vaststellen van de agenda  

 

3. Bezwaarschrift wijkraad Heiliglanden de Kamp, wijkraad Vijfhoek, Raaks & 

Doelen en wijkraad Binnenstad Haarlem op het besluit van de raad van  

16 februari 2017 over referendum Maatregelen Moderniseren Parkeren 

Besluit: conform 

Stemverklaring: CU, PvdA, SP, OPH, AP, CDA 

Fracties CU en AP stemmen tegen het voorstel. 

 

4. Definitief verzoek tot het houden van een referendum  

Besluit: conform 

Fracties CU en AP stemmen tegen het voorstel. 

 

5. Vraagstelling en antwoordcategorieën 

Besluit: gewijzigd 

De fracties D66, GLH, HvH, FM, CDA, VVD en PvdA stemmen voor het voorstel 

 

5.1 Amendement referendumvraag 

Het amendement ingediend door de fracties PvdA, CDA, GLH en D66 wordt 

aangenomen 

De fracties PvdA, CDA, GLH en D66, CU en AP stemmen voor het amendement 

 Stemverklaring: SP en CU. 

 
6. Campagnebudget, -regels en referendumdatum 

    

 6a - Besluit campagnebudget 
Besluit: conform 

Fracties D66 (3x) GLH (2x) PvdA (2x) SP, OPH, HvH, FM en VVD stemmen voor het 

voorstel.  

      Stemverklaring: SP, CDA, OPH, AP, CU, FM en HvH. 

 

 6b - Besluit campagneregels (ontwerp verordening)  

Besluit: conform 

Raadsbreed 

 

 6c - Datum referendum  
 Besluit: conform 

 D66 GLH CU AP PvdA en CDA  stemmen voor het voorstel. 

 

7. Budget organisatie uitvoering referendum 

Besluit: conform 

Stemverklaring: FM 



lp PvdA
Amendement referendumvraag

D66 GROEN
LINKS

HAARLEM H
De gemeenteraad van Haarlem, bijeen op 18 april 2017;

Besluit het eerste besluitpunt van het raadsbesluit op de vraagstelling en antwoordcategorieën van 
het referendum over het raadsbesluit Maatregelen Moderniseren parkeren van 15 december 2016 
als volgt te wijzigen:

Oude tekst:

• als vraagstelling voor het te houden referendum over het raadsbesluit van 15 december 2016 
inzake de maatregelen moderniseren parkeren de volgende vraag vast te stellen: "Bent u 
voor of tegen het raadsbesluit Maatregelen moderniseren parkeren van 15 december 2016"?

Nieuwe tekst:

• als vraagstelling voor het te houden referendum over het raadsbesluit van 15 december 2016 
inzake de maatregelen moderniseren parkeren de volgende vraag vast te stellen: "Bent u 
voor of tegen uitvoering van het pakket van 19 maatregelen voor het moderniseren van 
parkeren uit het raadsbesluit van 15 december 2016"?

En gaat over tot de orde van de dag.


