
 

Kort verslag 
 

 

          
    Datum raadsvergadering: donderdag 18 april 2019  

 
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 
 

De heer J. Amand (Trots Hlm), de heer M. Aynan (Jouw Hlm),  ), 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 B. 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 
P.O.R. vd Mark (GLH), 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) 

 
1 Vragenuur  
  De vragen van Liberaal Haarlem over nieuw standplaatsenbeleid worden 

beantwoord door wethouder Berkhout. 
 De vragen van Jouw Haarlem over dreigende sluiting van Hudson’s Bay 

worden beantwoord door wethouder Berkhout. Aanvullend beantwoordt 
burgemeester Wienen de vraag over herplaatsing plaquette.  

  De vragen van Trots Hlm over blijverslening worden beantwoord door 
wethouder Meijs.  

 De vragen van Trots Hlm over the Passion worden beantwoord door 
burgemeester Wienen. Is bereid te kijken naar de mogelijkheden. 
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  De vragen van Trots Hlm over roze in blauw worden beantwoord door 
burgemeester Wienen. Hij geeft aan hier (wederom) naar te informeren. 

 De vragen van Trots Hlm over stand van zaken aardgasvrij-plannen in 
Haarlem worden beantwoord door wethouder Berkhout.  

 De vragen van Trots Hlm over bijeenkomst Amerikaweg / winkelcentrum 
worden beantwoord door wethouder Roduner. Hij zegt toe binnenkort de 
commissie op de hoogte te stellen van de stand van zaken. 

  De vragen van de fractie SP over bewonersinitiatieven Ramplaankwartier en 
Planetenwijk m.b.t. elektrisch autodelen worden beantwoord door 
wethouder Berkhout. Wethouder Berkhout zegt toe te proberen de 
achterstanden binnen de gemeente bij de aanvragen van laadpalen weg te 
werken.  

 De vragen van de fractie SP over verhoging aantal 30 km wegen in Meerwijk  
worden beantwoord door wethouder Snoek. 

 De vragen van GLH over doorstroming vmbo naar Havo worden beantwoord 
door wethouder Botter. 

  
2 Vaststellen van de agenda  
 Het interpellatieverzoek van Trots Hlm over vrijgeven inspraak kruispunten  
 Amerikaweg wordt afgewezen.  
 
3 Bekrachtigen/opheffen geheimhouding  
 De fracties VVD, HvH, Jouw Hlm en Trots Hlm stemmen tegen de 

bekrachtiging van de stukken Floraplein. 
 De fractie Trots Hlm stemt tegen de bekrachtiging van de geheimhouding op 

de stukken vd Koepel en bij de Sporthal. 
 Bekrachtigd is:   
 De geheimhouding op  Instandhouden geheimhouding antwoorden 
 technische vraag Hart Voor Haarlem over straatstenen  
 Floraplein. 
 De geheimhouding gen op de bijlagen 2 en 3 behorend bij het raadsvoorstel 
 Vaststellen Startnotitie Sporthal Sportweg 
 De geheimhouding op de  bijlagen 2 en 9 behorende bij voorgenomen 
 collegebesluit inzake Ontwikkeling Koepel. 
 
 Op verzoek van het college is de geheimhouding opgeheven van diverse 
 besluiten zoals voorgesteld in Actuele status geheime stukken (18). 
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4  Ingekomen stukken (zie lijst onderaan agenda)  
 Op verzoek van de fractie SP de brief over Da Vinci agenderen in de 

commissie gelijk met beantwoording van de technische vragen. 
  Overige stukken worden geacht voor kennisgeving te zijn aangenomen. 
 
5  Transcript van de vergadering van 28 maart 2019 (alleen n.a.v.)  

 De heer Gün geeft aan dat vanaf pag. 31 er veel fouten zijn geconstateerd. 
De heer Gün vraagt aandacht voor de kwaliteit van de transcripten. 

 
6  Herstemming motie 14.1 Motie ICT behoeft integraal risicomanagement 
      (bij RKC Rapport Verantwoordelijkheid voor Veiligheid - Onderzoek naar 
   Informatiebeveiliging)  
  De fracties D66, SP, OPH, JH, CU LH, HvH, AP, Trots Hlm en VVD stemmen 
  voor de motie. De motie is aangenomen. 
 
7  Raadsstuk Verantwoording fractie- en scholingsgelden fracties van 1 
  januari 2017 tot en met 21 maart 2018 (eindafrekening).  
  Besluit: conform 
 
8  Zienswijze Conceptbegroting 2020 van de "Gemeenschappelijke 

Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) RMC- 
regio West Kennemerland"  

  Besluit: conform 
 
9  Verzoek gelden voor Veilig Thuis Kennemerland beschikbaar te stellen  
  Besluit: conform 
 
10  Wijziging Algemene plaatselijke verordening; verwerking amendement 
  "we kunnen goed zonder…"  
  Besluit: conform 
 
11  Afrekening diverse onderwijskredieten  
  Besluit: conform 

De fractie VVD geeft een stemverklaring 
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12  Vaststellen Beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig plan + afsluiten 
AO Tjaden terrein  

  Besluit: conform De fracties GLH en Ap stemmen tegen het voorstel. 
De fracties SP, CDA, GLH, Trots Hlm en AP geven een stemverklaring 

 
13  Vaststellen Startnotitie Sporthal Sportweg, verhogen krediet en 

aanvraag voorbereidingskrediet.  
  Besluit: conform 

De fracties CU, GLH, AP, Trots Hlm en PvdA geven een stemverklaring 
 
14  Vaststellen bestemmingsplan Tempeliersstraat-Raamsingel  
  Besluit: conform 

De fracties GLH, AP, HvH en PvdA geven een stemverklaring 
 
15  Instandhouden geheimhouding antwoorden technische vraag Hart Voor 

Haarlem over straatstenen Floraplein  
  Besluit: conform 

 
16  Zienswijze geven op verantwoording 2018 en globale begroting 2020 

Metropoolregio Amsterdam  
  Besluit: conform. De fractie SP stemt tegen het voorstel. 

De fracties PvdA, SP, OPH en GLH geven een stemverklaring 
 
17  Aanvraag uitvoeringskrediet voor "Uitbreiding Autoluwe binnenstad"  
  Besluit: conform De fracties Trots Hlm, LH, en HvH stemmen tegen het 

voorstel. 
De fracties Jouw Hlm, VVD, HvH, OPH, LH, D66, PvdA, GLH en Trots  Hlm 
geven een stemverklaring 

 
18  Actuele status geheime stukken  
  Besluit: conform 
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19  Voorgenomen college-besluit inzake Ontwikkeling Koepel  
  Besluit: conform met als zienswijze van de raad de punten : 1.3, 1.5, 2.6, 

2.8 en 3.2, zoals hieronder verwoord: 
 

1.3 De raad kan zich vinden in het voorgenomen besluit van het college om 
af te zien van het ontbindingsrecht van de koopovereenkomst, onder de 
genoemde opschortende voorwaarden en vraagt het college om gebruik 
te maken van de terugkoop-optie als de volledige financiering op 1 
december 2019 niet is aangetoond. 

 
1.5 De raad vraagt het college expliciet om als gemeente niet bij te dragen 

aan een eventuele investeringsvraag van Panopticon, ook niet als de 
financiering onverhoopt niet behaald wordt.  

2.6 De raad spreekt een voorkeur uit voor het scenario waarbij de woningen  
eigendom blijven van Panopticon, HBB een lening verstrekt aan 
Panopticon in   ruil voor de toezegging van de gemeente aan 
HBB/Panopticon dat bij een evt. tender of doorverkoop de gemaakte 
plannen van HBB/Panopticon mede worden aangeboden, of gezocht 
wordt naar een vorm van tender/doorverkoop waarbij  de plankosten 
van HBB/Panopticon kunnen worden gewaardeerd en vergoed.  

2.8 De raad vraagt het college in de Allonge II op te nemen dat de gemeente 
het recht op eerste koop krijgt vanaf het moment dat het huidige 
terugkooprecht volledig is losgelaten, dit tegen de waarde van een 
onafhankelijk uitgevoerde taxatie.  

3.2 De raad kan zich vinden in  de samenwerkingsovereenkomst, maar 
vraagt het college nog niet akkoord te gaan met het BASIS pakket, er 
voor nu alleen sprake kan zijn van tijdelijke, ambtelijke ondersteuning. 
Over de definitieve inzet moet later een raadsbesluit genomen worden.  

 
20  Kaderstelling Sociale Basis 2020  
  Besluit: niet aangenomen. 

De fracties GLH, Jouw  Hlm en PvdA stemmen voor het voorstel. 
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20.1 Motie Heldere kaders uitvraag sociale basis  

De motie  ingediend door de fracties D66 VVD HvH AP Trots Hlm CDA 
wordt aangenomen . 

  De fracties D66 VVD HvH AP Trots Hlm CDA OPH, CU, SP en LH stemmen 
voor de motie. 
De fracties CU, OPH,  Jouw Hlm, SP, geven een stemverklaring 

 
20.2 Motie Maak de ruimte voor de Professional meetbaar  

De motie  ingediend door de fracties PvdA en GLH wordt niet in 
stemming gebracht 

 
20.3 Motie Jouw Hlm 10% voor nieuwe initiatieven 

De motie  ingediend door de fractie Jouw Hlm wordt niet in stemming 
gebracht 

 
21  Vaststellen Aanpassing Huisvestingsverordening Haarlem 2017  
  Besluit: gewijzigd 
     
21.1 Amendement Grote gezinnen gebruiken ook graag vakantieverhuur 

Vervallen 
 
21.2 Amendement Met de Huisvestingsverordening bedreigde wijken beter 

beschermen 
Het amendement ingediend door de fracties OPH, PvdA, AP, VVD  
Jouw Hlm, SP wordt aangenomen  

  De fractie(s) SP, OPH, Jouw Hlm, CU, LH, HvH AP CDA VVD PvdA 
       stemmen voor amendement 

 
21.3 Motie Met de Huisvestingsverordening bedreigde wijken beter 

beschermen 
De motie  ingediend door de fracties OPH PvdA AP Jouw Hlm SP wordt 
verworpen  
De fractie(s) OPH PvdA AP Jouw Hlm SP stemmen voor de 
motie 

 
 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/20-1-Motie-D66-VVD-HvH-AP-Trots-Hlm-CDA-Heldere-kaders-uitvraag-sociale-basis.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/20-2-Motie-PvdA-GLH-Maak-de-Ruimte-voor-de-Professional-meetbaar.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/20-3-Motie-Jouw-Hlm-10-voor-nieuwe-initiatieven.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/18-april/19:30/Amendement-CU-Grote-gezinnen-gebruiken-ook-graag-vakantieverhuur.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/18-april/19:30/21-2-Amendement-OPH-PvdA-AP-VVD-JHlm-Met-de-Huisvestingsverordening-bedreigde-wijken-beter-beschermen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/18-april/19:30/21-2-Amendement-OPH-PvdA-AP-VVD-JHlm-Met-de-Huisvestingsverordening-bedreigde-wijken-beter-beschermen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/18-april/19:30/21-3-Motie-OPH-PvdA-AP-JHlm-Met-de-Huisvestingsverordening-bedreigde-wijken-beter-beschermen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/18-april/19:30/21-3-Motie-OPH-PvdA-AP-JHlm-Met-de-Huisvestingsverordening-bedreigde-wijken-beter-beschermen.pdf
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22  Moties vreemd  
    De moties vreemd wordendoor geschoven naar de volgende vergadering. 
 
22.1 Motie AP GLH Integrale benadering Amerikaweg N205 
22.2 Motie AP Invalide toilet volkstuinen 
22.3 Motie CU AP GLH PvdA Jouw Hlm D66 Ook fietspad zuidzijde 

Boerhaavelaan oost met gebruik van de ventwegen 
22.4 Motie PvdA, OPH CU AP GLH Jouw Hlm “Zeker zijn van fijne 

studentenhuisvesting” 
22.5 Motie  AP SP Trots hlm OPH WMO vertrouwenspersoon 
22.6 Motie VVD HvH GLH De bedreigde Hagedis 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/AP-motie-vreemd-integrale-benadering-Amerikaweg-N205.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/AP-motie-vreemd-invalide-toilet-volkstuinen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/Motie-CU-Ook-fietspad-zuidzijde-Boerhaavelaan-oost-met-gebruik-van-de-ventwegen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/Motie-CU-Ook-fietspad-zuidzijde-Boerhaavelaan-oost-met-gebruik-van-de-ventwegen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/22-4-Motie-vreemd-PvdA-OPH-CU-AP-GLH-JHlm-Zeker-zijn-van-fijne-studentenhuisvesting.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/22-4-Motie-vreemd-PvdA-OPH-CU-AP-GLH-JHlm-Zeker-zijn-van-fijne-studentenhuisvesting.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/22-5-Motie-AP-WMO-vertrouwenspersoon.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/22-6-Motie-VVD-HvH-Bedreigde-Hagedis.pdf

