
 

 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering: donderdag 11 mei 2017 

 

1. Opening/Vragenuur 

De vragen gesteld door de fractie CU n.a.v.  artikel HD  'stad moet huiswerk 

overdoen' worden beantwoord door burgemeester Wienen. 

De vragen gesteld door de fractie CU over mogelijke onderbezetting politie 

komende zomer worden beantwoord door burgemeester Wienen. 

De vragen gesteld door de fractie Trots Haarlem over datalekken worden 

beantwoord door wethouder Van Spijk. 

 

2. Vaststellen van de agenda  

 

3. Benoemingen  

De benoeming van mevr. Klazes als voorzitter van commissie ontwikkeling (tevens 

lid van het presidium), dhr. Azannay en mevr Huysse in cie. Beheer, mevr. Klazes 

in cie. Bestuur en mevr. Huysse in cie. Samenleving heeft plaatsgevonden. 

 

4. Bekrachtigen/opheffen geheimhouding  

Er is deze vergadering geen voorstel te doen ten behoeve van het bekrachtigen of 

opheffen van geheimhouding op enig document. 

 

5. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 6 en 18 april 2017  

De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld.  

 

6. Vaststellen Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Haarlem 

2017  

Besluit: conform 

 

7. Vaststellen administratieve aanpassing parkeerverordening  

Besluit: conform 

 

8. Beschikbaar stellen krediet voor realisatie definitief ontwerp (DO) fase 1 van 

het Schoterbos  

Besluit: conform 

 

9. Kadernota en ontwerpbegroting 2018 gemeenschappelijke regeling Cocensus  

Besluit: conform 

De fractie SP geeft een stemverklaring 

 

10. Beschikbaar stellen aanvullend krediet realisatie corridor, Kleine Houtweg 18 - 

24  

Besluit: conform  De fracties CDA en Trots Haarlem, HvH en FM stemmen tegen 

het voorstel. 

De fracties CDA Trots Haarlem, AP, GLH, SP geven een stemverklaring 
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11. Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) in verband met 

omgevingsvergunning eerste fase voor het realiseren van 59 appartementen 

met parkeerplaatsen aan de Pim Mulierlaan  

Besluit: conform. De fracties SP, OPH en Trots Haarlem stemmen tegen het 

voorstel 

De fracties SP, OPH, VVD, Trots Haarlem, GLH en HvH, geven een 

stemverklaring 

 

12. Ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2016 gemeenschappelijke regeling 

bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 

Besluit: conform 

 

13. Onttrekking aan de openbaarheid van de Toekanweg  

Besluit: conform  

De fracties AP, Trots Haarlem, OPH en SP stemmen tegen het voorstel 

 

13.1 Motie Recht op overpad Toekanweg 

De motie ingediend door de fracties AP en SP wordt verworpen 

De fractie(s) AP, Trots Haarlem, OPH, CU, FM enSP stemmen voor de motie 

 

13.2 Motie olifantenpadje Toekanweg 

De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen 

De fractie(s) AP, Trots Haarlem, OPH, FM en SP stemmen voor de motie 

De fractie PvdA geeft een stemverklaring ? 

 

Wethouder Sikkema zegt toe voor de zomer te raad te informeren over stand van 

zaken met betrekking tot de bereikbaarheid noord-zuid (Schipholweg) en oost-zuid 

(n.a.v. behandeling Onttrekking aan de openbaarheid van de Toekanweg0. 

 

14. Ontwerpbegroting en ontwerp-jaarplan 2018 gemeenschappelijke regeling 

bereikbaarheid Zuid-Kennemerland  

Besluit: Conform De fractie SP stemt tegen 

 

14.1 Amendement Meer sparen, niet meer ambtenaren 

Het amendement ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

 De fractie SP stemt voor het amendement 

De fractie PvdA geeft een stemverklaring 

 

14.2 Amendement Geen loze lobby voor dure dromen 

Het amendement ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

 De fractie SP stemt voor het amendement 

De fractie PvdA geeft een stemverklaring 
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14.3 Amendement 'Lobby voor goederenoverslag' 

 Het amendement ingediend door de fractie Actiepartij wordt verworpen 

 De fracties AP en SP stemmen voor het amendement 

De fractie PvdA geeft een stemverklaring 

 

15 Moties vreemd  

   

15.1 Motie Programma van Eisen Huishoudelijke Ondersteuning 

De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

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

De fracties OPH, CU en PvdA geven een stemverklaring 

 

15.2 Motie Meer thuiszorg in de buurt 

De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

De fractie(s) SP, OPH, Trots Haarlem en AP stemmen voor de motie 

De fractie(s) OPH, VVD, CU en PvdA geven een stemverklaring  

  

15.3 Motie Klinkt als Rood Asfalt  

De motie ingediend door de fractie GLH en AP wordt ingetrokken na toezegging 

wethouder Sikkema de motie over te nemen. 

 

15.4 Motie HIOR, duidelijk en fietsvriendelijk 

De motie ingediend door de fractie GLH en AP wordt ingetrokken na toezegging 

wethouder Sikkema de motie over te nemen. 

 

15.5 Motie Woonkantoor of nieuwbouwwoning 

De motie ingediend door de fractie AP wordt verworpen 

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

De fractie D66 en OPH geven een stemverklaring 

 

15.6 Motie Mantelzorgmakelaar ook voor Haarlem  
De motie ingediend door de fractie AP wordt vooralsnog ingetrokken na reactie van 

wethouder. 

 

15.7 Motie Groene gemeentegrond in Haarlem Noord 

De motie ingediend door de fractie HvH, VVD, FM, AP, SP, Trots Haarlem, PvdA, 

CDA wordt raadsbreed aangenomen 

De fractie(s) D66, OPH en GLH geven een stemverklaring 

 

15.8 Motie naar één omgevingshandboek  

De motie ingediend door de fractie CU wordt ingetrokken. 

 

15.9 Motie maatwerk is wat anders dan willekeur  

De motie ingediend door de fractie CU wordt ingetrokken. 
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15.10 Motie oren voor toegankelijkheid en verkeersveiligheid voetgangers en fietsers  

De motie ingediend door de fractie CU wordt ingetrokken. 

 

De aangekondigde moties over situatie rond viskraam/woonboot Friese Varkenmarkt 

worden niet ingediend 

 

  

 

16 Ingekomen stukken  

 

De fractie PvdA wil een afschrift van de reactie op *2017158150 Huur velden en 

kleedkamers via de commissie ontvangen. 

De fractie GLH wil  * 2017152548 Onderzoek naar fietsverbinding 

Fuikvaart/Nieuweweg agenderen in de commissie Beheer. 

 

Overige stukken ter kennisgeving aangenomen. 

 



FRACTIE

PvdA

MOHR

Motie Groene gemeentegrond in Haalem Noord

lL

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen 11 mei 2017

Constaterende dat:

Het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Haarlem Noord aangeeft dat het aantal 
m2 groen daar beperkt is en onder druk staat

De gemeente eigenaar is van groen op meerdere locaties in de stad, zoals bijv. een stuk 
onbebouwd groen gelegen aan de Schotervlielandstrraat, in gebruik als speelterrein bij 
naastgelegen school

De afdeling onderwijs plannen heeft om dit stuk grond te verkopen en te laten bebouwen 

Overwegendedat:

Het college in haar concept structuurvisie openbare ruimte zelf constateert dat er ,tot nu 
toe, veel sectoraal beleid is gemaakt en dat nu behoefte is aan een integrale visie op de 
openbare ruimte

Open ruimte en groen op gemeentegrond, al dan niet in gebruik bij andere partijen, een 
grote invloed heeft op de aangrenzende openbare ruimte

De verkoop en bewouwingsplannen van het groen in de Schotervlielandstraat een voorbeeld 
is van het oude beleid, waar afdelingen los van elkaar lijken te opereren

Draagt het college op:

Om uitvoering te geven aan afgesproken beleid, ook visie's over groen in de praktijk te 
brengen en bij de verkoop of bebouwing van gemeentegrond, de invloed van dit (al dan niet 
openbare groen) op de openbare ruimte integraal mee te wegen in de sectorale plannep-''"


