
 Kort verslag     Datum raadsvergadering: donderdag 14 juni 2018    0 Vragenuur   De vragen gesteld door de fractie Jouw Haarlem over busroutes worden beantwoord door wethouder Sikkema.  1 Vaststellen van de agenda        Op verzoek van het college worden de voorstellen Verkoop Deliterrein en Spaarnegasthuis aangehouden en van de agenda gehaald.   Benoemd als leden van de stemcommissie zijn mevrouw Kok, mevrouw Van Zetten en de heer Gün     Het agendapunt 16 wordt op verzoek van de fractie VVD opgewaardeerd voor het indienen van een motie.  2 Benoemingen   Benoemd als schaduwraadsleden zijn mevrouw M.A. Schouten (PvdA), de heer A.H.H. Bruch (VVD) en de heer E. Aerssens (VVD)  De heer M.A. Cornelissen (OPH) zal een volgende raad worden benoemd.   Als lid van de auditcommissie vanuit de commissie Bestuur is benoemd: de heer F.N.G. Smit (33 van de 38 uitgebrachte stemmen)  Als leden van de Klachtencommissie Inspraak zijn benoemd:  de heren M.H Wiedemeijer (23 stemmen) en J.L. Visser (30 stemmen).     Als leden van de Auditcommissie zijn de volgende RKC leden benoemd:   de heer G. Hulster, mevrouw S.M.L.M. Schneiders en mevrouw I.P. Wisse    3 Bekrachtigen geheimhouding   De bekrachtiging geheimhouding van de bijlagen bij agendapunt 10 Herbenoeming van de leden van de Klachtencommissie Inspraak heeft plaatsgevonden  4 Ingekomen stukken (zie lijst onderaan agenda)  De heer Van den Raadt (Trots) verzoekt de Intentieovereenkomst Spaarne Gasthuis, Pre Wonen en Gemeente Haarlem te betrekken bij de volgende behandeling van het onderwerp Spaarnegasthuis.   De heer Smit (OPH) verzoekt bespreking van de Informatiebrief Overzicht openstaande RKC aanbevelingen mei 2018 + overzicht in de commissie.   5 Vaststellen Verordening Duurzaamheidslening  Besluit: conform  6 Vaststelling Verordening Bedrijven Investering Zone Binnenstad 2019-2023  Besluit: conform  7 Aanvraag voorbereidingskrediet groot onderhoud Schoterbos, vervolgfasen  Besluit: conform  8 Eervol ontslag lid van de Adviescommissies voor bezwaarschriften  Besluit: conform 
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9 Herbenoeming van de leden van de Klachtencommissie Inspraak  Besluit: conform  10 Begroting 2019 Omgevingsdienst IJmond  Besluit: conform  11 Ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2017 gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland  Besluit: conform  12 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief  Besluit: conform  13 Instandhouding openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs 2018  Besluit: conform  14 Instandhouding openbaar primair onderwijs 2018  Besluit: conform  15 Instandhouding openbaar voortgezet en primair (speciaal) onderwijs 2018  Besluit: conform  16 Beschikbaar stellen krediet voor realisatie defintief ontwerp (DO) van vervangen kademuur en herinrichting Spaarne  Besluit: conform  16.1 Motie Maak parkeren niet lastiger dan het al is! De motie ingediend door de fractie VVD wordt in stemming gebracht.  De stemmen staken.  De motie zal in de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht worden.   17.1 VP Jaarverslag VRK 2017  17.2 VP Programmabegroting VRK 2019-2022  Besluit: conform   De fracties VVD, GLH, Trots Hlm en CDA geven een stemverklaring  De fractie Trots Haarlem stemt tegen.  18 Ontwerpbegroting en ontwerpjaarplan 2019 gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland  Besluit: conform  18.1 Motie Jouw Haarlem Geen Maria Tunnel  Naar aanleiding van de reactie van wethouder Sikkema dat de verkeersstromen onderzocht worden en de bijbehorende trekt Jouw Haarlem de motie in.  19 Vaststellen bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden - de Kamp  Besluit: gewijzigd  
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19.1 Amendement Kiosken blijven staan  Het amendement ingediend door de fracties CDA, SP en OPH wordt verworpen  De fractie(s) GLH, D66, CU, Trots en PvdA stemmen tegen het amendement  19.2 Amendement Behoud de mogelijkheid voor detailhandel en horeca in  bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden-de Kamp Het amendement ingediend door de fracties wordt aangenomen De fractie(s) CU en CDA en PvdA stemmen tegen het amendement  20 Verkoop Deliterrein en afsluiten anterieure overeenkomst –  Voorstel wordt aangehouden op verzoek van het college.   21 Intentieovereenkomst Nieuwbouw Spaarne Gasthuis  Voorstel wordt aangehouden op verzoek van het college.  De moties van Trots Haarlem P+R bij Spaarne Gasthuis Zuid en de motie Gedifferentieerd Niet Verkeerd  van de fracties PvdA GLH SP AP, OPH en Jouw Haarlem  zullen bij de volgende behandeling worden opgenomen.  22 Moties Vreemd   22.1 Motie Afval scheiden school en zorg  De motie ingediend door de fracties AP en CU wordt ingetrokken na de toelichting door wethouder Sikkema dat hier al aan gewerkt wordt.   22.2 Motie Raaks rechtdoor  De motie ingediend door de fracties AP en Trots Haarlem wordt ingetrokken na toezegging door wethouder Snoek dit voorstel mee te nemen in het geplande groot onderhoud van 2019 (VRI installatie)  22.3 Motie Haarlem zwerfafvalvrij  De motie ingediend door de fracties AP SP PvdA CU en CDA wordt aangenomen  De fractie(s) AP, SP, PvdA, CDA, CU, Jouw Haarlem, GLH, OPH, D66, Trots Hlm en HvH stemmen voor de motie De fracties Jouw Haarlem, GLH, OPH, D66, Trots Hlm, VVD, HvH geven een stemverklaring  22.4 Motie Fietsdepot in fietskelder!!  De motie  ingediend door de fracties CDA PvdA CU GLH OPH HvH SP en AP  wordt aangenomen  De fractie D66 stemt tegen de motie De fracties D66, Jouw Haarlem, VVD, Trots Hlm geven een stemverklaring 
 Wethouder Snoek geeft aan dat het college de opdracht voor een tweede fietsdepot in de buurt van het station overneemt en terug te komen naar de commissie met de kosten en locatie.   22.5 Motie Gonnetstraat  De motie ingediend door fracties Jouw Haarlem en Trots Haarlem wordt verworpen  De fractie(s) Jouw Haarlem, Trots Haarlem en SP stemmen voor de motie De fracties VVD, PvdA, CU, HvH, GLH, OPH en D66 geven een stemverklaring  
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22.6 Motie 'Remise ... In geschonden afspraken kan je niet wonen'  De motie  ingediend door de fracties PvdA SP GLH OPH CU AP CDA Trots Hlm  en Jouw Hlm wordt aangenomen  De fractie(s) D66, VVD en HvH stemmen tegen de motie De fracties D66, VVD en HvH geven een stemverklaring 
 Wethouder Roduner geeft aan dat in de komende twee maanden een quick scan plaatsvindt en hij in overleg gaat met de ontwikkelaar/aannemer.   22.7 Motie Gelijke kansen zijn niet genoeg  De motie ingediend door de fracties SP, PvdA en Trots Haarlem wordt verworpen  De fractie(s) SP, PvdA, Trots Hlm, AP (-1), OPH, Jouw Haarlem stemmen voor de motie De fracties GLH, D66, OPH, Jouw Haarlem, AP, CU em CDA geven een stemverklaring 
 Namens wethouder Botter geeft burgemeester Wienen aan dat er in september/oktober een nota komt met een plan van aanpak voor het personeelsbeleid/selectie.    22.8 Motie Parkeerduurbeperking zone C van 1 naar 3 uur De motie  ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen  De fractie Trots Hlm, OPH en CU stemmen voor/tegen de motie  22.9 Motie Parkeerduurbeperking snel beperken De motie ingediend door de fracties CU en Trots Hlm wordt verworpen. De fractie(s) CU, OPH en Trots Haarlem stemmen voor de motie De fracties Jouw Haarlem, OPH, VVD, PvdA, D66,CDA, GLH en AP geven een stemverklaring  22.10 Motie Schep duidelijkheid in gevolgen parkeerplannen voor Haarlem De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen  De fractie(s)Trots Haarlem, CU, Jouw Haarlem, AP, SP, OPH en HvH stemmen voor de motie De fracties CU, Jouw Haarlem en AP geven een stemverklaring  22.11 Motie Uitstel bouwfase Woontoren op Sportpark Pim Mulier  De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen  De fractie(s) Trots Hlm, OPH, Jouw Haarlem en SP stemmen voor de motie De fracties CU, SP, PvdA, GLH, Jouw Haarlem, VVD en OPH geven een stemverklaring  Lijst ingekomen stukken       * 2018260112 Voorstel openstelling Jansweg richting Haarlem-Noord       * 2018262578  Intentieovereenkomst Spaarne Gasthuis/Pre Wonen/Gemeente Haarlem       * 2018248482 Aanbiedingsbrief toolkit NLVOW       * 2018243493 Brief wethouder Botter van 15 mei 2018 over Panden in de verkoop       * Informatiebrief Overzicht openstaande RKC aanbevelingen mei 2018 + overzicht   
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Amendement - Behoud de mogelijkheid voor detailhandel en horeca in 
bestemmingsplan Vijfhoek/Heiliglanden-de Kamp

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 14 juni 2018,

Constaterende dat:
• Er in het raadsbesluit 2018/163136 en de toelichtende stukken wordt gesproken over het 

wegbestemmen van de detailhandel- of horecabestemming voor panden die momenteel niet meer in 
gebruik zijn als winkel of horeca

• Er in het raadsbesluit detailhandel alleen nog mogelijk gemaakt wordt op de locaties waar ten tijde van 
het opstellen van het bestemmingsplan detailhandel gevestigd is

Overwegende dat:
• Haarlem bekend staat om haar diverse winkels in de binnenstad gelegen buiten de hoofdwinkelstraten 

en dat dit juist ook bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Haarlem
• Het wegbestemmen de mogelijkheid wegneemt om eenvoudig een kleine boetiek of horeca te vestigen 

zonder daarvoor een bestemmingswijziging in te dienen
• Men bij het willen vestigen van een nieuwe winkel, als deze is wegbestemd, een langdurig proces moet 

doorlopen en dit niet bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat
• Het niet schaadt om de bestemming te laten zoals deze momenteel is

Besluit
• De aanpassingen in raadsbesluit 2018/163136 onder hoofdstuk 4. sub 5. punt 2 en 3 te schrappen
• In bijhorende documenten waar verwezen wordt naar het wegbestemmen van detailhandel en horeca 

de teksten zo aan te passen dat de huidige bestemmingen niet worden gewijzigd

En gaat over tot de orde van de dag.

Joris Blokpoel 

WD
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PvdA

SP**
Motie Vreemd “Zwerfafval vrij”

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdagH juni (vh 17-5) 2018,

constaterende dat,

- bestrijden van zwerfafval een van de (landelijke) kerndoelen is van een circulaire 

economie,

- Haarlem op de 22e plaats eindigde van de 25 grootste gemeentes bij de verkiezing 

van schoonste winkelgebied,

- Spaarne, grachten, straten en parken vol zwerfvuil liggen,

- zwerfafval tot sterfte van vogels leidt,

- zwerfafval in zee terechtkomt en daarbij bijdraagt aan de plastiek soep waarvan de 

micro deeltjes uiteindelijk weer in ons voedsel terechtkomen,

overwegende dat,

- Nederland Schoon een aanpak van zwerfvuil voorstelt, waarin bewustwording, 

voldoende afvalbakken en voldoende schoonhouden centraal staan,

draagt het College op;

- zo snel mogelijk met een aanpak te komen om de hoeveelheid zwerfaval op straat en 

in het water in Haarlem terug te dringen,

- eventueel middelen aan te vragen bij het Afvalfonds Verpakkingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster

Actiepartij
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Motie “ Fietsdepot in fletskelderü”

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 14 juni (vhl7 mei) 2018,

Overwegende dat,
• het ophalen van je verwijderde fiets in de Cruquius onnodig veel tijd kost
• met een ophaaldepot op een locatie dichterbij het station meer fietsen door de eigenaar 

worden opgehaald,
• met een depot dichtbij in Haarlem, een verwijderde fiets dezelfde dag nog kan worden 

opgehaald,
• met een depot in de buurt er eventueel langer kan worden gehandhaafd,
• fietsen die langer dan een paar dagen in het buurtdepot staan alsnog naar een ander 

depot gebracht kunnen worden,
• op dit moment, vanwege de al aanwezige voorzieningen en kosten, de fietskelder de 

beste optie is om mee aan te vangen,
• de berekening in het haalbaarheidsonderzoek gebaseerd was op veel meer plekken dan 

benodigd en personeelskosten voor 2 uur langer handhaven hier nu niet van toepassing 
zijn,

Constaterende dat,
• vorig jaar niet 15% maar 46% van de verwijderde fietsen weer werd opgehaald,
• er relatief weinig ruimte nodig is om de fietsen tijdelijk op te slaan,

Verzoekt het college,
• als pilot, voor 1 jaar een tweede fietsdepot in de ondergrondse fietskelder te realiseren,
• de kosten van deze pilot opnieuw uit te werken, zonder personeelskosten voor 2 uur 

extra handhaving en o.b.v. van 50 stallingsplekken en deze naar de commissie te 
sturen vóór 31 mei 2018,

• na een half jaar een korte evaluatie naar de raad te sturen,
• gedurende dat jaar de mogelijkheden te onderzoeken om, met zo laag mogelijke 

kosten, het “tweede depot” te verplaatsen naar het terrein naast het CWI-gebouw aan 
de Jansweg,

• Paswerkmedewerkers hier weer bij te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ron Dreijer
CDA Haarlem PvdA GroenLinks ChristenUnie

Actiepartij SP Hart voor Haarlem OPHaarlem
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Motie vreemd

‘Remise ..in geschonden afspraken kan je niet wonen !’

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 14 juni (vhl7 mei) 2018,

Constaterende dat:

• In 2015 het bestemmingsplan Remise en het Stedenbouwkundigplan door de Raad zijn 
vastgesteld. Waarbij in de daaruit voortvloeiende anterieure overeenkomst met de 
ontwikkelende partij; Hoorne Vastgoed BV, is vastgelegd dat er minimaal 30% sociale 
woningbouw (= minimaal 63 sociale koopwoningen) dienen te worden gerealiseerd 
binnen dit project;

• Dat tevens is vastgelegd dat de bouw van deze 63 sociale woningen binnen het 
Remiseproject aan het begin van de ontwikkeling gerealiseerd diende te worden;

• De Raad tevens, bij hoge uitzondering, er in 2016 mee heeft ingestemd om het 
Verkeerscirculatieplan los te knippen van het project opdat de ontwikkelaar (Hoorne 
Vastgoed BV) alvast kon starten met de inmiddels zeer vertraagde bouw mede als 
gevolg van de economische recessie;

• In gezamenlijk overleg met de nieuwe bewoners van het Remiseproject en met 
bewoners uit de aangrenzende buurt, vervolgens gekozen is voor 'verkeersontsluiting 
variant2’ (2016/588258) mits er naast het door Hoorne Vastgoed inmiddels verworven 
pand aan de Stephensonstraat 38 een doorgang/ontsluiting zou worden gerealiseerd 
naar de parkeerkoffer om de verkeers- en parkeerdruk in de Boog- en Geweerstraat te 
verlagen. (Zie de aangenomen PvdA-motie: 'Remise... het kan verkeren’ uit 2017).

• In een gesprek d.d. 16 januari 2017 door Hoorne Vastgoed BV aan de bewonersgroep is 
aangegeven in principe open te staan voor deze ontsluiting vanaf de Stephensonstraat 38 
en er reeds zo een gevraagde ontsluiting in de vorm van een bouw-inrit/uitrit in gebruik 
was/is bij het pand Stephensonstraat 38 voor het bouwverkeer;

Overwegende dat:

Hoorne Vastgoed BV tot nu toe slechts 26 van de afgesproken minimaal 63 sociale 
woningen binnen het Remiseproject gerealiseerd heeft, terwijl alle dure- en middeldure 
woningen inmiddels wel zijn gerealiseerd ;



• Ondanks de afspraak om de sociale woningen aan het begin van de ontwikkeling te 
realiseren, de bouw van de 37 sociale woningen binnen Blok 6 nog steeds niet is gestart 
en dat inschrijving voor deze woningen middels de verkoopmakelaar tot op heden 
onmogelijk is en Blok 6 volledig uit de animatie van de verkoopsite van het 
Remiseproject verwijderd is;

• Hoorne Vastgoed BV bij brief d.d. 16-4-2018 aan de wethouder en via een Nieuwsbrief 
verspreid in de buurten zelfs letterlijk stelt: ' Bouw van Blok 6 is niet gewenst vanwege 
inboeten van ruimtelijke kwaliteiten zicht op de Vomar Voordeelmarkt';

• Hieruit afgeleid zou kunnen worden dat Hoorne Vastgoed BV van plan is zich (ten 
tweede male) niet aan de afspraken te houden m.b.t. realisatie van 30% sociale 
woningen binnen het Remise-project;

• Er in geschonden afspraken niet gewoond kan worden (Vrij naar jan Schaefer’s : 'In gelul 
kan je niet wonen j !

Draagt het college op om:

• Hoorne Vastgoed BV te laten weten dat de gemeente onverkort vasthoudt aan al hetgeen 
is overeengekomen in de vastgestelde anterieure overeenkomst en het Bestemmings- en 
Stedenbouwkundigplan Remise en meer specifiek aan de bouw van de minimaal 37 nog 
steeds niet gerealiseerde sociale woningen binnen het Remiseproject en daar een 
uiterlijke realisatietermijn aan te verbinden;

• Indien Hoorne Vastgoed BV aangeeft zich niet aan de overeenkomst te zullen houden en 
de 37 ontbrekende sociale woningen niet binnen het Remiseproject wenst te gaan 
realiseren, alle mogelijke (juridische) instrumenten in te zetten om Hoorne Vastgoed BV 
aan de gemaakte en vastgelegde afspraken te houden;

• In de op te stellen toekomstige anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van 
Hoorne BV aan de Stephensonstraat 38 op te nemen dat de ontsluiting van 
parkeerkoffer 1 via de Stephensonstraat mogelijk gemaakt wordt om zoals afgesproken 
o.a. de Boog- en Geweerstraat qua verkeer te kunnen ontlasten, zonder dat de realisatie 
van de 37 sociale woningen van Blok 6 binnen het Remiseproject verhinderd wordt;

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA Actiepartij Groen Links Christen Unie

Marceline Schopman Gertjan Hulster Peter vd Doel Frank Visser

OPHaarlem SP CDA Trots Hlm

Annemieke Kok Frits Garretsen jurrit Visser Sander vd Raadt

Jouw Haarlem

Moussa Aynan


