
 
 

 
Kort verslag 

 
Datum raadsvergadering: donderdag 23 juni 2022  
 
Aanwezigen 
Voorzitter:     de heer J. Wienen  
Wethouders: de heer R.H. Berkhout,  mevrouw M.T. Meijs,  
           mevrouw E. de Raadt, de heer F.J. Roduner, de heer J. Botter 
Griffier:           de heer M.C.C. Philips 
 
Aanwezig: 
De heer M. Abbasi (PvdA), de heer E. Aerssens(VVD), de heer M. Aynan (Jouw Haarlem), 
mevrouw J.N. Barten (GroenLinks), mevrouw E.E. Bastiaans (PvdA),de heer J.W. Blokpoel 
(VVD), mevrouw J.M. van den Broek (PvdD), de heer A.H.J. Bruch (VVD), mevrouw M. 
Çimen (D66), de heer A.R. Dreijer (CDA), de heer J.P.J. Drost (GroenLinks), mevrouw P. 
Hamzad (Groenlinks), mevrouw J.G.F. Jacobsz (OPHaarlem), mevrouw M. Hartman (FvD), 
de heer D.G. Heinis (PvdA), de heer P.W. van Kessel (VVD), mevrouw S.K. Klazes 
(GroenLinks), mevrouw N.M.N Klazinga (VVD), de heer J.T.M Krouwels (D66), de heer 
R.M. Kuin (SP), de heer B. van Leeuwen (D66), de heer D.A. van Leeuwen (Actiepartij), 
mevrouw J. Moedt (PvdD), mevrouw M.E. Oosterbroek (GroenLinks), mevrouw P.J. 
Oppenhuis (CDA), mevrouw A.J.L. Oudshoorn (D66), mevrouw S. Sibel Özoğul-Özen (SP), 
de heer J.R. Rademaker (BvNL, later), mevrouw R. Roodhuizen (PvdA), later), mevrouw 
S.M.L.M. Schneiders-Spoor (Groenlinks, later),  mevrouw A. Scholten (Jouw Haarlem),  de 
heer F.N.G. Smit (OPHaarlem), mevrouw C.M. Verhoeff (PvdA), de heer F.C. Visser (CU), 
de heer S.R. Visser (PvdA, later), de heer M.H. Wiedemeijer (PvdA), mevrouw T. van der 
Windt (D66), mevrouw L.C. van Zetten (HvH) 
Afwezig: de heer A.P.D. van den Raadt (Trots Haarlem) 
 

 

1 Opening en mededelingen 
  

2 Vaststellen van de agenda 
 
3 Bekrachtigen/opheffen geheimhouding  
 Er liggen geen stukken voor ter bekrachtiging. 
 
4 Begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2027 gemeenschappelijke 
 regeling Cocensus 
 Besluit: conform  
 
5.1 Toelichting accountant op accountantsverslag en controle en gelegenheid tot 
 stellen van vragen 
 De toelichting heeft plaatsgevonden. 
 
5.2 Behandeling en vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2021 
  Besluit: Besluitpunten 5 en 6 vervallen. Besluit conform.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 * Tijdens de commissievergadering Bestuur van16 juni  is door wethouder 
 Botter de toezegging gedaan om de smiley m.b.t. dienstverlening op pagina 139 
 van de jaarstukken aan te passen van geel naar rood om het signaal van urgentie 
 af te kunnen geven, waarbij het met name gaat over omstandigheden die sinds 
 2022 van toepassing zijn. 
 
5.2.1  Amendement Het begint met inzicht 
 Het amendement ingediend door de fracties CDA en D66  wordt niet in stemming 
 gebracht; het amendement is overbodig door het vervallen van de 
 besluitpunten 5 en 6 in het raadsstuk. 
 
5.2.2 Motie Minder files minder reistijd meer meten 
 De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen. 
 De fracties VVD SP HvH BvNL en FvD stemmen voor de motie. 
 De fracties AP en OPH geven een  stemverklaring 
 
5.3 Opvolging Duisenberg light aanbevelingen t.b.v. behandeling jaarstukken 2021 
 Besluit: conform 
 In de vergadering wordt benadrukt dat de raad  de aanbevelingen 1, 5 en 7 niet 
 als afgedaan beschouwd. 
 
 
   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/5-2-1-Amendement-Het-begint-met-inzicht.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/VVD-Motie-Minder-files-minder-reistijd-meer-meten-002.pdf

