
 

Kort verslag 
 

 
Datum raadsvergadering: maandag 29 juni en donderdag 1 juli 2020 
 
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:           de heer M.E.J.M van Dam 
 
Aanwezig: 
De heer J. Amand (Trots Hlm), de heer M. Aynan (Jouw Hlm), de heer J.W. 
Blokpoel (VVD), de heer J. Boer (VVD) (later), mevrouw M. 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 Garretsen (SP), de heer M. de Groot (D66), de 
heer Gün (GLH),  de heer G. Hulster (Actiepartij), de heer P.W. van Kessel (VVD), 
mevrouw A. Kok (OPH), mevrouw S.K. Klazes (GLH),  de heer B. van Leeuwen 
(D66), mevrouw D. Leitner (D66), de heer J.N. Oomkes (PvdA), mevrouw M.E. 
Oosterbroek (GLH), mevrouw S. Özoğul-Özen (SP), mevrouw E. de Raadt (CDA), 
de heer A.P.D. van den Raadt (Trots Hlm), de heer W.J. Rutten (VVD), mevrouw 
S.M.L.M. Schneiders-Spoor (GLH) (later), mevr. M.C.M. Schopman (PvdA), 
mevrouw I.J. van der Sluis (GLH), de heer F.N.G. Smit (OPH),  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 Van der Windt (D66) (vanaf 17) ,  mevrouw I.P. Wisse (PvdA), de heer I. 
Yerden (PvdA), mevrouw L.C. van Zetten (HvH) en de heer N. Zohri. 
 
Afwezig: mevrouw M. Otten (LH),  
 
1 Opening en vaststelling van de agenda  

2 Installatie/benoemingen  

 De installatie van de heer J.W. Klaver als raadslid voor de fractie CDA heeft 
plaatsgevonden 

 De benoeming van de heer J.L. Visser als commissielid heeft plaatsgevonden. 
 

De aanwijzing griffier heeft plaatsgevonden. De heer M. Philips zal per  
1 oktober 2020 starten als griffier van Haarlem (beëdiging in september). 
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Als leden van de de commissie Onderzoek geloofsbrieven zijn benoemd: 

mevr. R.E.E. Timmer-Aukes en de heer I. Yerden. 

(ter vervanging van mevr. Wisse en de heer Visser). 

  

  3 Bespreking  en besluitvorming Voortgangsrapportage 2020  

Besluit: geamendeerd vastgesteld 

De fracties GLH SP OPH CU HvH Trots Hlm en VVD geven een stemverklaring. 

De fracties VVD  SP Trots Hlm Jouw Hlm gaan akkoord -/- besluitpunt 4 

De fractie OPH gaat akkoord -/- besluitpunt 2b 

De fractie CU gaat akkoord minus besluitpunt over tariefdifferentiatie 

De fractie HvH gaat akoord minus besluitpunten 1, 2b en ‘impuls’ 

Kaderbrief 2021  

Besluit: conform met aangenomen moties 

 Aangenomen amendement en moties: 

Amendement  
22 Efficiëntere WMO en Jeugdzorg zorvuldig afwegen  
Moties  
02BisBis Luchtbrug Boerhaave 
04BIS Verplicht sluiting dan ook minder belasting betalen  
07 Werk aan een sociaal plan   
10 Minder administratie meer tijd voor zorg 
11 Laat mensen niet wachten op hulp 
12 Zonnepanelen op grote daken af gaan nemen 
20 Waar blijft toch dat plan, met één regisseur voor dat ene gezin? 
31 Ondersteun culturele instellingen maximaal voor een maximaal 

rendement’ 
 

        Totaal overzicht ingediende amendement en moties. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/22-Amendement-CU-AP-Efficientere-WMO-en-jeugdzorg-zorgvuldig-afwegen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/02BIS-Motie-OPH-CU-AP-Luchtbrug-voor-Boerhaave-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/04BIS-Motie-SP-VVD-AP-Jouw-Hlm-HvH-Verplichte-sluiting-dan-ook-minder-belasting-betalen-002-002-002.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/07-Motie-VVD-D66-HvH-sociaal-plan.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/10-Motie-GLH-AP-Trots-Hlm-SP-CU-OPH-MInder-administratie-meer-tijd-voor-zorg.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/11-Motie-GLH-D66-SP-AP-CDA-Laat-mensen-niet-wachten-op-hulp.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/12-Motie-SP-CDA-Groen-Links-D66-Zonnepanelen-op-grote-daken-003.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/20-Motie-D66-GL-OPH-Trots-Hlm-Waar-blijft-toch-dat-plan-met-een-regisseur-voor-dat-ene-gezin.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/31-Motie-VVD-HvH-OPH-AP-SP-Investeren-voor-rendement.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/31-Motie-VVD-HvH-OPH-AP-SP-Investeren-voor-rendement.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/01-juli/17:00/Overzicht-Moties-Kadernotabrief-en-Amendementen-en-moties-Voortgangsrapportage-2020-Besluitvorming-1.pdf

