
 

Kort Verslag 
  

  

Datum raadsvergadering: donderdag 19 juli 2018  
 

Aanwezigen: 
Voorzitter: de heer J. Wienen 
Griffier: mevrouw J. Spier 
Wethouders: de heer J. Botter, mevrouw M.T. Meijs, de heer F.J. Roduner , 

mevrouw C.Y. Sikkema, de heer M. Snoek  
 
De heer M. Aynan (Jouw Haarlem), de heer J.J.L. Amand (Trots Haarlem), de heer 
R.H. Berkhout (GroenLinks Haarlem), de heer J.W. Blokpoel (VVD), de heer J. Boer 
(VVD), mevrouw J. Çimen (D66), de heer P. van den Doel (GroenLinks), de heer A.R. 
Dreijer (CDA), de heer J.P.J. Drost (GroenLinks), de heer M. El Aichi (CDA), de heer 
F.H. Garretsen (SP), de heer M. de Groot (D66), de heer B. Gün (GroenLinks 
Haarlem), de heer G. Hulster (Actiepartij), de heer P.W. van Kessel (VVD), mevrouw 
S.K. Klazes (GroenLinks), mevrouw A. Kok (OPH), de heer B. van Leeuwen (D66), 
mevrouw D. Leitner (D66), de heer J.N. Oomkes (PvdA), mevrouw M.E. Oosterbroek 
(GroenLinks  na punt 3), mevrouw M. Otten (VVD), mevrouw S. Özoğul-Özen (SP), 
mevrouw E. de Raadt (CDA), de heer A.P.D. van den Raadt (Trots Haarlem), de heer 
M.J.A.E. Rijssenbeek (D66), mevrouw M.C.M. Schopman (PvdA), mevrouw S.M.L.M. 
Schneiders-Spoor (GroenLinks), mevrouw A. Sterenberg (VVD), mevrouw M.A.M. 
Steyger (GroenLinks), mevrouw R.E.E. Timmer-Aukes (GroenLinks), mevrouw C.M. 
Verhoeff (PvdA), de heer F.C. Visser (ChristenUnie), de heer J.L. Visser (CDA), de heer 
M.H. Wiedemeijer (PvdA), mevrouw I.P. Wisse (PvdA), de heer I. Yerden (PvdA) en 
mevrouw L.C. van Zetten (Hart voor Haarlem) 
 
Afwezig: de heer F.N.G. Smit (OPH), 
  

1  Vragenuur  

 De vragen van de fractie SP over boerderij aan Nieuweweg 2 worden beantwoord 
door wethouder Botter.  

 De vragen van de fractie SP over weghalen opgehangen plantenbakken in 
Raaksgebied worden beantwoord door wethouder Snoek. 

 De vragen van de fractie AP over huisuitzetting van inwonende 
kinderen/mantelzorgers bij overlijden van hoofdhuurder worden beantwoord door 
wethouder Meijs. 

 De vragen van de fractie Jouw Haarlem over terugplaatsing weggehaalde 
verkeersspiegels aan de Jan Gijzenkade worden beantwoord door wethouder 
Snoek. Wethouder Snoek zegt toe de spiegels terug te hangen. Hij kan nog niet 
zeggen wanneer dit zal plaatsvinden. 

 De vragen van de fractie GLH over loondispensatie worden beantwoord door 
wethouder Roduner.  

 De vragen van de fractie SP over parkeer- en verkeerssituatie bij Focus en Stichting 
Kinderopvang worden beantwoord door wethouder Snoek. 
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 De vragen van de fractie Jouw Haarlem over openingstijden van de publiekshal van 
de gemeente Haarlem worden beantwoord door wethouder Botter.  

 De vragen van de fractie Trots Hlm over kermis worden beantwoord door 
burgemeester Wienen. 

 De vragen van de fractie D66 over spreekuurrechter worden beantwoord door 
burgemeester  Wienen. 

 
  2  Vaststellen van de agenda  

Agendapunt 11 op te waarderen naar bespreekpunt.  
Fractie Jouw Hlm stelt voorl agendapunten 15 en 16 af te waarderen naar hamerstuk 
met stemverklaring omdat doorbeantwoording van technische vragen de door de 
fractie Jouw Hlm in de commissie aangekondigde moties niet ingediend zullen worden.  

 
3 Installeren (schaduw)raadsleden 

De installatie van mevrouw Oosterbroek als raadslid voor GLH heeft plaatsgevonden. 
De installatie van de heer Cornelissen als schaduwraadslid voor de fractie OPH heeft 
plaatsgevonden.   

  
  4  Bekrachtigen geheimhouding  

Bekrachtiging van de geheimhouding op de bijlage bij agendapunt 13 Onderbouwing 
kredietaanvraag Kerklaan parkeervoorziening te Spaarndam en de bijlagen bij 
agendapunt 14 Advisering stadsadvocaat inzake DSK II vaststellingovereenkomst heeft 
plaatsgevonden  

 
  5  Herstemming over motie Maak parkeren niet lastiger dan het al is  

De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen. 
De fracties VVD, SP, Jouw Hlm, AP en Trots Hlm stemmen voor de motie 
De fracties GLH, D66, Jouw Hlm, CU, AP, Trots Hlm en Pvda geven een  stemverklaring  

 
  6  Ingekomen stukken (zie lijst onderaan agenda)  

De fractie Christenunie wil de reactie van het college op het schrijven 2018263471 
Bezwaar tegen plaatsing containers in de Lijsterstraat ter kennisname naar de 
commissie Beheer. 
De fractie Trots Haarlem wil graag het schrijven  * 2018323072 Incontinentie en 
toegankelijkheid gecombineerd besrpeken met de aangenomen motie Haarlem 
verdient een zeiknota.  Door de fractie Groenlinks wordt voorgesteld dit alles te 
koppelen aan de bespreking van het onderwerp Toegankelijkheid. 
De fractie GLH wil het schrijven * 2018322784 180621 MRA-Voedselnetwerk 'voedsel 
verbindt' bespreken in de commissie. 
De SP wil de stukken * 2018362827 Tips voor een bewuster insectenbeheer   en   * 
2018323158 Tips voor een bewuster insectenbeheer bespreken in de commissie. 
 
Overige stukken ter kennisgeving aangenomen. 
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  7  Onttrekking aan de openbaarheid van de parkeerterreinen aan de Dijkstraat en de 
Oostvest  
Besluit: conform 

 
  8  Begroting 2019 van het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)  

Besluit: conform 
 
  9  Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig 

Schoolverlaten: Conceptbegroting 2019 en de Meerjarenbegroting  
Besluit: conform 

 
  10 Voorbereidingsbesluit Frans Halsbuurt  

Besluit: conform 
 

  11 Vaststellen Tweede Wijzigingsverordening belastingen 2018  
Besluit: conform  
De fractie Trots Hlm stemt tegen het voorstel. 
Wethouder Snoek zegt toe na het reces te komen met een procesvoorstel waarin de 
juiste tarieven worden bevestigd.  Eventuele te veel betaalde leges op basis van de nu 
vast te stellen tarieven zullen worden gerestitueerd. 
 

12  Vrijgeven voorbereidingskrediet Integrale vernieuwing openbare ruimte  
  in Meerwijk (IVORiM)  

Besluit: conform 
 

  13 Vrijgave krediet parkeervoorziening Kerklaan te Spaarndam  
Besluit: conform 
De fractie Trots Hlm geeft een stemverklaring 

 
  14 Vaststellingsovereenkomst DSK II  

Besluit:  conform 
De fracties AP, Jouw Hlm en SP geven een stemverklaring 
De fracties SP en Jouw HLM stemmen tegen het voorstel. 

 
14.1   Motie Studentenhuizen op het DSK 

 De motie ingediend door de fractie SP wordt ingetrokken. 
 
14.2   Motie (Woning)nood breekt wet 

 De motie ingediend door de fractie Jouw Hlm wordt verworpen 
 De fracties Jouw Hlm, SP stemmen voor de motie 
 De fracties SP en PvdA geven een stemverklaring 
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  15  Verkoop grond aan Lemo Connectors B.V. in de Waarderpolder  
   Besluit:  conform 
   De fracties Jouw Hlm, CU en VVD geven een stemverklaring 
 
  16  Verkoopopbrengsten vastgoed en ontwikkelkosten  
   Besluit: conform 
   De fracties PvdA , VVD, Trots Hlm, HvH en Jouw Hlm geven een 
            stemverklaring 
 
  17 Geactualiseerd juridisch kader algemene en maatwerkvoorzieningen Wet 

maatschappelijke ondersteuning  
Besluit: gewijzigd 
De fracties CU, SP en OPH  stemmen tegen het voorstel 
De fracties CU en SP geven een stemverklaring 

 
17.1 Amendement  'Minimale verplaatsing gegarandeerd' 

Het amendement ingediend door de fracties AP, SP en OPH wordt overgenomen door 
wethouder Meijs (woord maximaal wordt verwijderd). 
Het amendement wordt raadsbreed aangenomen. 
De fractie D66 geeft een stemverklaring 
  

17.2   Amendement Mantelzorgcompliment in WMO-verordening 

Het amendement ingediend door de fracties CU, HvH,  AP en OPH wordt verworpen. 

De fracties SP, GLH en PvdA geven een stemverklaring 

de fracties OPH, HvH, AP, Trots, VVD en CU stemmen voor het amendement. 

17.3   Motie Meer maatwerk bij huishoudelijke ondersteuning 

 De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen 

 De fractie SP geeft een stemverklaring 

 De fracties SP, OPH, JH, HvH AP Trots Hlm en VVD stemmen voor de motie 

17.4   Motie Steun aan de keukentafel. 

 De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen 

 De fracties SP en AP geven een stemverklaring 

 De fracties AP,SP, OPH, Jouw Hlm, CU, HvH, Trots Hlm en VVD stemmen voor de motie 

18   Aanpassen parkeerduurbeperking parkeerzone C  
   Besluit: conform 
   De fracties Trots Hlm en Jouw Hlm stemmen tegen het voorstel. 
 
18.1  Motie Jouw Haarlem De daad bij het woord 

 De motie ingediend door de fractie Jouw Haarlem wordt verworpen 
 De fractie SP geeft een stemverklaring 
 De fracties  Trots Hlm en Jouw Hlm stemmen voor de motie 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/19-juli/19:30/Amendement-AP-SP-OPH-Minimale-verplaatsing-gegarandeerd.pdf


 

 

 

 

 

 

/  

5 

 

 

18.2  Motie De bewoners het laatste woord. Parkeerduurbeperking zone C  
            parkeren in een bindend referendum 

 De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen. 
 De fracties SP en Jouw Hlm geven een stemverklaring 
 De fracties Trots Hlm en Jouw  Hlm stemmen voor de motie 
 

19  Vaststellen parkeervergunning voor maatschappelijke instellingen  
  Besluit: conform (raadsbreed aangenomen). 
 
19.1  Motie De hulpverlenersvergunning... 

 De motie ingediend door de fractie OPH wordt verworpen 
  De fractie SP geeft een stemverklaring 
  De fracties OPH,SP , AP en Trots Hlm stemmen voor de motie. 
 

19.2  Amendement Hulpverlenersvergunning dekt de lading niet 
 Het amendement ingediend door de fractie AP wordt ingetrokken. 

  
19.3  Motie Monteurs en parkeren in de stad (2) 

 De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen 
       De fracties Trots Hlm, SP, AP en OPH stemmen voor de motie 
 
20       Moties vreemd  
  
20.1   Motie VVD over afvalcontainers 

 De motie ingediend door de fractie VVD wordt aangenomen.  
 De fracties SP, D66 , Jouw Hlm, CU, HvH, CDA , AP, OPH , GLH en PvdA geven een   
 stemverklaring 
 De fractie AP stemt tegen de motie.  

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/19-juli/19:30/Motie-VVD-afvalcontainers-1.pdf


  

 

 

Amendement 'Minimale verplaatsing gegarandeerd'  

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 19 juli 2018, sprekend 

over de Verordening WMO 2018. 

 

constaterende dat, 

- in de Verordening WMO 2018 staat te lezen bij artikel 7 lid 6 dat voor lokaal vervoer 

een 'maximale actieradius van 2000 k.m. per jaar wordt vergoed'. 

 

overwegende dat, 

- in de vaste jurisprudentie de Centrale Raad van Beroep het woord 'maximaal' in 

relatie tot lokale verplaatsingen in het kader van de WMO niet voorkomt, 

- in de toelichting op de verordening en in het raadsstuk het woord 'maximaal' niet 

voorkomt, 

- een dergelijke beperking maatwerk in de weg kan staan, 

 

draagt het College op; 

- het woord 'maximaal; te schrappen uit de aangehaalde zinsnede, waardoor deze 

luidt: 'Het is mogelijk om in plaats van het collectief vervoer in aanmerking te komen 

voor een pgb voor lokaal vervoer. De hoogte van dit pgb stelt de aanvrager in staat 

om 2.000 kilometer te reizen op basis van de onbelastbare kilometervergoeding van 

€ 0,19 per kilometer en 

- dit ook aan te passen in de 'Uitvoeringsregels maatwerkvoorzieningen Wet 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2018'  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 



 

Gertjan Hulster  Lenneke Hoek   Sibel Ozogul 

Actiepartij   OPH    SP 

 



 

Motie ‘Ondergrondse afvalcontainers open met één pas’ 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 19 juli 2018,  

Constaterende dat 

 Het op dit moment niet mogelijk is om met een afvalpas meerdere ondergrondse 

afvalcontainers, die verder uit elkaar staan, te openen 

 Er soms containers zijn die defect zijn of welke vol zitten waardoor afval niet gestort 

kan worden in een ondergrondse afvalcontainer 

 Bewoners het afval nu terug mee naar huis moeten nemen of naast de ondergrondse 

afvalcontainers plaatsen  

Overwegende dat 

 Het technisch mogelijk is dat meerdere ondergrondse afvalcontainers geopend 

kunnen worden met een afvalpas 

Draagt het college op  

 om het mogelijk te maken dat met een afvalpas ten minste twee ondergrondse 

afvalcontainers geopend kunnen worden 

En gaat over tot de orde van de dag 

Mirjam Otten  

VVD 


