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                         de heer F.J. Roduner, de heer M. Snoek  
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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), de heer J. Klaver (CDA),mevrouw S.K. Klazes (GLH), 
mevrouw A. Kok (OPH), de heer B. van Leeuwen (D66), mevrouw D. Leitner 
(D66), de heer J.N. Oomkes (PvdA), mevrouw M.E. Oosterbroek (GLH), 
mevr.Otten (LH), 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) 
(later),  de heer F.C. Visser (ChristenUnie), 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: de heer Gün (GLH),   
Voor einde vergadering vertrokken: mevr. Timmer-Aukes, Van Zetten, Otten 
en dhr. Boer 
 
1   Opening  

2  Vaststellen van de agenda  

Agendapunt 14 Badmintonpad Ontwerp verklaring van geen 

bedenkingen nieuwbouw Bison Bowling restaurant- en 

activiteitencentrum wordt opgewaardeerd i.v.m. motie Jouw Hlm. 

Agendapunt 23 IVORIM wordt afgewaardeerd naar HSSV. OPH dient 

geen amendement in. 



 

 

 

 

 

 

/  

2 

 

 

Agendapunt 17 wordt opgewaardeerd naar bespreekpunt o.v.v. PvdA 

i.v.m. indienen moties. 

N.a.v. het interpellatieverzoek van HvH over corona wordt besloten 

een halfuur te besteden aan de actuele situatie rond Corona. Ook 

wordt motie 25.6  behandeld. 

25.6 Motie Betrek zoveel als mogelijk de Raad, eer u verder gaat 

De motie ingediend door de fracties PvdA GLH VVD SP D66 JouwHlm 

CDA Trots Hlm CU wordt raadsbreed aangenomen. 

 

 Burgemeester Wienen beantwoordt een deel van de vragen. De niet 

beantwoorde vragen zullen schriftelijk worden beantwoord vòòr de 

te organiseren bijeenkomst over Corona (waarschijnlijk in de 

eerstvolgende commissie Bestuur). 

 

 3 Bekrachtigen/opheffen geheimhouding  

De geheimhouding is bekrachtigd op de bijlage bij Lokale Steun 

Kenter Jeugdhulp . 

Op de bijlagen bij Locatie onderzoek Domus Plus en Skaeve Huse is de 

geheimhouding bekrachtigd tot een week na de behandeling van het 

onderwerp in de volgende raadsvergadering van 22 oktober 2020.  

De fracties GLH, D66, PvdA en CDA stemmen voor de bekrachtiging. 

 

 

4 Ingekomen stukken (zie lijst onderaan agenda)  

Op verzoek van de fractie VVD wordt “ * 20200641289 Tussentijds 

verslag voorzitter Veiligheidsregio KNML GRIP 4 Covid-19” betrokken 

bij de bespreking van de Coronamaatregelen in de commissie 

Bestuur. 

De fractie Trots wil “* 20200718523 Zienswijze ontwerp-

bestemmingsplan Jacob Catslaan 7  “(Stuk achter inlog i.v.m. grootte 

en privacy) betrekken bij de bespreking van het bestemmingsplan in 

de commissie Ontwikkeling. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-6-Motie-PvdA-GLH-VVD-SP-D66-JouwHlm-CDA-Trots-Hlm-CU-OPH-Betrek-zoveel-als-mogelijk-de-Raad-eer-u-verder-gaat.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-6-Motie-PvdA-GLH-VVD-SP-D66-JouwHlm-CDA-Trots-Hlm-CU-OPH-Betrek-zoveel-als-mogelijk-de-Raad-eer-u-verder-gaat.pdf
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De fractie CDA wil RIB Verweyhal betrekken bij de bespreking van dit 

onderwerp in de commissie. 

Overige stukken worden geacht ter kennisgeving te zijn aangenomen. 

 5 Transcript vergadering 24 juni, 25 juni, 29 juni en 1 juli   

- 

 6 Zienswijze ontwerpbegroting 2021 Noord Hollands Archief  

Besluit: conform 

 7 RKC Rapport Visie loopt spaak in uitvoering –  

Onderzoek naar fietsbeleid 

Besluit: conform  

De voorzitter van de RKC geeft  een toelichting op het rapport.  

 8 Regeling Grote en Risicovolle Projecten  

Besluit: conform 

 9 Vaststellen gezamenlijk Protocol Actieve Informatieplicht 

gemeente Haarlem 2020  

Besluit: conform 

10 Vaststellen Delegatiebesluit  

Besluit: conform 

11 Vaststellen 2E wijzigingsverordening belastingen 2020 

Besluit: conform  

12 Vrijgeven voorbereidingskrediet vervangen Schalkwijkerbrug    

Besluit: conform 

13 Kredietaanvraag investeringen jaarschijf 2020 

Uitvoeringsprogramma SOR 2020-2025  

Besluit: conform 

14 Badmintonpad: Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 

nieuwbouw BisonBowling, restaurant en activiteitencentrum    

Besluit: conform   
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De fractie Trots Hlm stemt tegen het voorstel. 

De fractie OPH geeft een stemverklaring. 

14.1 Motie Badmintonpad Regel het parkeren 

De motie ingediend door Jouw Hlm PvdA AP wordt verworpen. 

De fracties Jouw Hlm PvdA AP CU stemmen voor de motie. 

De fracties CDA en Trots Hlm geven een stemverklaring  

** Wethouder Berkhout zegt toe de commissie Beheer een  

prioriteringslijst voor te leggen voor de te houden 

draagvlakonderzoeken. 

15  Actualisatie woonvisie Haarlem met uitvoeringsagenda  

2021-2024  

Besluit: conform 

De fracties SP, GLH, VVD, Jouw Hlm, AP en Trots Hlm geven een 

stemverklaring 

16 Lokale Steun Kenter Jeugdhulp  

Besluit: conform 

De fracties VVD, OPH en HvH geven een stemverklaring 

17   Verlengen beleidskader opvang, wonen en herstel    

Besluit: conform 

De fractie VVD geeft een stemverklaring. 

17.1 Motie ‘’Economisch dakloze Haarlemmers onder de pannen in 

tijdelijk leegstaande woningen’’  

De motie ingediend door de fractie PvdA wordt aangehouden i.v.m. 

bespreking van het onderwerp in de commissie. 

 

17.2 Motie ‘’Halvering maximale doorstroomtijd maatschappelijke 

opvang’’ 

De motie ingediend door de fractie PvdA wordt aangehouden i.v.m. 

bespreking van het onderwerp in de commissie. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-1-Motie-Jouw-Hlm-PvdA-AP-Badmintonpad-Regel-het-parkeren.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/17-1-Motie-PvdA-Economisch-dakloze-Haarlemmers-onder-de-pannen-in-tijdelijk-leegstaande-woningen-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/17-1-Motie-PvdA-Economisch-dakloze-Haarlemmers-onder-de-pannen-in-tijdelijk-leegstaande-woningen-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/17-1-Motie-PvdA-Economisch-dakloze-Haarlemmers-onder-de-pannen-in-tijdelijk-leegstaande-woningen-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/17-1-Motie-PvdA-Economisch-dakloze-Haarlemmers-onder-de-pannen-in-tijdelijk-leegstaande-woningen-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/17-2-Motie-PvdA-Halvering-maximale-doorstroomtijd-maatschappelijke-opvang.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/17-2-Motie-PvdA-Halvering-maximale-doorstroomtijd-maatschappelijke-opvang.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/17-2-Motie-PvdA-Halvering-maximale-doorstroomtijd-maatschappelijke-opvang.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/17-2-Motie-PvdA-Halvering-maximale-doorstroomtijd-maatschappelijke-opvang.pdf
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18 Raadsbesluit Referendumverzoeken Trots Hlm over Sinterklaas en 

Vuurwerk  

Besluit: afgewezen 

Fractie Trots Hlm stemt voor het voorstel.  

 

*** Burgemeester Wienen gaat op verzoek van de fractie CDA na wat 

de kosten zijn van dit verzoek en het uurtarief voor commissieleden 

van de referendumcommissie. 

19 Vaststellen bestemmingsplan Overdelft  

Besluit: conform 

De fractie Trots Hlm stemt tegen het voorstel 

19.1 Motie Vraag de Wijkraad om raad  

De motie ingediend door de fracties AP JH SP wordt aangenomen. 

De fractie(s) D66 VVD en CDA stemmen tegen de motie. 

De fractie CU geeft in een stemverklaring aan niet akkoord te zijn 

met bullit .2. 

19.2 Motie Participatieve Kwalitetsverbetering 

De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen. 

 De fractie Trots Hlm stemt voor de motie. 

20 Vaststellen bestemmingsplan Poort van Boerhaave-Damiate 

Besluit: conform  

De fractie Trots Hlm geeft een stemverklaring. 

20.1 Motie Een goede buur met sociale-huur  

De motie ingediend door de fractie Jouw Hlm OPH wordt verworpen 

De fracties JH OPH AP SP CU stemmen voor de motie. 

20.2 Motie 10-000 woningen hoeveel duizend bomen  

*** De motie ingediend door de fractie AP D66 SP wordt ingetrokken, na 

toezegging wethouder het onderwerp ‘Bomenbalans’ te bespreken 

in de commissie. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/19-1-Motie-AP-JH-SP-Vraag-de-Wijkraad-om-raad.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/19-1-Motie-AP-JH-SP-Vraag-de-Wijkraad-om-raad.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/19-2-Motie-Trots-Hlm-Participatieve-Kwalitetsverbetering.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/19-2-Motie-Trots-Hlm-Participatieve-Kwalitetsverbetering.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/20-1-Motie-Jouw-Hlm-OPH-sociale-huur-Boerhaave-Een-goede-buur-met-sociale-huur.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/20-1-Motie-Jouw-Hlm-OPH-sociale-huur-Boerhaave-Een-goede-buur-met-sociale-huur.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/20-2-Motie-AP-D66-SP-10-000-woningen-hoeveel-duizend-bomen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/20-2-Motie-AP-D66-SP-10-000-woningen-hoeveel-duizend-bomen.pdf
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20.3 Motie Ruimtelijk Planproces Covid Proof  

De motie ingediend door de fractie AP wordt ingetrokken. 

De fracties SP JH CU OPH AP stemmen voor de motie. 

20.4 Motie Parkeren inruilen voor groen - het kan 

De motie ingediend door de fracties CU SP wordt ingetrokken.  

21 Maatregelen kostenbeheersing Jeugd  

Besluit: conform 

De fracties SP,Jouw Hlm en VVD geven een stemverklaring.  

De fracties SP en Jouw Hlm stemmen tegen het voorstel. 

21.1 Motie Inzicht in de lokale koppen op nationale zorgwetgeving 

De motie ingediend door de fractie VVD wordt aangenomen 

De fracties OPH, Jouw Hlm,AP en Trots Hlm stemmen tegen. 

21.2 Motie Verzoek om de bezuinigingen in de jeugd en ouderenzorg te 

onderbouwen 

De motie ingediend door de fracties VVD SP JH wordt verworpen 

De fracties VVD SP JH stemmen voor de motie. 

21.3 Motie Hoorzitting over minder meer  

De motie ingediend door de fractie SP JH wordt verworpen 

De fracties SP, Jouw Hlm, Trots Hlm, VVD en PvdA stemmen voor. 

De fractie Trots Hlm geeft een stemverklaring  

21.4 Motie Onderzoek het integreren van de Sociaal Wijkteams en het 

CJG 

De motie ingediend door de fracties D66 CDA GLH AP VVD OPH Trots 

Hlm wordt aangenomen. 

De fracties  SP en Jouw Hlm stemmen tegen de motie. 

De fracties SP en Jouw Hlm geven een stemverklaring 

 

 22 Kredieten vrijgeven vervangingsinvesteringen van de Philharmonie 

jaarschijf 2020  

Besluit: conform 

De fractie Trots Hlm stemt tegen het voorstel. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/20-3-Motie-AP-Ruimtelijk-Planproces-Covid-Proof.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/20-3-Motie-AP-Ruimtelijk-Planproces-Covid-Proof.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/20-4-Motie-CU-Parkeren-inruilen-voor-groen-het-kan.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/21-1-Motie-VVD-Inzicht-in-de-lokale-koppen-op-nationale-zorgwetgeving.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/21-1-Motie-VVD-Inzicht-in-de-lokale-koppen-op-nationale-zorgwetgeving.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/21-2-Motie-VVD-Verzoek-om-de-bezuinigingen-in-de-jeugd-en-ouderenzorg-te-onderbouwen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/21-2-Motie-VVD-Verzoek-om-de-bezuinigingen-in-de-jeugd-en-ouderenzorg-te-onderbouwen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/21-2-Motie-VVD-Verzoek-om-de-bezuinigingen-in-de-jeugd-en-ouderenzorg-te-onderbouwen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/21-2-Motie-VVD-Verzoek-om-de-bezuinigingen-in-de-jeugd-en-ouderenzorg-te-onderbouwen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/21-3-Motie-SP-JH-Hoorzitting-over-minder-meer.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/21-3-Motie-SP-JH-Hoorzitting-over-minder-meer.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/21-3a-Bijlage-Afstandsverklaring.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/21-3a-Bijlage-Afstandsverklaring.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/21-3a-Bijlage-Afstandsverklaring.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/21-3a-Bijlage-Afstandsverklaring.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/21-4-Motie-D66-CDA-GLH-AP-VVD-OPH-Onderzoek-het-integreren-van-de-Sociaal-Wijkteams-en-het-CJG.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/21-4-Motie-D66-CDA-GLH-AP-VVD-OPH-Onderzoek-het-integreren-van-de-Sociaal-Wijkteams-en-het-CJG.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/21-4-Motie-D66-CDA-GLH-AP-VVD-OPH-Onderzoek-het-integreren-van-de-Sociaal-Wijkteams-en-het-CJG.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/21-4-Motie-D66-CDA-GLH-AP-VVD-OPH-Onderzoek-het-integreren-van-de-Sociaal-Wijkteams-en-het-CJG.pdf
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 23 Vaststellen Masterplan IVORIM  

Besluit: conform 

De fracties PvdA, AP, D66, SP, JH, VVD, GLH, OPH en HvH geven een 

stemverklaring. 

24 Concept Regionale Energie Strategie (RES) NH Zuid  

Besluit: conform 

De fractie OPH geeft een stemverklaring; de fractie maakt een 

voorbehoud op punt 3.2 

Mevr. Timmer Aukes,  mevr. Van Zetten en mevr. Otten niet 

aanwezig bij stemming.  

24.1 Amendement RES kleinschalige projecten -  

lokaal eigendom 

Het amendement ingediend door de fracties OPH HvH wordt 

ingetrokken na toelichting door wethouder. 

24.2 Amendement 60 panelen initiatief 

Het amendement ingediend door de fractie VVD wordt verworpen 

De fracties VVD OPH Trots Hlm PvdA en de SP stemmen voor het 

amendement 

 

25 Moties vreemd  

25.1 Motie Warme overdracht bij sanctie 

De motie ingediend door de fracties AP SP wordt verworpen. 

De fracties SP CU AP Jouw Hlm OPH Trots Hlm CU  stemmen voor. 

De fracties CU Jouw Hlm geven een stemverklaring 

25.2 Motie Bevorder de doorstroming geef patienten met verward 

gedrag meer kans op opname en ex patienten meer kans op een 

woning 

De motie ingediend door Trots Hlm wordt verworpen 

De fracties Trots Hlm, CU, OPH  stemmen voor de motie. 

De fracties SP, Jouw Hlm en CU geven een stemverklaring  

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/17-september/19:30/Concept-Regionale-Energie-Strategie-RES-Noord-Holland-Zuid/24-1-Amendement-OPH-HvH-VVD-RES-kleinschalige-projecten-lokaal-eigendom.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/17-september/19:30/Concept-Regionale-Energie-Strategie-RES-Noord-Holland-Zuid/24-1-Amendement-OPH-HvH-VVD-RES-kleinschalige-projecten-lokaal-eigendom.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/17-september/19:30/Concept-Regionale-Energie-Strategie-RES-Noord-Holland-Zuid/24-1-Amendement-OPH-HvH-VVD-RES-kleinschalige-projecten-lokaal-eigendom.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/17-september/19:30/Concept-Regionale-Energie-Strategie-RES-Noord-Holland-Zuid/24-1-Amendement-OPH-HvH-VVD-RES-kleinschalige-projecten-lokaal-eigendom.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/17-september/19:30/Concept-Regionale-Energie-Strategie-RES-Noord-Holland-Zuid/24-2-Amendement-VVD-60-panelen-initiatief.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/17-september/19:30/Concept-Regionale-Energie-Strategie-RES-Noord-Holland-Zuid/24-2-Amendement-VVD-60-panelen-initiatief.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-1-Motie-AP-SP-Warme-overdracht-bij-sanctie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-1-Motie-AP-SP-Warme-overdracht-bij-sanctie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-2-Motie-Trots-Hlm-Bevorder-de-doorstroming-geef-aptienten-met-verward-gedrag-meer-kans-op-opname-en-ex-patienten-meer-kans-op-een-woning.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-2-Motie-Trots-Hlm-Bevorder-de-doorstroming-geef-aptienten-met-verward-gedrag-meer-kans-op-opname-en-ex-patienten-meer-kans-op-een-woning.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-2-Motie-Trots-Hlm-Bevorder-de-doorstroming-geef-aptienten-met-verward-gedrag-meer-kans-op-opname-en-ex-patienten-meer-kans-op-een-woning.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-2-Motie-Trots-Hlm-Bevorder-de-doorstroming-geef-aptienten-met-verward-gedrag-meer-kans-op-opname-en-ex-patienten-meer-kans-op-een-woning.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-2-Motie-Trots-Hlm-Bevorder-de-doorstroming-geef-aptienten-met-verward-gedrag-meer-kans-op-opname-en-ex-patienten-meer-kans-op-een-woning.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-2-Motie-Trots-Hlm-Bevorder-de-doorstroming-geef-aptienten-met-verward-gedrag-meer-kans-op-opname-en-ex-patienten-meer-kans-op-een-woning.pdf
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  Na besluitvorming geven de fracties OPH en CU aan voor de 

verkeerde motie te hebben gestemd. Zij waren in de 

veronderstelling te stemmen voor 25.1. 

25.3 Motie Steun projecten die (economisch) daklozen weer uitzicht 

geven op een baan. 

De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen  

De fracties Trots Hlm OPH SP stemmen voor de motie. 

 

25.4 Motie Ondersteun eigenaren bij bestrijding iepenziekte 

De motie ingediend door de fracties SP AP wordt verworpen. 

De fracties SP CU AP Trots Hlm GLH  stemmen voor de motie. 

De fracties CDA, Trots Hlm GLH PvdA D66 Jouw Hlm OPH geven een 

stemverklaring. 

25.5 Motie Met een duurzaam sportbeleid is Haarlem op een duurzame 

toekomst voorbereid 

De motie ingediend door de fracties PvdA OPH AP GLH  wordt 

aangenomen. 

De fracties PvdA OPH AP GLH SP stemmen voor de motie. 

De fracties VVD, CDA, SP, D66 CU Trots Hlm Jouw Hlm geven een 

stemverklaring  

25.7 Motie  Bomenloket 

De motie ingediend door de fracties SP AP OPH JH wordt verworpen. 

De fracties SP AP OPH JH stemmen voor de motie. 

De fracties PvdA geeft een stemverklaring 

25.8 Motie Ook de gemeenteraad van Haarlem steunt de motie 
Gemeenten hebben acuut meer structureel geld nodig’ 
De motie ingediend door de fracties OPH D66 SP Trots Hlm Jouw 

Hlm AP LH HvH wordt aangenomen. 

De fracties VVD stemt tegen de motie. 

25-9 Motie Rijwielrijders Rollandslaan 

Motie wordt aangehouden ovv Christenunie (indiener). 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-3-Motie-Trots-Hlm-Steun-projecten-die-economisch-daklozen-weer-uitzicht-geven-op-een-baan.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-3-Motie-Trots-Hlm-Steun-projecten-die-economisch-daklozen-weer-uitzicht-geven-op-een-baan.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-3-Motie-Trots-Hlm-Steun-projecten-die-economisch-daklozen-weer-uitzicht-geven-op-een-baan.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-4-Motie-SP-AP-Ondersteun-eigenaren-bij-bestrijding-iepenziekte.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-4-Motie-SP-AP-Ondersteun-eigenaren-bij-bestrijding-iepenziekte.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-5-Motie-PvdA-OPH-AP-GLH-Met-een-duurzaam-sportbeleid-is-Haarlem-op-een-duurzame-toekomst-voorbereid.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-5-Motie-PvdA-OPH-AP-GLH-Met-een-duurzaam-sportbeleid-is-Haarlem-op-een-duurzame-toekomst-voorbereid.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-5-Motie-PvdA-OPH-AP-GLH-Met-een-duurzaam-sportbeleid-is-Haarlem-op-een-duurzame-toekomst-voorbereid.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-5-Motie-PvdA-OPH-AP-GLH-Met-een-duurzaam-sportbeleid-is-Haarlem-op-een-duurzame-toekomst-voorbereid.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-7-Motie-AP-SP-OPH-JH-Bomenloket.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-7-Motie-AP-SP-OPH-JH-Bomenloket.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-8-Motie-OPH-D66-SP-Trots-Hlm-Jouw-Hlm-AP-LH-HvH-Ook-de-gemeenteraad-van-Haarlem-steunt-de-motie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-8-Motie-OPH-D66-SP-Trots-Hlm-Jouw-Hlm-AP-LH-HvH-Ook-de-gemeenteraad-van-Haarlem-steunt-de-motie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-8-Motie-OPH-D66-SP-Trots-Hlm-Jouw-Hlm-AP-LH-HvH-Ook-de-gemeenteraad-van-Haarlem-steunt-de-motie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-8-Motie-OPH-D66-SP-Trots-Hlm-Jouw-Hlm-AP-LH-HvH-Ook-de-gemeenteraad-van-Haarlem-steunt-de-motie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-9-Motie-CU-Rijwielrijders-Rollandslaan.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/25-9-Motie-CU-Rijwielrijders-Rollandslaan.pdf

