
 

Kort Verslag 
  

  

Datum raadsvergadering: donderdag 27 september 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 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), mevrouw M. Otten (VVD), 
mevrouw S. Özoğul-Özen (SP), mevrouw E. de Raadt (CDA), mevrouw M.C.M. 
Schopman (PvdA), mevrouw S.M.L.M. Schneiders-Spoor (GroenLinks), de heer F.N.G. 
Smit (OPH), 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 heren Amand (Trots Hlm,  V.d. Raadt (Trots Hlm) en Rijssenbeek (D66). 
  
  

1  Vragenuur  

- De vragen van de fractie SP over digitaal indienen bezwaarschrift worden 
beantwoord door burgemeester Wienen. 

- De vragen van fractie SP over Stadspark de Nieuwe Bavo worden beantwoord 
door wethouder Roduner. 

- De vragen van fractie SP over opknappen schimmelwoningen Ymere worden 
beantwoord door wethouder Meijs. Wethouder Meijs geeft aan de GGD 
opdracht te geven contact te zoeken met de bewoners en aan Ymere de vraag 
voor te leggen of logeerwoningen ook beschikbaar zijn voor mensen met bijv. 
astma 

- De vragen van fractie OPH  nav HD 26 sept 'deel nieuwe parkeerautomaten in de 
stad vertoont kuren' worden beantwoord door wethouder Sikkema. 

- De vragen van fractie CU over  Dreigende beslaglegging deze week buurtcafé 
Koopjes en Koffie de Schalk worden beantwoord door wethouder Botter.  

- Hij zegt toe in gesprek te gaan met de huurder en vervolgens een brief aan de 
raad te doen toekomen met de stand van zaken.  
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- De vragen van fractie HvH over voortgang Frans Halsmuseum/Verweijhal worden 
beantwoord door wethouder Botter.  De vraag naar een brief over precieze 
stand van zaken door fractie CU zal wethouder Botter voorleggen aan wethouder 
Meijs.  

- De vragen van fractie  AP over handhaving van ‘onrechtmatige' bewoning van de 
Waarderpolder worden beantwoord door burgemeester Wienen. Voorgesteld 
wordt het onderwerp te agenderen op eerst volgende commissie Bestuur. Het 
presidium zal worden ingelicht over dit verzoek. 
 

2  Vaststellen van de agenda  
Als leden van de stemcommissie worden benoemd mevr. Steyger, mevr. Klazes en dhr 
Wiedemeijer.  

 
3 Bekrachtigen Geheimhouding 

Bijlage 2 Waarderingsmethodiek bij Gewijzigde intentieovereenkomst Spaarne 
Gasthuis  .   

  
  4  Benoeming schaduwraadslid 

De benoeming van dhr. S.A. Linder als schaduwraadslid van dhr. F.C. Visser (CU) heeft 
plaatsgevonden (36 stemmen) 

 
  5  Ingekomen stukken (zie lijst onderaan agenda)  

Te agenderen op verzoek van de fractie CU bij agendapunt 9 van de  commisie 
Samenleving  van 4 oktober a.s.  de brief * 2018557769 Toelichting niet inschrijven 
aanbesteding, WSS aan gemeenteraad.  

 
Te agenderen op verzoek van de fractie Jouw Haarlem  * 2018551476 Zorgen 
rondom ontwikkelingen winkelbestand centrum Haarlem. Graag toevoegen aan de 
stukken over Detailhandel (agendapunt 12)  die al geagendeerd staat voor de 
komende commissie Ontwikkeling. 

 
 CU verzoekt een reactie middels een  brief van het college op 
  * 2017591802 171206 email met brief over verkeerssituatie rond openbare 

basisschool Zonnewijzer en Bavinckschool  en deze twee brieven vervolgens te 
agenderen in de commissie Beheer 

 
           Overige stukken van de lijst ingekomen stukken zijn ter kennisname aangenomen. 

 
6 Vaststelling Verordening Bedrijven Investering Zone Amsterdamstraat 2019-2023  
 Besluit: conform 

 
7 Vrijgeven Krediet vervangingsinvestering IV post MS100  Datacenter/software en IV 

post MS102 Digitale transformatie.  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/27-september/19:30/2018557769-nbsp-Toelichting-niet-inschrijven-aanbesteding-WSS-aan-gemeenteraad
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/27-september/19:30/2018557769-nbsp-Toelichting-niet-inschrijven-aanbesteding-WSS-aan-gemeenteraad
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/27-september/19:30/2018551476-nbsp-Zorgen-rondom-ontwikkelingen-winkelbestand-centrum-Haarlem
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/27-september/19:30/2018551476-nbsp-Zorgen-rondom-ontwikkelingen-winkelbestand-centrum-Haarlem
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2018/04-oktober/17:00/21-15-uur-Detailhandelsbeleid-Zuid-Kennemerland-2018-2023-CYS
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/27-september/19:30/2017591802-nbsp-171206-email-met-brief-over-verskeersituatie-openbare-basisschool-Zonnewijzer-en-Bavinckschool
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/27-september/19:30/2017591802-nbsp-171206-email-met-brief-over-verskeersituatie-openbare-basisschool-Zonnewijzer-en-Bavinckschool
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 Besluit: conform 
 De fractie HvH  en SP geven  een stemverklaring  
  
8 Gewijzigde intentieovereenkomst Spaarne Gasthuis  

Besluit: de raad geeft zienswijze af van geen bezwaar.  
 

8.1 Motie Nog meer sociale huur door gegarandeerde doorstroming   
De motie ingediend door de fractie CU   wordt verworpen 
De fracties D66, JH, CU, HvH, VVD en Mirjam Otten stemmen voor de motie 
De fractie D66 geeft een stemverklaring 

 
8.2 Creatief zoeken naar ruimtelijke kwaliteit   

De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen 
De fracties D66, OPH, JH, CU, HvH, VVD en Mirjam Otten stemmen voor de motie 
De fracties D66 en VVD geven een stemverklaring 
 

9 Moties vreemd  
 

9.1 Motie Bezoekersparkeren Belofte maakt schuld 
 De motie ingediend door de fracties JH VVD MO Trots Hlm wordt verworpen   
 De fracties JH, VVD, MO, SP, CU, OPH en HvH stemmen voor de motie 
 De fracties HvH, CU, SP, GLH,D66, SP, AP, CDA en PvdA geven een stemverklaring 

 
9.2 Motie “Samen vooruit met nieuwe woning corporaties”  
 De motie ingediend door de fractie PvdA wordt aangenomen 
 De fracties PvdA,  GLH, SP, OPH, CU, AP en PvdA stemmen voor de motie 
 De fracties  D66, OPH,JH en VVD geven een stemverklaring 
 
9.3 Motie PvdA tijdelijk =  snel  daadkrachtig 
 De motie ingediend door de fractie PvdA wordt aangenomen 
 De fracties PvdA, AP, JH, OPH, SP en GLH stemmen voor de motie 
 De fracties JH en VVD geven  een stemverklaring 
 
9.4 Motie Uitwerking coalitieakkoord op woningbouwprogramma 
 De motie ingediend door de fractie SP wordt aangenomen 
 De fracties SP, PvdA, GLH, AP en OPH stemmen voor de motie 
 De fracties PvdA, D66, GLH, AP, OPH en VVD geven een stemverklaring 
 
9.5 Motie Hulp is geen bezoek 
 De motie ingediend door de fracties OPH en Trots Hlm wordt verworpen 
 De fracties OPH, JH, SP, CU, AP en VVD stemmen voor de motie 
 De fracties JH en SP geven een stemverklaring 
 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/Motie-8-1-CU-Nog-meer-sociale-huur-door-doorstroming-v3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/Motie-8-2-CU-Creatief-zoeken-naar-ruimtelijke-kwaliteit.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/Motie-JH-VVD-FO-Trots-Hlm-Bezoekersparkeren-Belofte-maakt-schuld.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/motie-PvdA-AP-en-GLH-samen-vooruit.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/motie-PvdA-AP-en-GLH-Tijdelijk-snel-daadkrachtig.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/Motie-SP-Uitwerking-coalitieakkoord-op-woningbouwprogramma.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/Motie-OPH-en-Trots-Hlm-Hulp-is-geen-bezoek.pdf
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9.6 Motie Scenario’s optimaal ruimtegebruik in startbrief 
 De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen 
 De fractie CU stemt voor de motie 
 De fracties JH en SP geven een stemverklaring 
 
 
9.7 Motie Bezoekersparkeren – Dan maar halfvol 
 De motie ingediend door de fractie VVD  wordt verworpen. 

Na hoofdelijke stemming is de uitslag: 12 stemmen voor en 24 tegen. 
 
 
 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/Motie-9-6-Scenario-s-optimaal-ruimtegebruik-in-startbrief.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/Motie-9-7-VVD-bezoekersparkeren-Dan-maar-halfvol.pdf

