
 

Kort verslag  

 

       Datum raadsvergadering: donderdag  19 oktober 2017  

 

1  Vragenuur 
  De vragen van Fractie Trots Hlm over bezoekers wijkraden en toegankelijkheid plaskrullen 

  worden beantwoord door wethouder Sikkema 

   De vragen van Moussa Aynan over parkeertarieven worden beantwoord door wethouder 

  Sikkema 

   

2   Vaststellen van de agenda 
- De raad gaat akkoord met de interpellatieverzoeken van  HvH /Fractie Mohr  over de Verkoop 

Kleine Houtstraat 116 en van de fractie VVD over de Verkoop Kleine Houtstraat 116. 

Het interpellatiedebat zal worden gehouden voorafgaand aan de bespreekpunten 

- Op verzoek van de fractie Trots Hlm wordt agendapunt 7 opgewaardeerd naar hamerstuk met 

stemklaring.  

- Op verzoek van de fractie Actiepartij wordt agendapunt 12 Spaarnwoude opgewaardeerd naar 

bespreekpunt i.v.m. indienen twee moties 

  

3   Bekrachtigen/Opheffen geheimhouding 

     De geheimhouding op de bijlagen bij agendapunt 6 Verkoop Zuider Buiten Spaarne is 

         bekrachtigd.  

 

4     Vaststelling ontwerp-notulen van de vergaderingen van 28 september  

    De notulen van de extra vergadering, de reguliere vergaderen en de besloten vergadering   

    worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld 

    

5     Intrekken Subsidieverordening Amateurkunst gemeente Haarlem per 1-1-2018  

       Besluit: conform 

 

6     Verkoop ZuiderBuiten Spaarne 84  

     Besluit: conform 

  

7     Vaststellen Tweede Wijzigingsverordening belastingen 2017  

     Besluit conform. Fractie Trots Haarlem  en CU geven stemverklaring 

 

8     Benoeming G. Kruis als extern lid RKC per 1 oktober 2017  

     Besluit conform 

 

9     Vaststellen beleidsnota Handhaving Participatiewet 2016 ‘Handhaven met zorg’  

          Besluit: conform 

          Fracties SP en AP stemmen tegen de nota 

 

9.1     Motie VVD De wet verplicht tot melden, wegkijken is geen optie 

      De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen 

     De fracties D66, FM, OPH en VVD stemmen voor de motie 

     De fracties PvdA, MA, CDA, Trots Hlm, OPH, CU, GLH geven een stemverklaring 

 

 *     Wethouder Langenacker zegt toe afdelingsplan handhaving 2018 aan de commissie te doen  

            toekomen. 

*     Wethouder Langeacker zegt toe duidelijk richtlijnen vast te leggen in het implementatieplan; 

de verschillende rollen toe te lichten en een oproep te doen aan de sociale wijkteams aan te 

geven wat de een wel kan en wat niet.  
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10      Verhogen en beschikbaar stellen krediet uitbreiding basisschool de Argonauten,  

          Nicolaas van der Laanstraat 25  

  Besluit: conform 

        De fracties GLH geven een stemverklaring 

 

11     Vaststelling Verordening Bedrijven Investering Zone Cronjé 2018-2022  

       Besluit: Conform 

       De fracties PvdA, CU en HvH geven een stemverklaring 

   

12     Rapport onderzoek rekenkamercommissie naar Recreatieschap Spaarnwoude  

       De heer Gün geeft namens de RKC een toelichting    

       Besluit:conform 

       De fractie VVD stemt niet in met besluitpunt 3 

    

 12.1   Motie Pak je biezen 

      De motie ingediend door de fractie AP wordt verworpen 

      De fracties SP en AP stemmen voor de motie 

 

 12.2   Motie Pak je biezen2 

      De motie ingediend door de fractie AP wordt verworpen 

      De fracties SP OPH en AP stemmen voor de motie 

    

Interpellaties over Verkoop Kleine Houtstraat 116 HvH/FM en VVD 

Het interpellatiedebat heeft plaatsgevonden. 

 

I.1     Motie Geld verhalen op falend notariskantoor   
    De motie ingediend door de fracties HvH, FM en VVD wordt verworpen. 

         Fracties SP HvH FM OPH Trots Hlm AP en VVD stemmen voor de motie 

     De fracties PvdA, AP, CU, SP, D66, GLH, OPH, CDA, MA, Trots Hlm, FM en VVD geven 

         een stemverklaring 

 

I.2     Motie Geld verhalen op falend makelaarskantoor 

     De motie ingediend door de fracties HvH, FM en VVD wordt verworpen 

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

     De fracties SP en Trots Hlm geven een stemverklaring 

 

I.3  Motie Verbeterpunten verkoopproces 

De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen. 

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

        De fractie SP geeft een stemverlaring 

 

I.4  Motie van afkeuring over Verkoop Kleine Houtstraat 116 

  De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen 

  De fracties SP, HvH, FM, Trots Hlm en VVD stemmen voor de motie 

  De fracties SP, HvH. Trots Hlm geven een stemverklaring 

 

I.5      Motie Anti-speculatie beding en kettingbeding bij gemeentelijke verkoop  

De motie ingediend door de fractie AP wordt verworpen 

  Fracties SP, FM, CU, OPH, Trots Hlm en AP stemmen voor de motie 

           Fractie Trots Hlm geeft een stemverklaring 
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*  Wethouder Botter zegt toe verslag te doen aan de raad van alle gesprekken met de 

betrokkenen in het proces en leerpunten aan te geven. Ook onderzoekt hij of het aansprakelijk 

stellen van de betrokken makelaar, taxateur en notaris juridisch een kans van slagen heeft. 

De fractie CDA verwacht alsnog de stukken uit het procesdossier over het huurconflict.   

 

15  Vaststellen verordening Blijverslening Haarlem in het kader van woonvisie Haarlem 

  2017-2020  

  Besluit: Conform 

  De fracties HvH en VVD stemmen tegen het voorstel 

  De fracties MA en SP geven een stemverklaring 

 

15.1 Amendement een gemeente maakt geen inbreuk op wettelijke rechten en plichten    

  Het amendement ingediend door de fractie SP en CU wordt verworpen 

  De fracties  SP, FM, CU, OPH, Trots Hlm, AP en MA stemmen voor  het amendement 

  De fractie MA geeft een stemverklaring 

 

 

  Agendapunt 13 Bestuursrapportage 2017 zal worden behandeld tijdens de 

begrotingsbehandeling. Amendementen worden dan opnieuw ingediend. 

 

  Agendapunt 14 RKC-rapport Waarderhaven - Publiek Leergeld wordt doorgeschoven. 

 

De moties vreemd kunnen tijdens de begrotingsbehandeling opnieuw worden ingediend: 

Motie Toekomstvisie Haarlem 2040 reisgids ; 

Motie concept Meerderheid bepaalt parkeerbeleid niet de respondenten  ; 

Motie Welk beleidskader is het juiste ; 

Motie Stadsbouwmeester(es) ..geheel onafhanlijk...yés! ; 

Motie de grootste zorg van de Haarlemmers is ook onze zorg ; 

Motie Uitstallingenbeleid, dat verdient een pilot ; 

Motie Beleidskaders hoogbouw en bescherming erfgoed ; 

Motie Een goede stadsbouwmeester laat je lang bouwen aan de toekomst ; 

Motie Nieuwe periode voor stadsbouwmeester ; 

 

17. Ingekomen stukken  

    Op verzoek van de fractie SP zal het antwoord door de voorzitter van de raad namens de raad 

     op de email van dhr Mooijekind inzake delegatie wob-besluiten worden geagendeerd in de 

             commissie Bestuur 

 Over het onderwerp  2017468034 Geel Wit zal de fractie CDA een rondvraag stellen in de 

        commissie.  

        Over het onderwerp 2017443108 College brief d.d. 28 september 2017 aan de raad betreft 

        stand van zake gebruik voormalig verpleeghuis Boerhaave  zal de fractie  GLH een rondvraag 

        stellen in de commissie Bestuur. 

 

 Overige stukken ter kennisgeving aangenomen. 


