
 

Kort verslag 
 

 
Datum raadsvergadering: donderdag 22 oktober 2020 
 
Aanwezigen 
Voorzitter:     de heer J. Wienen / de heer B. van Leeuwen 
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.C.C.Philips 
 
Aanwezig: 
De heer J. Amand (Trots Hlm), de heer M. Aynan (Jouw Hlm), de heer A.F. 
Bloem (SP)  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) (later),  de 
heer G. Hulster (Actiepartij), de heer P.W. van Kessel (VVD), de heer J. 
Klaver (CDA),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), mevr.Otten (LH), mevrouw S. Özoğul-Özen (SP), de heer 
A.P.D. van den Raadt (Trots Hlm), mevrouw S.M.L.M. Schneiders-Spoor 
(GLH) (later),  de heer I.Z. Sepers (PvdA), mevrouw I.J. van der Sluis (GLH), 
mevrouw R.E.E. Timmer-Aukes (GLH), (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  (GLH)(later) 
 
Afwezig: mevrouw C.M. Verhoeff (PvdA) mevrouw E. de Raadt (CDA)  de 
heer W.J. Rutten (VVD), de heer F.N.G. Smit (OPH),  mevrouw A. Kok (OPH), 
 
1  Opening  

2       Vaststellen van de agenda  

Op verzoek van de fractie CDA en HvH wordt hamerstuk 7 Vrijgeven 

krediet Haarlemmer Kweektuin opgewaardeerd  naar hamerstuk met 

stemverklaring 

Op verzoek van de fractie Trots Hlm wordt hamerstuk 11 

Bestemmingsplan Boerhaave opgewaardeerd  naar hamerstuk met 

stemverklaring 
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Op verzoek van de fractie AP wordt hamerstuk 8 opgewaardeerd  

naar hamerstuk met stemverklaring 

Aan agendapunt 4 wordt toegevoegd: Bekrachtigen geheimhouding 

op bijlagen bij ‘Locatie onderzoek Domus Plus en Skaeve Huse - 

beantwoording vragen van Jouw Haarlem, D’66, Actiepartij en Trots 

Haarlem en opleggen geheimhouding’ . 

 3  Afscheid en benoeming Raadsleden  

Afscheid is genomen van mevrouw Schopman (niet aanwezig) en de 

heer Garretsen 

De installatie van de heren A.F. Bloem als raadslid voor de fractie SP en 

I.Z.  Sepers voor de fractie PvdA heeft plaatsgevonden. 

 4 Bekrachtigen/opheffen geheimhouding  

De geheimhouding is bekrachtigd op de bijlagen bij ‘Locatie 

onderzoek Domus Plus en Skaeve Huse - beantwoording vragen van 

Jouw Haarlem, D’66, Actiepartij en Trots Haarlem en opleggen 

geheimhouding’  

 

 5 Ingekomen stukken (zie lijst onderaan agenda)  

Alle stukken worden geacht ter kennisgeving te zijn aangenomen. 

 

 6 Transcript vergadering d.d. 17 september 2020 (alleen nav)  

 

 7 Vrijgeven krediet voor verbeteren gebruiksmogelijkheden 

Haarlemmer Kweektuin  

Besluit: conform 

De fracties HvH en LH stemmen tegen het voorstel. 

  Stemverklaring door de fracties CDA, GLH CU Trots Hlm VVD HvH LH 

 

  8 Voorhangprocedure in het verkoopproces gemeentelijk vastgoed  

Besluit: conform 

De fracties AP , Jouw Hlm, Trots Hlm, GLH geven een stemverklaring 

De fracties Trots AP, Jouw Hlm, Trots Hlm stemmen tegen het 

voorstel. 
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  9 Advies aan Commissariaat voor de Media; aanvraag Stichting Lokale 

Omroep Regio Haarlem (Haarlem105 RTV)  

Besluit: conform 

  

 10 Vaststellen bestemmingsplan Jacob Catslaan 7  

Besluit: conform 

 

 11 Vaststellen bestemmingsplan Boerhaavewijk  

Besluit: conform 

De fractie Trots Hlm geeft een stemverklaring en stemt tegen 

 

12 Weigering Verklaring van geen bedenkingen in verband met het 

besluit weigering omgevingsvergunning ten behoeve van 

nieuwbouw voor horeca en maatschappelijke doeleinden en de 

herbouw en restauratie van een monumentale boerderij en op het 

perceel Vergierdeweg 

Besluit: conform 

Stemverklaring door de fracties PvdA  CU VVD Jouw Hlm LH GLH. 

De fracties PvdA CU VVD Jouw Hlm en LH stemmen tegen het voorstel  

    

13 MijnHaarlem fase 2  

 Besluit: conform 

 De fracties CU en Jouw Hlm geven een stemverklaring 

14 Vernieuwing bibliotheekvestigingen   

Besluit: conform 

Stemverklaring door de fracties CU Trots Hlm Jouw Hlm  GLH HvH AP 

14.1 Amendement Haalbaarheidsanalyse herontwikkeling bibliotheek 

Het amendement ingediend door de fracties AP Jouw Hlm wordt 

ingetrokken 

14.2  Motie Haarlemse Stadsbieb met mooiste uitzicht van Nederland en 
beter met het openbaar vervoer te bereiken 
De motie  ingediend door de fracties Trots Hlm  wordt verworpen  

De fractie(s) Trots Hlm en SP stemmen voor de motie 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Vernieuwing-bibliotheekvestigingen/14-1-Amendement-AP-Jouw-Hlm-Haalbaarheidsanalyse-herontwikkeling-bibliotheek.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Vernieuwing-bibliotheekvestigingen/14-1-Amendement-AP-Jouw-Hlm-Haalbaarheidsanalyse-herontwikkeling-bibliotheek.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Vernieuwing-bibliotheekvestigingen/14-2-Motie-Trots-Hlm-Haarlemse-Stadsbieb-met-mooiste-uitzicht-van-Nederland-en-beter-met-het-openbaar-vervoer-te-bereiken.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Vernieuwing-bibliotheekvestigingen/14-2-Motie-Trots-Hlm-Haarlemse-Stadsbieb-met-mooiste-uitzicht-van-Nederland-en-beter-met-het-openbaar-vervoer-te-bereiken.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Vernieuwing-bibliotheekvestigingen/14-2-Motie-Trots-Hlm-Haarlemse-Stadsbieb-met-mooiste-uitzicht-van-Nederland-en-beter-met-het-openbaar-vervoer-te-bereiken.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Vernieuwing-bibliotheekvestigingen/14-2-Motie-Trots-Hlm-Haarlemse-Stadsbieb-met-mooiste-uitzicht-van-Nederland-en-beter-met-het-openbaar-vervoer-te-bereiken.pdf
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14.3  Motie Schalkwijkse bieb als onderdeel van winkelcentrum 
Schalkwijk 
De motie  ingediend door de fracties Trots Hlm wordt verworpen  

   De fractie(s) SP, Jouw Hlm CU en Trots Hlm stemmen voor de motie 
 

14.4  Motie Schalkwijkse bieb als onderdeel van winkelcentrum 
Schalkwijk 
De motie  ingediend door de fracties AP CU Jouw Hlm wordt 
verworpen  

 De fractie(s) AP CU Jouw Hlm PvdA Trots Hlm SP stemmen voor 
   De fracties PvdA, D66 Trots Hlm, VVD SP geven een stemverklaring 

 
15 Vaststellen nieuwe versie verordening Haarlemse Wateren en 

bijbehorend uitvoeringsbesluit 2020  

Besluit: gewijzigd 

 

15.1 Motie Haarlem duurzaam, ook op het water 

De motie ingediend door de fracties CU D66 GLH CDA PvdA AP wordt 

aangenomen  

De fractie(s) CU D66 GLH CDA PvdA AP SP stemmen voor de motie 

De fracties Jouw Hlm en HvH geven een stemverklaring 

15.2 Motie Havengelden verduurzamen 

De motie  ingediend door de fracties CU D66 GLH CDA PvdA  wordt 

ingetrokken  

15.3 Amendement Beperk de wachtlijst voor Haarlemse bootbezitters 

Het amendement ingediend door de fracties GLH  PvdA wordt 

aangenomen  

De fractie(s) GLH PvdA CDA Trots Hlm D66 SP LH HvH VVD stemmen 

voor het amendement 

De fracties Jouw Hlm Trots Hlm D66 geven een stemverklaring 

15.4 Amendement Laat het niet de spuigaten uitlopen 

Het amendement ingediend door de fracties JH OPH wordt 

verworpen  

De fractie(s) JH CU AP D66 SP PvdA stemmen voor het amendement 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Vernieuwing-bibliotheekvestigingen/14-3-Motie-Trots-Hlm-Schalkwijkse-bieb-als-onderdeel-van-winkelcentrum-Schalkwijk.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Vernieuwing-bibliotheekvestigingen/14-3-Motie-Trots-Hlm-Schalkwijkse-bieb-als-onderdeel-van-winkelcentrum-Schalkwijk.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Vernieuwing-bibliotheekvestigingen/14-3-Motie-Trots-Hlm-Schalkwijkse-bieb-als-onderdeel-van-winkelcentrum-Schalkwijk.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-4-Motie-AP-CU-Jouw-Hlm-haalbaarheidsanalyse-herontwikkeling-bibliotheek.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-4-Motie-AP-CU-Jouw-Hlm-haalbaarheidsanalyse-herontwikkeling-bibliotheek.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-4-Motie-AP-CU-Jouw-Hlm-haalbaarheidsanalyse-herontwikkeling-bibliotheek.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/14-4-Motie-AP-CU-Jouw-Hlm-haalbaarheidsanalyse-herontwikkeling-bibliotheek.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/15-1-Motie-CU-D66-GLH-CDA-PvdA-AP-Haarlem-duurzaam-ook-op-het-water.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/15-1-Motie-CU-D66-GLH-CDA-PvdA-AP-Haarlem-duurzaam-ook-op-het-water.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/15-2-Motie-CU-D66-GLH-CDA-PvdA-AP-Havengelden-verduurzamen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/15-2-Motie-CU-D66-GLH-CDA-PvdA-AP-Havengelden-verduurzamen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Vaststellen-nieuwe-versie-verordening-Haarlemse-Wateren-en-bijbehorend-uitvoeringsbesluit-2020/15-3-Amendement-GLH-PvdA-Beperk-de-wachtlijst-voor-Haarlemse-bootbezitters.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Vaststellen-nieuwe-versie-verordening-Haarlemse-Wateren-en-bijbehorend-uitvoeringsbesluit-2020/15-3-Amendement-GLH-PvdA-Beperk-de-wachtlijst-voor-Haarlemse-bootbezitters.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Vaststellen-nieuwe-versie-verordening-Haarlemse-Wateren-en-bijbehorend-uitvoeringsbesluit-2020/15-4-Amendement-JH-OPH-Laat-het-niet-de-spuigaten-uitlopen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Vaststellen-nieuwe-versie-verordening-Haarlemse-Wateren-en-bijbehorend-uitvoeringsbesluit-2020/15-4-Amendement-JH-OPH-Laat-het-niet-de-spuigaten-uitlopen.pdf
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15.5 Amendement Waterkaart naar de raad 

Het amendement ingediend door de fracties AP CU wordt ingetrokken  

15.6 Motie Haarlem duurzaam, ook op het water en begin bij jezelf. 

De motie  ingediend door de fractie VVD wordt  aangehouden 

16 Initiatiefvoorstel PvdA "(ver)bouw aan een levensloopbestendig 

 /vergrijzingsproof Haarlem  

Besluit: aangenomen 

De fracties D66 en CDA stemmen tegen het voorstel 

De fracties D66, Jouw Hlm, CDA geven een stemverklaring  

17 Locatie onderzoek Domus Plus en Skaeve Huse  

Besluit: conform 

De fractie Trots Hlm stemt tegen het voorstel. 

De fractie Jouw Hlm geeft een stemverklaring 

 

17.1 Amendement Alternatief voor voldoende keuze voor spreiding over 

de stad 

Het amendement ingediend door de fractie CU wordt verworpen  

De fractie(s) CU en AP stemmen voor het amendement 

De fractie Jouw Hlm geeft stemverklaring (voor alle amendementen) 

 

17.2 Amendement 1  Alternatief voor voldoende keuzes Domusplus en 

Skaeve Huse gebied 80 is ook een deel van Haarlem en heeft in het 

verleden al een succesvolle daklozenopvang 

Het amendement ingediend door de fractie Trots Hlm wordt 

verworpen  

De fractie Trots Hlm stemt voor het amendement  

 

17.3 Amendement 2 Alternatief voor voldoende keuzes Domusplus en 

Skaeve Huse, gebied 81 is ook een deel van Haarlem en geschikt 

Het amendement ingediend door de fractie Trots Hlm wordt 

verworpen  

De fractie Trots Hlm stemt voor het amendement 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Vaststellen-nieuwe-versie-verordening-Haarlemse-Wateren-en-bijbehorend-uitvoeringsbesluit-2020/15-5-Amendement-AP-CU-Waterkaart-naar-de-raad.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Vaststellen-nieuwe-versie-verordening-Haarlemse-Wateren-en-bijbehorend-uitvoeringsbesluit-2020/15-5-Amendement-AP-CU-Waterkaart-naar-de-raad.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/15-6-Motie-VVD-Haarlem-duurzaam-ook-op-het-water-en-begin-bij-jezelf.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/17-1-amendement-Alternatief-voor-voldoende-keuze-voor-spreiding-over-de-stad.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/17-1-amendement-Alternatief-voor-voldoende-keuze-voor-spreiding-over-de-stad.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/17-1-amendement-Alternatief-voor-voldoende-keuze-voor-spreiding-over-de-stad.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/17-1-amendement-Alternatief-voor-voldoende-keuze-voor-spreiding-over-de-stad.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-2-AMENDEMENT-1-Trots-Hlm-Alternatief-voor-voldoende-keuzes-Domusplus-en-Skaeve-Huse-gebied-80-is-ook-een-deel-van-Haarlem-en-heeft-in-het-verleden-al-een-succesvolle-daklozenopv-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-2-AMENDEMENT-1-Trots-Hlm-Alternatief-voor-voldoende-keuzes-Domusplus-en-Skaeve-Huse-gebied-80-is-ook-een-deel-van-Haarlem-en-heeft-in-het-verleden-al-een-succesvolle-daklozenopv-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-2-AMENDEMENT-1-Trots-Hlm-Alternatief-voor-voldoende-keuzes-Domusplus-en-Skaeve-Huse-gebied-80-is-ook-een-deel-van-Haarlem-en-heeft-in-het-verleden-al-een-succesvolle-daklozenopv-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-2-AMENDEMENT-1-Trots-Hlm-Alternatief-voor-voldoende-keuzes-Domusplus-en-Skaeve-Huse-gebied-80-is-ook-een-deel-van-Haarlem-en-heeft-in-het-verleden-al-een-succesvolle-daklozenopv-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-2-AMENDEMENT-1-Trots-Hlm-Alternatief-voor-voldoende-keuzes-Domusplus-en-Skaeve-Huse-gebied-80-is-ook-een-deel-van-Haarlem-en-heeft-in-het-verleden-al-een-succesvolle-daklozenopv-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-2-AMENDEMENT-1-Trots-Hlm-Alternatief-voor-voldoende-keuzes-Domusplus-en-Skaeve-Huse-gebied-80-is-ook-een-deel-van-Haarlem-en-heeft-in-het-verleden-al-een-succesvolle-daklozenopv-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-3AMENDEMENT-2-Trots-Hlm-Alternatief-voor-voldoende-keuzes-Domusplus-en-Skaeve-Huse-gebied-81-is-ook-een-deel-van-Haarlem-en-geschikt.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-3AMENDEMENT-2-Trots-Hlm-Alternatief-voor-voldoende-keuzes-Domusplus-en-Skaeve-Huse-gebied-81-is-ook-een-deel-van-Haarlem-en-geschikt.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-3AMENDEMENT-2-Trots-Hlm-Alternatief-voor-voldoende-keuzes-Domusplus-en-Skaeve-Huse-gebied-81-is-ook-een-deel-van-Haarlem-en-geschikt.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-3AMENDEMENT-2-Trots-Hlm-Alternatief-voor-voldoende-keuzes-Domusplus-en-Skaeve-Huse-gebied-81-is-ook-een-deel-van-Haarlem-en-geschikt.pdf
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17.4 Amendement 3  Alternatief voor voldoende keuzes Domusplus en 

Skaeve Huse, gebied 82 is ook een deel van Haarlem en geschikt 

Het amendement ingediend door de fractie Trots Hlm wordt 

verworpen . De fractie Trots Hlm stemt voor het amendement 

 

17.5 Amendement 4 Alternatief voor voldoende keuzes Domusplus en 

Skaeve Huse, gebied 83 is ook een deel van Haarlem en geschikt 

Het amendement ingediend door de fractie Trots Hlm wordt 

verworpen. De fractie Trots Hlm stemt voor het amendement 

 

17.7  Amendement 6 Domusplus en Skaeve Huse, de looproute langs 

kwetsbare instellingen is ook bepalend voor een veilige geschiktheid 

van de locatie 

 Het amendement ingediend door de fractie Trots Hlm wordt 

verworpen. De fractie Trots Hlm stemt  voor het amendement 

 

18 Zienswijze MRA Werkplan en Begroting 2021  

 Besluit: gewijzigd   De fractie SP geeft een stemverklaring 

 

18.1 Amendement Schaalsprong mobiliteitssysteem ook voor Haarlem en 

IJmond 

Het amendement ingediend door de fracties PvdA D66 CU GLH CDA 

Jouw Hlm wordt raadsbreed aangenomen  

 

18.2 Amendement Doorgaande treinen Amsterdam Centraal zijn MRA 

belang 

Het amendement ingediend door de fracties CU D66 PvdA AP GLH 

CDA wordt raadsbreed aangenomen 

 

18.3 Amendement Zienswijze MRA begroting 

Het amendement ingediend door de fractie AP wordt verworpen  

De fractie(s) AP Jouw Hlm CU SP stemmen voor het amendement 

De fractie Jouw Hlm geven een stemverklaring 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-4-AMENDEMENT-3-Trots-Hlm-Alternatief-voor-voldoende-keuzes-Domusplus-en-Skaeve-Huse-gebied-82-is-ook-een-deel-van-Haarlem-en-geschikt.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-4-AMENDEMENT-3-Trots-Hlm-Alternatief-voor-voldoende-keuzes-Domusplus-en-Skaeve-Huse-gebied-82-is-ook-een-deel-van-Haarlem-en-geschikt.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-4-AMENDEMENT-3-Trots-Hlm-Alternatief-voor-voldoende-keuzes-Domusplus-en-Skaeve-Huse-gebied-82-is-ook-een-deel-van-Haarlem-en-geschikt.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-5-AMENDEMENT-4-Trots-Hlm-Alternatief-voor-voldoende-keuzes-Domusplus-en-Skaeve-Huse-gebied-83-is-ook-een-deel-van-Haarlem-en-geschikt.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-5-AMENDEMENT-4-Trots-Hlm-Alternatief-voor-voldoende-keuzes-Domusplus-en-Skaeve-Huse-gebied-83-is-ook-een-deel-van-Haarlem-en-geschikt.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-5-AMENDEMENT-4-Trots-Hlm-Alternatief-voor-voldoende-keuzes-Domusplus-en-Skaeve-Huse-gebied-83-is-ook-een-deel-van-Haarlem-en-geschikt.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-5-AMENDEMENT-4-Trots-Hlm-Alternatief-voor-voldoende-keuzes-Domusplus-en-Skaeve-Huse-gebied-83-is-ook-een-deel-van-Haarlem-en-geschikt.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-7-AMENDEMENT-6-Trots-Hlm-Domusplus-en-Skaeve-Huse-de-looproute-langs-kwetsbare-instellingen-is-ook-bepalend-voor-een-veilige-geschiktheid-van-de-locatie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-7-AMENDEMENT-6-Trots-Hlm-Domusplus-en-Skaeve-Huse-de-looproute-langs-kwetsbare-instellingen-is-ook-bepalend-voor-een-veilige-geschiktheid-van-de-locatie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-7-AMENDEMENT-6-Trots-Hlm-Domusplus-en-Skaeve-Huse-de-looproute-langs-kwetsbare-instellingen-is-ook-bepalend-voor-een-veilige-geschiktheid-van-de-locatie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-7-AMENDEMENT-6-Trots-Hlm-Domusplus-en-Skaeve-Huse-de-looproute-langs-kwetsbare-instellingen-is-ook-bepalend-voor-een-veilige-geschiktheid-van-de-locatie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-7-AMENDEMENT-6-Trots-Hlm-Domusplus-en-Skaeve-Huse-de-looproute-langs-kwetsbare-instellingen-is-ook-bepalend-voor-een-veilige-geschiktheid-van-de-locatie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Locatie-onderzoek-Domus-Plus-en-Skaeve-Huse/17-7-AMENDEMENT-6-Trots-Hlm-Domusplus-en-Skaeve-Huse-de-looproute-langs-kwetsbare-instellingen-is-ook-bepalend-voor-een-veilige-geschiktheid-van-de-locatie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Zienswijze-MRA-Werkplan-en-Begroting-2021/18-1-Amendement-PvdA-D66-CU-GLH-CDA-Schaalsprong-mobiliteitssysteem-ook-voor-Haarlem-en-IJmond.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Zienswijze-MRA-Werkplan-en-Begroting-2021/18-1-Amendement-PvdA-D66-CU-GLH-CDA-Schaalsprong-mobiliteitssysteem-ook-voor-Haarlem-en-IJmond.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Zienswijze-MRA-Werkplan-en-Begroting-2021/18-1-Amendement-PvdA-D66-CU-GLH-CDA-Schaalsprong-mobiliteitssysteem-ook-voor-Haarlem-en-IJmond.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Zienswijze-MRA-Werkplan-en-Begroting-2021/18-1-Amendement-PvdA-D66-CU-GLH-CDA-Schaalsprong-mobiliteitssysteem-ook-voor-Haarlem-en-IJmond.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/18-2-Amendement-CU-D66-PvdA-AP-GLH-CDAJouw-Hlm-Doorgaande-treinen-Amsterdam-Centraal-zijn-MRA-belang.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/18-2-Amendement-CU-D66-PvdA-AP-GLH-CDAJouw-Hlm-Doorgaande-treinen-Amsterdam-Centraal-zijn-MRA-belang.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/18-2-Amendement-CU-D66-PvdA-AP-GLH-CDAJouw-Hlm-Doorgaande-treinen-Amsterdam-Centraal-zijn-MRA-belang.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/18-2-Amendement-CU-D66-PvdA-AP-GLH-CDAJouw-Hlm-Doorgaande-treinen-Amsterdam-Centraal-zijn-MRA-belang.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Zienswijze-MRA-Werkplan-en-Begroting-2021/18-3-Amendement-AP-zienswijze-MRA-begroting.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/22-oktober/19:30/Zienswijze-MRA-Werkplan-en-Begroting-2021/18-3-Amendement-AP-zienswijze-MRA-begroting.pdf
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19 Moties vreemd  

 

19.1 Motie Sociale prijs voor sociale huur 

 De motie  ingediend door de fracties JH SP AP wordt  ingetrokken na 
toezegging wethouder Roduner 

**** Wethouder Roduner zegt toe de strekking van deze motie in zijn 
overleg met corporaties te betrekken om te komen tot prijsafspraken 
(uitnameafspraken) en dit in  juni terug te rapporteren aan 
commissie. 

 
19.2 Motie Benut de zon op het station II 

 De motie  ingediend door de fracties CDA PvdA CU AP D66  wordt 
aangenomen 

 De fractie(s)CDA PvdA CU AP D66 GLH Trots hlm stemmen voor de 
motie 

 De fractie GLH LH HvH Trots Hlm  VVD Jouw Hlm geven een 
stemverklaring 

 

19.3 Motie Geen huurverhoging ook niet in 2021 

 De motie ingediend door de fractie SP Jouw Hlm wordt verworpen  
 De fractie(s) SP Jouw Hlm Trots Hlm AP stemmen voor de motie 
 De fracties PvdA, GLH, CDA, Trots Hlm Jouw Hlm geven een 

stemverklaring 
 

19.4 Motie Burgerberaad een goede vorm van nieuwe democratie 

 De motie  ingediend door de fractie AP wordt aangehouden 
 

19.5   Motie Populieren Heussenstraat 

 De motie  ingediend door de fractie GLH wordt verworpen  
 De fractie(s) GLH SP Jouw hlm CU LH HvH AP Trots Hlm stemmen voor 

de motie 
 De fracties CU VVD Jouw Hlm Trots Hlm geven een stemverklaring 

 

19.6 Motie Onderzoek de optie van Hotelkamers voor tijdelijke verhuur 

 De motie  ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen  
 De fractie(s) Trots Hlm stemt voor de motie 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/19-1-Motie-JH-SP-AP-OPH-Sociale-prijs-voor-sociale-huur.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/19-2-motie-CDA-PvdA-CU-AP-D66-Benut-de-zon-op-het-station-II.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/19-2-motie-CDA-PvdA-CU-AP-D66-Benut-de-zon-op-het-station-II.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/19-3-Motie-SP-Jouw-Hlm-Geen-huurverhoging-ook-niet-in-2021.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/19-3-Motie-SP-Jouw-Hlm-Geen-huurverhoging-ook-niet-in-2021.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/19-4-Motie-AP-Burgerberaad-een-goede-vorm-van-nieuwe-democratie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/19-4-Motie-AP-Burgerberaad-een-goede-vorm-van-nieuwe-democratie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/19-5-Motie-GLH-AP-Populieren-Heussensstraat.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/19-5-Motie-GLH-AP-Populieren-Heussensstraat.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/19-6-Motie-Trots-Hlm-Onderzoek-de-optie-van-Hotelskamers-voor-tijdelijke-verhuur.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/19-6-Motie-Trots-Hlm-Onderzoek-de-optie-van-Hotelskamers-voor-tijdelijke-verhuur.pdf
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  ******* Lijst ingekomen stukken  

 

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen  

a  * 20200882383 Interbestuurlijk toezicht brandveiligheid gevels, 

bijlage: brief aan College Gedeputeerde Staten (conclusie onderzoek 

en verzoek om interbestuurlijk toezicht)  

   b  * 2019941505 Ontslagbrieven mevr. Schopman en dhr. Garretsen  

c Standpunt bepalen over nagekomen moties Buitengewone 

Algemene Ledenvergadering VNG 25 september 2020  

  

  II Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het 

college van burgemeester en wethouders ter afdoening   

a * 20200882133 Brief aan gemeente raad / afspraak Burgemeester 

inzake HVO Querido  

b  * 20200914956 Begeleidende mail brief investeringeb infra tbv 

begrotingsbehandeling  

c * 20200888761 Verzoek om versnelde beëindiging onveiligheid 

niet bewaakte spoorwegovergangen en/of overpaden binnen de 

gemeente.  

  d * 20200852352 Haarlem Cultuurstad verdient een raad voor 

cultuur  

  e * 20200950933 aanvullende zienswijze inzake het   

  ontwerpbestemmingsplan Markthal Schalkstad  

f * 20200909349 Vragen inzake de voortgang plaatsen 1700 bomen 

plaatsen op de lijst ingekomen stukken comm. Beheer zoals 

besproken in de Raadsvergadering.  

V Brieven gericht aan de Raad namens het college van burgemeester en 

wethouders  

  a * 20200892208 brief aan raad (25 september)  

  b Publiekscampagne 'Ook later lekker wonen'  

  c Viering van 775 jaar stadsrechten Haarlem  

  d Tijdelijke uitbreiding maatschappelijke opvang   

 


