
 

Kort verslag  

     

       Datum raadsvergadering:  donderdag 15 december 2016 

 

 0 Vragenuur  

 De vragen van de fractie Trots Haarlem over Politieauto explosie Spaarndam worden 

beantwoord door burgemeester Wienen. 

De vragen van de fractie Trots Haarlem over de Wijkraad Slachthuisbuurt worden 

beantwoord door wethouder Van Spijk. 

De vragen van de fractie AP over de storingen van de Schoterbrug worden beantwoord door 

wethouder Sikkema. 

1  Vaststellen van de agenda  

Op verzoek van de SP wordt agendapunt 8 Haarlemse Belastingvoorstellen opgewaardeerd 

tot bespreekpunt  i.v.m. amendement 

 2 Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 7, 9, 10 en 17 november 2016  

In de notulen van 7 november jl dient het woord geverifieerd (pag. 75) vervangen te worden 

door niet geverifieerd. 

 

 Na deze wijziging worden de notulen zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 

3 Bekrachtigen/opheffen Geheimhouding  

De geheimhouding op de bijlagen 1 en 2 bij de nota Beschikbaar stellen 

aangepast aanvullend krediet Industriehaven brug wordt bekrachtigd. 

4  Realisatie instandhouding openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs 2015  

 Besluit: conform 

5 Realisatie instandhouding openbaar voortgezet onderwijs: jaarverslag 2015 

Stichting Dunamare Onderwijsgroep  

Besluit: conform 

6  Realisatie instandhouding openbaar primair onderwijs jaarverslag 2015 Spaarnesant  

 Besluit: conform 

7  Normenkader financiële rechtmatigheid 2016  

 Besluit: conform 

8  Haarlemse belastingvoorstellen 2017   

 Besluit: conform  

 De fracties VVD, HvH en Trots Haarlem stemmen tegen het voorstel. 

8.1 Amendement op het Besluit kwijtscheldingsregels  

 Het amendement ingediend door de fractie SP wordt ingetrokken. 

  

9  Beschikbaar stellen aangepast aanvullend krediet Industriehaven brug  

 Besluit: conform  

De fracties D66, CDA, CU, GLH, AP en PvdA stemmen voor het voorstel. 

 De fracties PvdA, VVD, D66, AP, SP,GLH, OPH en Trots Haarlem geven een 

stemverklaring 
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10 Raadsjaaragenda 2017  

Besluit: conform 

De fractie CU geeft een stemverklaring 

11 Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Wijngaardtuin  

 Besluit: conform 

 De fractie PvdA geeft een stemverklaring 

12 Eerste Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en 

 Voortijdig Schoolverlaten regio (VSV) regio " West-Kennemerland"  

Besluit: conform (raadsbreed)  

12.1 Motie Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim & Voortijdig Schoolverlaten 

De motie ingediend door de fracties D66, VVD, SP, CU, Trots Haarlem, HvH wordt 

raadsbreed aangenomen. 

13 Maatregelen Moderniseren Parkeren  

 Besluit: gewijzigd 

De fracties  VVD, Trots Haarlem, OPH en HvH stemmen tegen het voorstel 

 De fracties PvdA, VVD, AP, Trots Haarlem, OPH, CU,SP, GLH en D66 geven een 

stemverklaring 

13.1 Motie Voorzichtig invoeren Bewonersvergunning of bedrijfsvergunning 

De motie ingediend door de fractie SP wordt ingetrokken na toezegging wethouder Sikkema 

de tweede bullit  “Coulant om te gaan met bestaande bedrijven die door deze maatregel 

onredelijk worden getroffen” over te nemen. 

13.2 Amendement SP Handen af van de bezoekersschijf! 

Het amendement ingediend door de fractie SP wordt verworpen. 

De fracties SP, HvH, OPH, Trots Haarlem en de VVD stemmen voor het amendement 

13.3 Motie Sociaal het blik van straat  

De motie ingediend door de fractie AP wordt verworpen. 

De fracties AP, Trots Haarlem, OPH en CU stemmen voor de motie 

De fracties Trots Haarlem en SP geven een stemverklaring 

13.4 Motie Cronjéstraatgaragegebruik 

De motie ingediend door de fracties CDA, D66, GLH, PvdA wordt raadsbreed aangenomen. 

De fractie CU geeft een stemverklaring 

13.5 Amendement coalitie ‘Innovatiegeld’ 

Het amendement ingediend door de fracties CDA, PvdA, D66 en GLH wordt aangenomen. 

De fractie CU stemt tegen het amendement 

De fractie CU geeft een stemverklaring 

13.6 Motie Aanloopkosten innoveren Parkeren 2017 

De motie  ingediend door de fracties CDA, GLH en PvdA wordt aangenomen. 

De fractie OPH stemt tegen de motie 
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13.7 Motie Stationsparkeergaragetarief. 

De motie ingediend door de fracties CDA, PvdA, D66 en GLH wordt raadsbreed 

aangenomen 

De fractie Trots Haarlem geeft een stemverklaring 

13.8 Motie Promoot de Dreefgarage 

De motie ingediend door de fracties CDA, PvdA, D66 en GLH wordt raadsbreed 

aangenomen. 

13.9 Motie Geen tariefsverhoging 2
e
 vergunning 

De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen. 

De fracties VVD, Trots Haarlem, OPH en HvH stemmen voor de motie 

13.10 Amendement Bewoners structureel in de parkeergarages 

Het amendement ingediend door de fracties D66, PvdA, GLH en CDA wordt aangenomen. 

De fracties Trots Haarlem en CU stemmen tegen het amendement 

De fractie CU geeft een stemverklaring 

13.11 Amendement parkeerduurbeperking geheel zone C. 

Het amendement ingediend door de fracties PvdA, CDA, D66 en GLH wordt aangenomen. 

De fracties Trots Haarlem, OPH en CU stemmen tegen het amendement 

De fracties Trots Haarlem en CU geven een stemverklaring 

13.12 Motie Geen oude schijven wegwerpen voordat men nieuwe heeft. 

De motie ingediend door de fracties PvdA, CDA, D66 en GLH wordt raadsbreed 

aangenomen. 

De fractie SP geeft een stemverklaring 

13.13 Amendement Gulden middenweg  

Het amendement ingediend door de fracties PvdA, CDA, D66 en GLH wordt aangenomen. 

De fractie Trots Haarlem stemt tegen het amendement 

13.14 Motie Garagebox en omgebouwd  bedrijfspand 

De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen. 

De fracties Trots Haarlem, OPH, Cu en SP stemmen voor de motie 

De fractie CDA geeft een stemverklaring 

13.15 Motie meer parkeren meer handhaving  of erken de wassen Neus 

De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen. 

De fracties Trots Haarlem , OPH en SP stemmen voor de motie 

13.16 Motie Parkeergarage Sikkema 

De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen. 

De fracties Trots Haarlem stemt voor de motie 

De fractie SP geeft een stemverklaring 

13.17 Motie Parkeergarage Van den  Raadt 

De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen. 

De fracties Trots Haarlem stemt voor de motie 
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13.18 Motie Parkeergarages als Longen van  de Stad 

De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen. 

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

De fracties OPH en GLH geven een stemverklaring 

13.19 Motie realistischere parkeernorm  bij nieuwbouw 

De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen. 

De fractie Trots Haarlem stemt voor de motie 

13.20 Motie Voor elke Haarlemmer dezelfde  parkeernorm 

De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen. 

De fractie Trots Haarlem stemt voor de motie 

De fractie SP geeft een stemverklaring 

13.21 Motie Een auto voor velen stimuleer delen 

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

De fracties Trots Haarlem en HvH stemmen tegen de motie 

De fracties VVD en Trots Haarlem geven een stemverklaring 

13.22  Amendement Mantelzorgers ontzien bij bezoekersregeling 

Het amendement ingediend door de fracties CU, Trots Haarlem en GLH wordt aangenomen. 

De fracties CU, PvdA, CDA,AP, Trots Haarlem, OPH, SP,GLH en D66 stemmen voor het 

amendement 

13.23   Motie P en R nu doorpakken 

De motie ingediend door de fracties CU en VVD wordt aangenomen. 

De fractie GLH stemt tegen de motie 

De fracties OPH, GLH en D66 geven een stemverklaring 

13.24   Amendement Betalen per minuut ook op straat 

 Het amendement ingediend door de fracties CU en VVD wordt verworpen. 

 De fracties CU, VVD, AP, OPH, HvH en SP stemmen voor het amendement 

 De fractie Trots Haarlem geeft een stemverklaring 

13.25  Amendement Behoud deel gereserveerde bezoekersplekken in belanghebbenden gebied 

 Het amendement ingediend door de fracties CU en VVD wordt verworpen. 

 De fracties CU, VVD, AP, Trots Haarlem, OPH, HvH en SP stemmen voor het amendement 

13.26  Amendement Kom op met die POET 

Het amendement ingediend door de fractie CU wordt verworpen. 

De fracties CU, Trots Haarlem en SP stemmen voor het amendement 

13.27  Motie Prijs parkeergarages meer afstemmen op vraag en aanbod. 

De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen. 

De fracties CU en SP stemmen voor de motie 

 13.28  Motie Beperk zoekverkeer in smalle straten binnenstad 

 De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen. 

 De fracties CU, Ap en Sp stemmen voor de motie 
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13.29   Motie Maak aantal plekken voor bewoners in garages dynamisch 

 De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen. 

 De fracties CU, OPH en Trots Haarlem stemmen voor de motie 

13.30 Amendement Parkeergarages zone B optimaal benutten voor bewoners 

Het amendement ingediend door de fractie CU wordt verworpen. 

De fracties CU en OPH stemmen voor het amendement 

13.31  Amendement Parkeergarages zone C optimaal benutten voor bewoners 

Het amendement ingediend door de fractie CU wordt verworpen. 

De fracties CU, Trots Haarlem, SP en OPH stemmen voor het amendement 

De fractie Trots Haarlem geeft een stemverklaring 

13.32 Amendement CU 1e vergunning goedkoper 2e vergunning duurder 

Het amendement ingediend door de fractie CU wordt verworpen. 

De fractie CU stemt voor het amendement 

13.33   Amendement CU fff krassen. 

Het amendement ingediend door de fractie CU wordt verworpen. 

De fracties CU, Trots Haarlem en OPH stemmen voor het amendement 

13.34 Motie Trots Parkeer meeropbrengsten in het Parkeerfonds 

De motie  ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen 

De fracties Trots Haarlem en OPH stemmen voor de motie 

De fracties OPH en CU geven een stemverklaring 

 14 Decemberrapportage 2016  

 Besluit: conform 

 De fracties VVD, Trots Haarlem, OPH, HvH en SP stemmen tegen het voorstel. 

 De fracties VVD, Trots Haarlem, OPH, CU en SP geven een stemverklaring. 

  

14.1  Amendement SP Eerst uitwerken dan definitief besluiten. 

 Het amendement ingediend door de fractie SP wordt verworpen. 

De fracties SP, VVD, AP, Trots Haarlem, OPH, CU en HvH stemmen voor het amendement. 

 

14.2  Amendement SP Rijksbudget blijft werkbudget. 

 Het amendement ingediend door de fractie SP wordt verworpen. 

De fracties SP, AP, Trots Haarlem en OPH stemmen voor het amendement 

De fracties Trots Haarlem en OPH geven een stemverklaring 

 

14.3  Motie SP Buren(hulp) inzetten tegen de eenzaamheid  

 Het amendement ingediend door de fractie SP wordt ingetrokken na het voorstel dit in januari 

in de commissie te bespreken 

 

14.4  Motie SP Versnel ook de sociale woningbouw 

De motie ingediend door de fracties | SP wordt ingetrokken na toezegging door wethouder 

Van Spijk de motie over te nemen. 
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14.5 Amendement AP  'Weidevogel niet (meer) vogelvrij' 
 Het amendement ingediend door de fractie AP wordt ingetrokken na toezegging door 

wethouder Sikkema hierop terug te komen. Zij wil een andere dekking zoeken dan de in het 

amendement genoemde dekking uit de subsidie aan de 3D makerszone 

 

14.7 Amendement D66 3D en wandelingen app  

 Het amendement ingediend door de fractie D66 wordt verworpen. 

De fracties D66, SP, HvH, Trots en AP stemmen voor het amendement 

 

Wethouder Langenacker geeft aan bereid te zijn in januari in gesprek te gaan over dit 

onderwerp en zal  hiertoe een brief aanleveren, waarin wordt toegelicht waarom  

3Dmakerszone in deze besteding  thuishoort 

 

 Wethouder Botter komt met een brief met aanvullende informatie over de wandel-app. 

15.1/    Amendement  Investeren aan de Voorkant: Taalontwikkeling in de decemberrapportage 2016 

14.8     Het amendement ingediend door de fractie D66 wordt ingetrokken. 

            Wethouder Langenacker zegt toe aan de slag te gaan met amendement 15.1/14.8. van uit  

            bestaande budgetten (Sociaal Programma Statushouders); dus niet de in het amendement  

            genoemde dekking.  

            Tweede deel van het amendement  zal worden gefinancierd uit programma Sociale zaken; het 

budget dat vrijgemaakt is voor het  versneld oproepen van mensen die al langer in de bijstand 

zitten. 

 

 

15  Visie op de maatschappelijke integratie en participatie van statushouders in Haarlem:  

samen doen  

Behandeling zal plaatsvinden in de raad van 26 januari a.s. 

 

16  Moties Vreemd  

16.1 Motie AP, SP, OPH “Veilige oversteekplaats Schipholweg “ 

De motie  ingediend door de fracties |AP, SP, OPH wordt raadsbreed aangenomen. 

De fracties  Trots Haarlem en GLh geven een stemverklaring 

16.2 Motie 'Toegang opvang gegarandeerd' 

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

De fracties AP, SP, OPH en Trots Haarlem stemmen voor de motie 

De fractie D66 geeft een stemverklaring 

16.3 Motie Ongedeelde stad met gedeelde complexen 

De motie ingediend door de fractie AP wordt ingetrokken 

16.4 Motie In de MRA blijft Haarlem autonoom.pdf 

De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen. 

De fracties SP, VVD, AP, OPH en CU stemmen voor de motie 
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16.5 Motie  'Nachtopvang (on)betaalbaar' 

De motie  ingediend door de fracties |AP, SP en OPH wordt verworpen 

De fracties AP, SP en OPH stemmen voor de motie 

De fractie PvdA geeft een stemverklaring 

Wethouder Botter geeft aan bereid te zijn de verschillen en opbouw in de tarieven op een rijtje 

te zetten. 

16.6 Motie Haarlem gaat voor Spaarndam' 

De raadsbreed ingediende motie  wordt aangenomen 

16.7    Motie Liever in Zicht dan uit het Zicht  

De motie  ingediend door de fracties  GLH, AP en SP wordt aangenomen. 

De fractie D66 stemt tegen de  motie 

De fractie VVD geeft een stemverklaring 

16.8 Motie Daklozenopvang voor iedereen III 

De motie  ingediend door de fracties CDA, PvdA, CU, SP wordt raadsbreed aangenomen 

De fractie D66 geeft een stemverklaring 

16.9 Motie Daklozenopvang voor iedereen II 

De motie  ingediend door de fracties CDA, PvdA, CU, SP wordt aangenomen. 

De fractie D66 stemt tegen de motie de motie 

De fractie D66 geeft een stemverklaring 

16.10 Motie Beperk de Parkeerduurbeperking 

De motie ingediend door de fracties PvdA, CU, D66, CDA, GLH en AP wordt ingetrokken.  

Wethouder Sikkema geeft aan dat 10 dagen mogelijk is met een herstelperiode van 4 dagen. 

Dus handhaving vindt plaats na 14 dagen. 

16.11  Motie Geen verhoging eigen bijdrage voor maatschappelijke opvang 

De motie  ingediend door de fracties CU, PvdA, CDA wordt aangenomen. 

De fracties PvdA, VVD, CDA, AP, OPH, CU, SP en GLH stemmen voor de motie 

16.12  Motie Vergroot de doorstroom met Domus-plus 

De motie  ingediend door de fractie CU wordt ingetrokken 

16.13 Motie Maatschappelijke opvang zonder woonplaatsbeginsel 

De motie  ingediend door de fractie CU wordt aangenomen. 

De fracties CU PvdA, CDA, OPH, SP en GLH stemmen voor de motie 

16.14 Motie CU Bed bad brood en buddy 

De motie ingediend door de fractie CU wordt ingetrokken 

16.15 Motie Deltaplan woningbouw 

De motie  ingediend door de fractie CU zal opnieuw worden ingediend op 26 januari 2017 
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  16.16 Motie Passend beheren en bouwen vraagt SMART prestatieafspraken 

De motie  ingediend door de fractie CU zal opnieuw worden ingediend op 26 januari 2017 

14.6/ 

16.17  Motie SP, OPH Ook na 12 uur onderdak  

  De motie ingediend door de fracties SP en OPH wordt ingetrokken 

  

17  De ter kennisname stukken zullen worden doorgeschoven naar de vergadering van 26 januari 

2017 a.s. 


