
 

Kort verslag  

 

       Datum raadsvergadering: donderdag 21 december 2017  

 

1 Opening en mededelingen  

 

2 Benoeming wethouder 

De geloofsbrieven zijn goedgekeurd. De heer Roduner is met 31 stemmen verkozen tot 

wethouder. 

 

3 Vragenuur  

De vragen van de CU en OPH over klachten over de regiorijder worden beantwoord door 

wethouder Botter. 

De vragen van OPH en Jouw Haarlem over onveilige verkeerssituaties op de kruising  

Zaanenstraat-Rijksstraatweg worden beantwoord door wethouder Sikkema. 

De vragen van Trots Haarlem over Rozenprieel en sociaal vangnet worden beantwoord door 

wethouder Roduner. 

De vragen van Trots Haarlem over Jacob Boerhaave en betaling na 01-01-2018 worden 

beantwoord door wethouder Roduner. 

De vragen van Trots Haarlem over bomenlijst Spaarne met boommakelaar worden 

beantwoord door wethouder Sikkema. 

 

4 Vaststellen van de agenda  

 Op verzoek van de CU wordt agendapunt 15 ‘Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan’ 

opgewaardeerd naar bespreekpunt voor het indienen van een motie. 

Op verzoek van Jouw Haarlem wordt agendapunt 18 ‘Verkoop kavels Aziëweg’  

opgewaardeerd voor het indienen van een motie. 

Voorgesteld wordt agendapunt 26 ‘Raadsjaaragenda’ te behandelen als hamerstuk en  

agendapunt 23 ‘Aardgasvrije nieuwbouw in Haarlem’ af te waarderen naar hamerstuk met 

stemverklaring. 

Het onderwerp ‘Vaststellen bestemmingsplan Watermeterfabriek’ (agendapunt 24) wordt van 

de agenda gehaald op verzoek van de raad (n.a.v. voorstel VVD). 

 

5 Bekrachtigen/opheffen geheimhouding  

De geheimhouding op de Bijlage 1 bij Openen grex Zwemmerslaan, Bijlage 3 bij Verkoop 

Kavels Aziëweg en Bijlage B bij Krediet vrijgeven vervangingsinvesteringen sportvelden 

jaarschijf 2018  investeringsplan wordt bekrachtigd. 

        

  De raad is unaniem tegen de bekrachtiging van de geheimhouding  op de 2 bijlagen van de 

brief inzake beantwoording vragen CDA over Kleine Houtstraat 116.  

De fracties CDA, VVD, Trots Hlm en SP hebben hierover het woord gevoerd. 

 

6 Ingekomen stukken  
Op verzoek van de fractie HvH wordt  2017568312 Evaluatie Referendum geagendeerd ter 

bespreking in de commissie Bestuur. 

De overige stukken zijn ter kennisgeving aangenomen.  

 

7 Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 6, 8,9 en 23 november 2017 

 In de notulen van 23 november 2017 moet op pag 5 “ zegt dhr. Aynan dat mevr. Schopman te 

laat is” worden vervangen door “zegt dhr. Fritz …..”.  

De heer De Raadt vraagt zich af of aangegeven correcties worden uitgevoerd. 

Overige notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld.  
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8 Presentatie initiatiefvoorstel Groenlinks Haarlem "Meer Regie bij Energietransitie 

Bestaande Bouw in Haarlem"  

De presentatie heeft plaatsgevonden  

 
9 Wijziging Verordening Rekenkamercommissie  

Besluit: conform 

 

10 Realisatie instandhouding openbaar primair onderwijs 2016  

   Besluit: conform 
 

11 Realisatie instandhouding openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs 2016  
Besluit: conform 

 

12 Realisatie instandhouding openbaar voortgezet onderwijs 2016  

Besluit: conform 

 

13 Krediet vrijgeven vervangingsinvesteringen sportvelden jaarschijf 2018 

Investeringsplan Sport  
Besluit: conform 

 

14 Wijziging Afvalstoffenverordening 2017 
Besluit: conform  

 

15 Vaststelling Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2018-2023  
Besluit: conform 

De fractie SP geeft een stemverklaring.  

 

15.1 Motie Integraal denken herinrichting en riool 

De motie ingediend door de fracties CU AP, Trots Hlm, Jouw Haarlem en SP wordt 

verworpen. 

 De fracties CU, AP, Trots  Hlm, Jouw Haarlem en SP stemmen voor de motie.  

 

 

16 Besluit over opvolging drie RKC-aanbevelingen ten aanzien van de jaarstukken  

 Besluit: conform 

De fractie VVD geeft  een stemverklaring 

 

17 Wijziging Programmabegroting 2018-2022 voor Programma 1, 2 en 3  

Besluit: conform 

De fracties VVD en GLH geven een stemverklaring 

 

18 Verkoop kavels Aziëweg  

 Besluit: conform 

De fractie Jouw Haarlem stemmen tegen het voorstel. 

 

18.1  Amendement Ook aan de Oostkant 30% sociaal 

 Het amendement ingediend door de fractie Jouw Haarlem wordt verworpen 

 De fracties Jouw Haarlem, OPH en SP stemmen voor het amendement. 

 De fractie FM geeft een stemverklaring 
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19 Toekomstvisie Haarlem 2040  

Besluit: conform 

De fractie VVD stemt tegen het voorstel 

De fractie CDA geeft een stemverklaring (stemt voor het besluitpunt i.c.m. motie CDA) 

  
19.1  Amendement digitale vooruitblik in de toekomstvisie up to date  

 Het amendement ingediend door de fractie AP wordt verworpen 

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

De fracties OPH en Trots HLM geven een stemverklaring. 

 

19.2  CU amendement Haarlem toegankelijk in 2040  

 Het amendement ingediend door de fractie CU wordt verworpen 

 De fracties CU, Jouw Haarlem, AP en PvdA stemmen voor het amendement. 

  

19.3  CU amendement Ruimte zoeken voor meer woningen 

 Het amendement ingediend door de fractie CU wordt verworpen 

 De fracties CU, Jouw Haarlem en AP stemmen voor het amendement. 

 

19.4  Motie CDA Help, een Toekomstvisie, wat nu?’  
 De motie ingediend door de fractie CDA wordt aangenomen 

 De fracties  CU en OPH stemmen tegen de motie. 

  

19.5  Motie SP de grootste zorg van de Haarlemmers is ook onze zorg  

 De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

 De fracties SP, CU, AP, Jouw Haarlem en PvdA stemmen voor de motie. 

 

 

20 Vaststellen Structuurvisie openbare ruimte: Haarlem 2040 groen en bereikbaar  

Besluit: gewijzigd 

 

20.1 Amendement HOV in plaats van tunnelvisie  

 Het amendement ingediend door de fractie AP wordt verworpen 

 De fracties GLH, SP, OPH, AP en Jouw Haarlem stemmen voor het amendement. 

 De fractie GLH geeft een stemverklaring 

 

20.2 Amendement Sleutelproject 1  

 Het amendement ingediend door de fractie CDA wordt verworpen 

 De fracties SP, CU, OPH, Trots Hlm, CDA, Jouw Haarlem en VVD stemmen voor het 

amendement. 

  

20.3 Amendement Sleutelproject 2 

 Het amendement ingediend door de fractie CDA wordt aangenomen 

 De fracties SP, HvH, FM, OPH, Trots Hlm, AP, Jouw Haarlem, CDA en VVD stemmen voor 

het amendement. 

 De fracties Trots Hlm en AP geven een stemverklaring 
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20.4 Amendement Weg met de knipschrik  

 Ingetrokken 

 

 

20.5 Amendement Hoge ambitie voor fiets ook zichtbaar op de kaart 

 Het amendement ingediend door de fractie CU wordt verworpen 

 De fracties GLH, SP, CU, AP en Jouw Haarlem stemmen voor het amendement. 

  

20.6  Amendement Hoge ambitie voor OV ook zichtbaar op de kaart   

 Het amendement ingediend door de fractie CU wordt verworpen 

 De fracties GLH, SP, CU, AP, Jouw Haarlem, HvH en VVD stemmen voor het amendement. 

  

20.7 Amendement SOR het regionaal OV is de Sleutel! (1)  

 Het amendement ingediend door de fracties PvdA, VVD, CDA, AP, Trots Hlm, CU, GLH, 

D66 en OPH wordt raadsbreed aangenomen 

 De fractie OPH geeft een stemverklaring 

 

20.8 Amendement Verhip, toch weer die knip! 

 Het amendement ingediend door de fractie Jouw Haarlem wordt aangenomen 

 De fracties SP, HvH, FM, OPH, Trots Hlm, AP, Jouw Haarlem, CDA en VVD stemmen voor 

het amendement.  

 

20.9 Amendement Voldoende woongelegenheid is niet voor niets een grondrecht  

 Het amendement ingediend door de fractie Jouw Haarlem wordt verworpen 

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

  

20.10 Amendement Sleutelprojecten er uit, en met de visie vooruit 

 Het amendement ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

 De fractie SP stemt voor het amendement. 

  

20.11 Amendement Zonder de bewoners als prioriteit, raken we in deze visie de menselijke 

maat kwijt  
 Het amendement ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

 De fracties SP, OPH en Trots Hlm stemmen voor het amendement. 

 

20.12 Motie Scorebord verkeersveilige dagen Haarlem  

 De motie ingediend door de fractie AP wordt verworpen 

 De fracties SP en AP stemmen voor de motie. 

 De fracties GLH, OPH en HvH geven een stemverklaring 

 

20.13  Motie Actief College 

 De motie ingediend door de fractie CDA wordt aangenomen 

 De fracties SP, HvH, FM, CU, Trots Hlm, AP, CDA en VVD stemmen voor de motie. 

  

20.14  Motie Bike and Ride 

 De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen 

 De fracties S,P HvH, FM, CU, Trots Hlm en Jouw Haarlem stemmen voor de motie. 

 De fracties GLH, HvH en AP geven een stemverklaring 
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20.15  Motie Goed Ov tussen Schalkwijk Spaarnwoude 

 De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen 

 De fracties GLH, SP, HvH, FM, CU, OPH, Trots Hlm, AP en Jouw Haarlem stemmen voor 

de motie. 

 De fracties OPH en D66 geven een stemverklaring 

 

20.16  Motie Parkeer in de hoogbouw 

 De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen 

 De fracties SP, FM, OPH, Trots Hlm en AP stemmen voor de motie. 

  

 

21 Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2018  

Besluit: gewijzigd 

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

Fractie Trots Hlm geeft een stemverklaring 

 

21.1  Amendement Papieren bezoekersschijf  

 Het amendement ingediend door de fractie Jouw Haarlem wordt aangenomen 

 De fracties SP, HvH, FM, CU, OPH, Trots Hlm, AP en Jouw Haarlem stemmen voor het 

amendement. 

  

21.2  Amendement Een uur heeft altijd zestig minuten 

 Het amendement ingediend door de fractie SP wordt raadsbreed aangenomen 

 

  

22 Vaststellen nieuwe berekeningsmethodiek grondprijs bij project "Oneigenlijk Gebruik 

Gemeentegrond".  

Onderwerp  doorgeschoven naar vergadering januari 

22.1 Motie Trots Hlm Spijtoptant geen voordeelklant  

22.2 Motie Trots Hlm Spijtoptant geen VIP voor iedereen artikel 1  

  

 

23 Aardgasvrije nieuwbouw in Haarlem  

 Besluit: conform 

De fracties VVD, Trots Hlm, GLH, HvH en D66 geven een stemverklaring. 

 

 

24 Vaststellen bestemmingsplan Watermeterfabriek  

Het onderwerp gaat op verzoek  van de raad nogmaals worden besproken in de commissie, 

dus niet behandeld. 

24.1 Amendement HvH bestemming Watermeterfabriek 

24.2  Motie VVD watermeterfabriek  

  

 

25 Openen Grex Zwemmerslaan  

Onderwerp doorgeschoven naar vergadering januari 

25.1  Amendement Ook aan de Oostkant 30% sociaal 
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26 Raadsjaaragenda 2018  

Besluit: conform 

 

27 Moties Vreemd  

 

27.6  Motie vreemd SP Funderingsherstel Rozenprieel  

 De motie wordt ingetrokken 

 

 De overige moties vreemd kunnen in januari opnieuw worden ingediend: 

 

Motie AP over "Bewonersondersteuning en leefbaarheidsbudget op de juiste schaal' 

Motie vreemd CDA Duurzaamheidsmonitor 

Motie CU Duurzaamheidslening maak het makkelijk  

Motie CU Parkeerduurbeperking alleen invoeren waar nuttig  

Motie vreemd Jouw Haarlem inzake Dreef bezint eer  

Motie vreemd Trots Hlm Betrokken Haarlemmers als Voorzitter van de Commissies   

Motie vreemd Trots Hlm GLH D66 SP AP CU OPH inz ja-ja sticker  

Motie vreemd Trots Hlm Meerderheid bewoners bepaalt parkeerbeleid in hun cluster niet 

een handvol respondenten 

  



H
L

Motie: 'Help, een Toekomstvisie, wat nu?’
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 21 december 2017, in 
beraadslaging over de Toekomstvisie;

Constaterende dat,

de Toekomstvisie tot stand is gekomen door de bijdrage van Haarlemmers tijdens 24 
bijeenkomsten;

Overwegende dat,

de gemeenteraad grote waardering heeft voor de inzet van alle Haarlemmers die hebben 
nagedacht over de toekomst van onze gemeente;
de Toekomstvisie als document het resultaat is van alle bijdragen van de burgers van 
Haarlem en formele besluitvorming daarover door de gemeenteraad niet nodig is; 
de Toekomstvisie wijzigen door middel van amendementen zelfs ongepast zou zijn;

Besluit: de Toekomstvisie als cadeau van de Haarlemse bevolking met grote waardering in ontvangst 
te nemen

... en gaat over tot de orde van de dag.



H 2o>-

Amendement: Sleutelprojectenlijst 2

De Haarlemse Gemeenteraad in vergadering bijeen op 21 december 2017, sprekend over 
Structuurvisie openbare ruimte,

overwegende,

dat door de toegevoegde en toe te voegen woningbouw het kruispunt Amerikaweg - 
Schipholweg - Prins Bernhardlaan een nog drukker kruispunt wordt voor fietsers, o.v. 
en auto's,
zo druk dat de kans aanwezig is dat dat de huidige inrichting en de eventuele 
optimalisatie daarvan niet genoeg zijn om het toegenomen verkeer te verwerken,

- dat meervoudig grondgebruik een oplossing kan bieden om extra ruimte voor de 
verkeersverwerking te realiseren.

draagt het College op als toegevoegd punt op de lijst Sleutelprojecten op te nemen 
Ongelijkvloerse kruising Amerikaweg-Prins Bernhardlaan- Schipholweg voor fietsers en/of 
auto's en of o.v..

En gaat over tot de orde van de dag.

Jur Visser

CDA Haarlem



20.

GROEN
LINKS D66PvdA

Christenunie

r iCDAL A «1
Amendement Het Regionaal Openbaar Vervoer is de Sleutel!

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 21 december 2017,
In beraadslaging over de Structuurvisie Openbare Ruimte,

Overwegende dat:
• Uit onderzoek van de MRA blijkt dat Haarlem het allerslechtste 

regionale openbaar vervoer heeft naar Amsterdam 
(inspreektekst Rover);

• Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse van voorjaar 
2017 blijkt dat de spoorverbinding Haarlem-Amsterdam zowel 
bij een laag als een hoog groeiscenario een potentieel 
vervoersknelpunt is;

• Haarlemmers massaal in de file staan op de A9 richting 
Amsterdam (en 'savonds weer naar huis);

• Haarlem behoeft heeft aan concrete oplossingen om de (OV) 
bereikbaarheid te verbeteren;

• Het concreet benoemen van onze ambities onze lobbykansen 
bij Rijk, Provincie en MRA versterkt (aldus wethouder van 
Spijk);

• Het OV wel wordt benoemd in de SOR maar explicieter aangegeven moet worden dat dit 
een topprioriteit is als het gaat om het verbeteren van de bereikbaarheid van Haarlem.

Besluit:
• In paragraaf 7.2.6 Versterken regionale ov-bereikbaarheid de laatste 2 alinea's ("Op de lange 

termijn (...) over de Rijksstraatweg") te vervangen door:

Binnen de MRA wordt gewerkt aan een OV-toekomstbeeld. Haarlem zet zich in dit 
verband in voor een kwaliteitssprong van het Openbaar Vervoer in Zuid-Kennemerland.

• De volgende 3 OV-projecten tot regionale sleutelprojecten te benoemen:
1. Lightrail Amsterdam-Haarlem-Zandvoort/Uitgeest (aansluiting op A'damse metro)
2. HOV-busbaan A9 (huidige route 346/356)
3. Lightrail Zuidtangent Haarlem-Hoofddorp-Schiphol

• Na paragraaf 7.2.2 Velserverbinding de volgende paragrafen in te voegen, zodat de 
belangrijkste regionale OV-projecten uit de te vervangen passage van paragraaf 7.2.6 elk 
apart worden benoemd als regionaal sleutelproject:

"7.2.3 Lightrail Amsterdam-Haarlem-Zandvoort/Uitgeest
Het aantal reizigers op het spoor tussen Haarlem en Amsterdam groeit maar de mogelijkheden voor extra



treinen zijn beperkt. De Nationale Markt en Capaciteitsanalyse heeft aangetoond dat zowel bij een laag als 
een hoog groeiscenario dit spoortraject een potentieel vervoerknelpunt is. Verdubbeling van het spoor op 
(delen van) dit traject is daarom noodzakelijk. Tegelijk is voor de stations langs de lijnen naar Zandvoort en 
Uitgeest ook behoefte aan hogere frequenties (tenminste 4x per uur).

Haarlem zet samen met de MRA-partners in op een zogenoemd lightrail-netwerk; snelle metro-achtige 
voertuigen die over het trein- en metrospoor gaan rijden. Er zijn kansen voor lightrail van Amsterdam naar 
Haarlem en vanuit Haarlem verder door richting Zandvoort en Uitgeest. Deze lightrail kan verbonden worden 
aan het Amsterdamse metronet. Het ontwikkelen van een lightrail langs de bestaande spoorverbinding 
maakt spoorverdubbeling op het hele traject Haarlem-Amsterdam noodzakelijk tot het punt waar de lightrail 
wordt aangesloten op het metronetwerk omdat Intercity's en lightrailvoertuigen gebruik maken van een 
gescheiden spoorsysteem. Voor het doorrijden van lightrail naar Zandvoort en Uitgeest zijn daarnaast op het 
emplacement Haarlem ongelijkvloerse kruisingen nodig.

Om voor de spoorverdubbeling en de ongelijkvloerse kruisingen financiering te krijgen van het Rijk en 
provincie zal de gemeente Haarlem in samenwerking met partners in MRA-verband onderzoek doen naar de 
benodigde infrastructurele maatregelen. Hierbij zal ook worden onderzocht of een fasering mogelijk is 
bijvoorbeeld door reeds delen van het spoortraject te verdubbelen ten behoeve van hogere frequenties op 
het spoor. Daarnaast zal de gemeente alle noodzakelijke ruimtelijke procedures voor de spoorverdubbeling 
starten zodat het project zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden zodra er financiering van het Rijk 
beschikbaar komt.

7.2.4 HOV-busbaan A9
Het aantal reizigers in de HOV-busverbindingen (346 &356) over de A9 groeit snel. Sinds 2017 worden 
dubbeldekkers ingezet. Voor een hoge betrouwbaarheid van deze verbinding en een verdere 
kwaliteitssprong is een vrije busbaan op of langs de A9 noodzakelijk. Haarlem zal in samenwerking met 
partners in MRA-verband onderzoek doen naar de benodigde infrastructurele maatregelen. Hierbij zal ook 
worden onderzocht of een fasering mogelijk is.

7.2.5 Lightrail Haarlem Noord-Haarlem Centrum-Hoofddorp-Schiphol Airport
De gemeente heeft de ambitie om in de toekomst de populaire HOV route van Haarlem Noord via Schalkwijk 
naar Schiphol over een rail te laten rijden. Waar mogelijk wordt hier al op voorgesorteerd, door het HOV op 
deze corridor te laten rijden over vrijliggende tracés. Haarlem zal in samenwerking met partners in MRA- 
verband onderzoek doen naar de kosten en baten van lightrail op (delen) van dit traject."

En gaat over tot de orde van de dag.

Groenlinks PvdA D66 CDA CU VVD Actiepartij TrotsHaarlem



Jou aarlem

Verhip, toch weer die knip!
Amendement

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 21 december 2017, ter 
bespreking van de Structuurvisie openbare ruimte: Haarlem 2040 groen en bereikbaar;

Overwegende dat:

• Het onwenselijk is de Kennemerbrug voor het autoverkeer af te sluiten;

• De Kennemerbrug een belangrijk verbindingsstuk is voor Haarlem-Noord;

Constaterende dat:

• Op bladzijde 76 vermeld staat dat er onderzoek naar een knip op de Kennemerbrug gedaan 
zal worden;

Besluit:

De knip (in onderzoek) zowel tekstueel als op de verkeerkaart op bladzijde 76 van de 
'Structuurvisie openbare ruimte' te schrappen;

En gaat over tot de orde van de dag.



H
Motie: Actief College

De Gemeenteraad in vergadering bijeen op 21 december 2017, sprekend over de Structuurvisie 
openbare ruimte,

overwegende,

dat het verleggen of opheffen van autoroutes verzwaring voor andere straten en wegen kan 
opleveren,
anders gezegd: voor de ene een lust is voor de ander een last,
dat een sprekend voorbeeld hiervan de bebouwing van het voormalig Connexxionterrein aan 
de Leidsevaart is,
dat de meerwaarde van een voor sommigen zeer vervelend besluit wel zeer goed 
aantoonbaar/uitlegbaar moet zijn in het kader van algemeen belang,

verzoekt het College,

in voorkomende gevallen belanghebbenden die in hun woonsituatie er beduidend op achter uit 
kunnen gaan, actief te laten participeren in het besluitvormingsproces en daarover de gemeenteraad 
actief te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jur Visser 
CDA Haarlem



Jou aarlem

De papieren bezoekersschijf
Amendement

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 21 december 2017, ter 
bespreking van de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2018;

Overwegende dat:

• De motie 'geen oude schijven wegwerpen voordat men nieuwe heeft' aangenomen is;

• De motie bepaalt dat de papieren bezoekersschijf blijft bestaan tot er een alternatief 
uitgewerkt is dat qua klant- en gebruiksvriendelijkheid niet onderdoet voor de bezoekersschijf;

Constaterende dat:

• Er nog geen gelijkwaardig alternatief voor de bezoekersschijf is;

• In het raadsstuk 2017/499334 vermeld staat dat bewoners nog tot 1 mei 2018 gebruik kunnen 
maken van de papieren bezoekersschijf;

De zin onderaan bladzijde 4 van raadsbesluit 2017/499334 'Tot die tijd kunnen bewoners nog 
gebruik maken van de papieren bezoekersschijf.' te wijzigen in:

'De huidige papieren bezoekersschijf in stand te houden tot er een gelijkwaardig alternatief 
uitgewerkt is.'

Besluit:

En gaat over tot de orde van de dag.



£1-2SP.
Amendement "Een uur heeft altijd zestig minuten"

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 21 december 2018, in 
beraadslaging over het 'vaststellen verordening op de heffing en de invordering van 
parkeerbelastingen 2018',

Constaterende dat;
In de verordening twee verschillende berekeningen voor tijdelijke vergunningen c.q. 
dagdeelvergunningen in zone C en in zone B worden gehanteerd.

Overwegende dat;
Het niet wenselijk is dat hier verschillende berekeningen worden gehanteerd,

Besluit;

In de tarieventabel parkeerbelasting 2018 horende bij de Verordening op de heffing en 
invordering van parkeerbelastingen 2018 bij punt S.a.ll. (van een dagdeel voor zone B) het 
tarief te wijzigen in € 17,75.

En gaat over tot de orde van de dag.

SP Haarlem 
Anne Feite Bloem


