STEMMINGENLIJST 28 MAART 2013
De gemeenteraad wordt voorgesteld om:
a)

Benoeming fractieassistent (2013/14290)
1. conform artikel 5, lid 3 van de Verordening op de raadscommissie 2005 te ontslaan als
fractieassistent; mevrouw M.Y. (Marionne) Terpstra,
2. conform artikel 4, lid 4 van de Verordening op de raadscommissie 2005 te benoemen tot
fractieassistent; de heer C. (Kees) van der Linden.

b)

Vaststelling Verordening Winkeltijden gemeente Haarlemmermeer 2013 (2012.0072486)
Amendement HAP bij raadsvoorstel “Vaststelling Verordening Winkeltijden gemeente
Haarlemmermeer 2013”
e

Na beslispunt 1 een 2 beslispunt toe te voegen.
Beslispunt 1.
Onder intrekking van de Verordening Winkeltijden gemeente Haarlemmermeer 2012 de
Verordening Winkeltijden gemeente Haarlemmermeer 2013 vast te stellen.
Beslispunt 2.
Tevens wordt vrijstelling verleend aan warme bakkers op zon- en feestdagen vanaf 08:00 uur.
Beslispunt raadsvoorstel: Vaststelling Verordening Winkeltijden gemeente
Haarlemmermeer 2013 (2012.0072486)
1. Onder intrekking van de Verordening Winkeltijden gemeente Haarlemmermeer 2012 de
Verordening Winkeltijden gemeente Haarlemmermeer 2013 vast te stellen.
Motie PvdA, VVD, D66 bij raadsvoorstel “Vaststelling verordening Winkeltijden
gemeente Haarlemmermeer 2013” overwegende
- dat de gemeenteraad op voorstel van het college besluit over de openstelling van winkels
op zondagmiddag
- dat in de samenleving een brede wens leeft om gespecialiseerde verswinkels (zoals
bakkers en bloemisten) ook op zondagochtend open te laten zijn
- dat daarover nog diverse vragen leven, zowel economisch (welke winkels wel, welke niet),
juridisch (ongelijkheid met supermarkten die ook verse waar verkopen) als qua
handhaving en mogelijke extra overlast voor omwonenden
vraagt het college voor de zomer te komen met een gedegen voorstel inzake openstelling van
verswinkels op zondag.
c)

Wet aanscherping handhaving- sanctiebeleid SZW-wetgeving en wijziging
pensioengerechtigde leeftijd (2013.0005048)
1. de volgende verordeningen op grond van de WWB in te trekken:
a. de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Haarlemmermeer 2012-A;
b. de Maatregelenverordening Wet werk en bijstand Haarlemmermeer 2012;
c. de Verordening Langdurigheidstoeslag Haarlemmermeer 2012;
2. de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ Haarlemmermeer 2011 in te trekken;
3. de volgende verordeningen op grond van de WWB in werking te laten treden per 1 april
2013 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013:

a. de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Haarlemmermeer 2013;
b. de Maatregelenverordening Wet werk en bijstand Haarlemmermeer 2013;
c. de Verordening Langdurigheidstoeslag Haarlemmermeer 2013;
4. de Maatregelenverordening IOAW en IOAZ Haarlemmermeer 2013 in werking te laten
treden per 1 april 2013 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013;
5. de verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Haarlemmermeer 2013 met
ingang van 1 april 2013 in werking te laten treden.
d)

Vaststelling bestemmingsplan 'Hoofddorp Floriande Noord' (2013.0006387)
1. de verbeelding ambtshalve te wijzigen door het opnemen van een strook met de
bestemming ‘Hoogspanning II’ op gronden gelegen ten westen van de Drie Merenweg;
2. de regels ambtshalve te wijzigen door het toevoegen van een nieuw artikel 14 ‘Leiding Hoogspanning II’, luidend als volgt:
“14.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Hoogspanning II' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
a. een ondergrondse 150 kV hoogspanningsverbinding;
met de daarbij behorende:
b. toegangswegen;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
14.2. Bouwregels
14.2.1. Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, mag ten
hoogste 2 meter bedragen.
14.2.2. Op of in deze gronden mag uitsluitend ten behoeve van de andere daar voorkomende
bestemming(en) - met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende
(bouw)regels - worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging,
vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte en de
bouwhoogte niet worden vergroot en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.
14.3. Afwijken van de bouwregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 14.2.2, indien
de belangen en de veiligheid van de betrokken hoogspanningsverbinding niet worden
geschaad en nadat de leidingbeheerder gedurende drie weken in de gelegenheid is gesteld
schriftelijk advies uit te brengen.
14.4. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
14.4.1. Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden is een
omgevingsvergunning vereist:
a. het aanbrengen van beplantingen en bomen;
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen,
diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
f. het permanent opslaan van goederen.
14.4.2. Het bepaalde in lid 14.4.1. is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:
a. die verband houden met de aanleg van de hoogspanningsverbinding;
b. die reeds in uitvoering zijn op het moment van het van kracht worden van het plan;
c. die het normale onderhoud ten aanzien van de verbinding en belemmeringenstrook of ten
aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen.
14.4.3. De omgevingsvergunning kan worden verleend indien de betreffende werken en/of
werkzaamheden niet strijdig zijn met de belangen en de veiligheid van de verbinding. Bij die
afweging wordt de diepte waarop de kabel ligt mede betrokken.
14.4.4. De in lid 14.4.1. genoemde vergunning kan niet eerder worden verleend dan nadat de
leidingbeheerder gedurende drie weken in de gelegenheid is gesteld schriftelijk advies uit te
brengen dan wel zoveel eerder als het advies is uitgebracht.”;
en voor het overige de nummering van de opvolgende artikelen aan te passen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, omdat dit bestemmingsplan
geen aangewezen bouwplannen mogelijk maakt;
4. het bestemmingsplan ‘Hoofddorp Floriande Noord’ met planidentificatie NL.IMRO.0394.
BPGhfdfloriandenrd-C001 bestaande uit een verbeelding en bijbehorende regels, inclusief de
wijzigingen aan het ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan, conform de artikelen 1.2.1 tot
en met 1.2.5 Bro in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen, één en
ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bescheiden en op grond van de
overwegingen genoemd in het voorstel van Burgemeester en Wethouders;
5. het college van Burgemeester en Wethouders te machtigen het verder nodige te verrichten.
e)

Gemeentegrenscorrectie Ringvaart – Herindelingsontwerp (2013.0009924)
1. het herindelingsontwerp vast te stellen voor de correctie van de gemeentegrens tussen
Haarlemmermeer en Amsterdam;
2. het vastgestelde herindelingsontwerp te zenden aan gedeputeerde staten;
3. het herindelingsontwerp door het college gedurende acht weken ter inzage te leggen.

f)

Vaststellen bestemmingsplan Hoofddorp Zuidrand Haarlemmermeer Lyceum
(2013.0013204)
1. de volgende ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan aan te brengen:
Ten aanzien van de regels:
In de artikelen 3.2.1 en 5.2.1 de volgende sub a (nieuw) toe te voegen en de verdere
nummering van deze artikelen daarop aan te passen:
‘toegestaan zijn overhangende bouwdelen van hoofdgebouwen in het aangrenzende
bestemmingsvlak ‘Maatschappelijk’, één en ander met in acht name van het bepaalde in
artikel 4.3.1’
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, omdat het kostenverhaal via
de gronduitgifte is verzekerd;
3. het bestemmingsplan ‘Hoofddorp Zuidrand Haarlemmermeer Lyceum’ met planidentificatie
NL.IMRO.0394.BPGhfdzrhlmmrlceum-C001, bestaande uit een verbeelding en bijbehorende
regels, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Bro in elektronische vorm vast te leggen en
in die vorm vast te stellen, één en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde

bescheiden en op grond van de overwegingen genoemd in het voorstel van Burgemeester en
Wethouders;
4. het college van Burgemeester en Wethouders te machtigen het verder nodige te verrichten.
g)

Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 (2013.8469)
I de Controleverklaring Fractieondersteuning 2012 van de accountant inzake onderzoek
besteding financiële bijdragen voor fractieondersteuning 2012 voor kennisgeving aan te
nemen;
II de tegemoetkoming voor de fracties in de kosten voor hun politieke werkzaamheden over
het jaar 2012, overeenkomstig bijlage 1 uit de Controleverklaring Fractieondersteuning 2012,
vast te stellen.

h)

Bekrachtiging geheimhouding Nota Allonge bij samenwerkingsovereenkomst
verplaatsing Pioniers
conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen op grond van de
economische en financiële belangen van de gemeente (artikel1 0, lid 2 onder b Wob). De
geheimhouding geldt voor de 'Allonge bij de samenwerkingsovereenkomst inzake de relocatie
van de Pioniers', inclusief bijlagen.

i)

Motie Forza! vreemd aan de orde van de dag Inzake: opzegging stedenband
Hódmedzõvásárhely - AANGEHOUDEN
De Raad van de Gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 28 maart 2013,
constaterende, dat
heden ten dage de mensenrechten in Hongarije op allerlei terreinen geschonden worden,
waarbij met name:

•
•
•
•
•
•

het antisemitisme zeer sterk de kop op steekt;
over Roma’s zeer schokkende worden en mensonterende uitspraken worden gedaan en
tegen hen geweld wordt gebruikt;
daklozen en arme mensen als onvolwaardig (“zijn geen mensen”) betiteld worden;
homoseksuelen niet worden erkend en als rechtelozen worden beschouwd;
er geen persvrijheid meer is door een zeer omstreden mediawet en daarbij behorende
mediaraad;
de rechterlijke macht monddood wordt gemaakt;
overwegende, dat
daarbij de Hongaarse politieke partijen Jobbik en Fidesz een belangrijke negatieve rol spelen,
resp. deze schendingen gedogen en mede veroorzaken;
de burgemeester (tot 2012) van Hódmedzõvásárhely, János Lázár, een zeer belangrijke
hiërarchische plaats in de partij Fidesz inneemt, zich van deze schendingen niet heeft
gedistantieerd en derhalve impliciet gedoogt;
de gemeente Hódmedzõvásárhely, door de Hongaarse pers als Fidesz-bolwerk aangeduid,
waarmee Haarlemmermeer een stedenband heeft, bij voornoemde schendingen geen enkele
positieve rol speelt;

draagt het College op:
de stedenband met de Hongaarse gemeente Hódmedzõvásárhely met onmiddellijke ingang te
beëindigen
en gaat over tot de orde van de dag.
Forza!
Paul Meijer

De agenda’s van het raadsplein van 11 en 18 april vast te stellen.

Amendement Verordening Winkeltijden gemeente Haarlemmermeer 2013

Bij 2.
Laten vervallen 4e -: tussen 12.00 en 18.00
Toevoegen:
- voor maximaal 6 uur (aaneengesloten) tussen 08.00 en 18.00

Motivatie
Ondernemers kunnen zelf beslissen of ze wel of niet open gaan op zondag. Wij vinden een
openingsperiode op zondag een beperking van de keuzevrijheid van ondernemers. Wij stellen voor
om ondernemers zelf te laten bepalen wanneer ze op zondag opengaan en beperken de maximale
openstelling tot 6 uur op zondag.

