Stemmingenlijst 6 december 2012
De gemeenteraad wordt voorgesteld om:

a) Herbenoeming bewonersvertegenwoordiger Haarlemmermeer in de
Commissie Regionaal Overleg Schiphol in relatie tot vorming
Omgevingsraad Schiphol (2012.0061280)
1.

2.

de bewonersvertegenwoordiger van Haarlemmermeer, de heer C. van Ojik, in de
Commissie Regionaal Luchthaven Schiphol (CROS) te herbenoemen tot en met de
oprichting van de Omgevingsraad Schiphol – STEMBRIEFJES
in afwachting van het definitieve advies over de vorming en verdere inrichting van de
Omgevingsraad Schiphol geen procedure te starten voor de opvolging van de
bewonersvertegenwoordiger van Haarlemmermeer in de CROS.

b) Treffen gemeenschappelijke regeling en overdragen budget
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (2012.0057163)
1. aan het college toestemming te verlenen tot het treffen van een gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
2. akkoord te gaan met een budgetoverdracht van € 3,8 miljoen vanuit programma’s 9
Ruimtelijke ontwikkeling en 11 Kwaliteit fysieke omgeving ten behoeve van de
Omgevingsdienst zoals beschreven, ter dekking van de ingebrachte taken inclusief
overhead en deze te verwerken in de Voorjaarsrapportage van 2013;
3. dit raadsvoorstel ter informatie te zenden aan de (Bijzondere) ondernemingsraad;
4. dit raadsvoorstel ter informatie te zenden aan het (Bijzondere) Georganiseerd
Overleg.

c) Toekennen predicaat Haarlemmermeer Millenniumproof 2012/2013
(2012/68648)
1.

het predicaat "Haarlemmermeer Millenniumproof 2012/2013" opnieuw toe te
kennen aan:
a.
St. Rombo
b.
St. Holland-Oekraïne
c.
St. Anakita
d.
St. Support for Homa Hills – project 'The Children Left Behind'
e.
St. Nederland-Lengasiti
f.
St. Handreiking over Oceanen
g.
St. Yagana World
h.
St. Holland Helpt
i.
St. Steun voor Roma Roemenie
j.
Kaj Munk College (Project Mondifair) – als eerder in 2009 en
2010
k.
Vereniging Haarlemmermeer-Cebu
l.
Vereniging Oost West Kontakten
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2.

3.

4.

het predicaat "Haarlemmermeer Millenniumproof 2012/2013" voor de eerste keer
toe te kennen aan:
m.
St. Heart for Children
n.
Holland Gambian Foundation
o.
St. Peace Future School
p.
Meer-Minder-Fonds
het officiële toekennen van het predicaat "Haarlemmermeer Millenniumproof
2012/2013” dit jaar te organiseren op 16 december, tijdens Winterland Hoofddorp
op het Dik Tromplein te Hoofddorp;
de raadswerkgroep Millenniumdoelen opdracht te geven de organisaties die het
predicaat hebben verworven, binnen de kaders de gewenste ondersteuning te
bieden.

d) Intrekking huishoudinkomenstoets (2012.0065451)
1. De Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Haarlemmermeer 2012-A met ingang van
1 januari 2012 in werking te laten treden;
2. De Toeslagenverordening Wet werk en bijstand Haarlemmermeer 2012 met ingang van
1 januari 2013 in te trekken.

e) Motie Vreemd aan de orde van de dag: “Un gesto generoso”
(Indiener: Forza!)
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 6 december 2012:
Constaterende dat:
• De Haarlemmermeerse delegatie een intensieve campagne heeft gevoerd rond haar
aanwezigheid in Cebu. Er verschenen krantenartikelen, een raadslid heeft elke dag
geblogd en ook de talloze tweets van leden van de delegatie hebben gemaakt dat de
inwoners van Haarlemmermeer, van dag tot dag, de activiteiten van de
Haarlemmermeerse delegatie in Cebu konden volgen;
• De Haarlemmermeerse delegatie deze campagne niet heeft gevoerd om de
negatieve beeldvorming (snoepreisje) tegen te gaan, maar om de burgers en
bedrijven van onze gemeente te informeren over de betrokkenheid van de gemeente
op de inwoners van Cebu, waarmee sinds jaar en dag een warme band bestaat.
Overwegende dat:
• De campagne die de Haarlemmermeerse delegatie heeft gevoerd niet abrupt moet
eindigen en een vervolg verdient;
• De gemeente nu een unieke kans heeft gecreëerd om het particulier doneren of het
doneren van bedrijven te bevorderen;
• Individueel doneren veel meer voldoening geeft en betrokkenheid genereert bij de
burgers en bedrijven in onze gemeente;
• Deze voldoening en betrokkenheid van de burgers niet of onvoldoende gegenereerd
wordt door subsidie van de gemeente;
• Particuliere donaties en donaties van bedrijven de gemeentelijke subsidie overbodig
kan maken.
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Verzoekt het college:
Het doneren door particulieren en bedrijven te bevorderen o.a. door een opvallende “doneer
aan Cebu” button op de website van de gemeente Haarlemmermeer te plaatsen. Deze
button maakt het mogelijk om geld over te maken naar de Vereniging HaarlemmermeerCebu
Verzoekt alle politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad:
hetzelfde te doen op hun eigen website.
en gaat over tot de orde van de dag.

Vaststellen agenda Raadsplein 20 december 2012.
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