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Stemmingenlijst 17 oktober 2013 

 

 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om: 

 

a) Herbenoeming lid Rekenkamercommissie (2013/53794) - Stembriefjes 

 

als lid van de Rekenkamercommissie te herbenoemen voor een tweede en laatste termijn van drie 
jaar, tot 1 november 2016: de heer H.M. ter Beek, woonachtig te Amsterdam. 
 

b) Vaststellen tarieven buitensport-accommodaties 2013-2014 (2013.0062655) 
 

1. de huidige tarieven (2012-2013) voor het gebruik van de gemeentelijke buitensportaccommodaties 

voor het seizoen 2013-2014 met 2,50% te verhogen en dit te verweken bij de Voorjaarsrapportage 

2014; 

2. de tarieven per ingang van het seizoen 2013-2014 te belasten met 6% btw, welk in het huurtarief 

geacht wordt te zijn verdisconteerd; 

3. de gebruikstarieven voor de gemeentelijke buitensportaccommodaties voor het seizoen 2013-2014 

vast te stellen; 

4. onder voorbehoud instemming van de belastingdienst met het feit dat wij daadwerkelijk voldoen aan 

het eerder genoemde criterium van het “gelegenheid geven tot sportbeoefening” , de effecten van het 

Sportbesluit te verwerken bij de Voorjaarsrapportage 2014; 

5. de vaststelling van de indexering van de gemeentelijke gebruikstarieven voor 

buitensportaccommodaties vanaf 1 januari 2014 te delegeren aan het College. 

 

c) Bekrachtiging geheimhouding Park21: voortgangsrapportage najaar 2013, bijlage 2: 

Ontwikkelstrategie deelgebied 2 Recreatiepias en omgeving (2013.0068522) 

  

1. conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen op grond van de 

economische en financiële belangen van de gemeente (art.10, lid 2 onder b Wob). De 

geheimhouding geldt voor de bijlage: Ontwikkelstrategie deelgebied 2: Recreatiepias en 

omgeving. 

 

d) tMPG 1-7-2013: Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 1 en 2 (2013.0069942) 

 

1. de geheimhouding te bekrachtigen op grond van de economische en financiële belangen van 

de gemeente (art. 10, lid 2 onder b Wob). De geheimhouding wordt bekrachtigd vanwege 

artikel 25 lid 3 Gemeentewet en geldt voor bijlage 1 (Opnieuw vaststellen van drie 

grondexploitaties) en bijlage 2 (tussentijds Meerjarenperspectief Grondzaken 01-07-2013). 
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e) Motie ‘House of the rising sun’ (vreemd aan de orde van de dag) – indieners VVD PvdA 

D66 

 

Betrekking hebbende op Deelstructuurvisie Hoofddorp2030 raadsvoorstel 2013.0028472 

 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 17 oktober 2013. 

 

Overwegend dat: 

- het in de geest van de visie voor het centrumgebied van Hoofddorp mogelijk blijft om 

stedelijke verdichting na te streven, 

- het ons uitgangspunt én onze ambitie is om hoogbouw en intensieve laagbouw toe te staan in 

een geïntegreerd stedenbouwkundig plan voor Hoofddorp. 

 

Voorts constaterende dat: 

- het in juni 2013 in deze raad vastgestelde bestemmingsplan Hoofddorp Centrum een 

maximale dichtheid van 60 woningen per ha bepaalt.  

- Terwijl de Verzetsheldenbuurt al een dichtheid kent van 90 woningen per ha.  

- De deelstructuurvisie, die na het bestemmingsplan is vastgesteld, ook hogere dichtheden dan 

60 woningen per hectare hanteert. 

 

Is van mening: 

- dat in het kader van verstedelijking uitzonderingen boven deze grens wenselijk kunnen zijn. 

  

Draagt het college op, 

- om, in de geest van de deelstructuurvisie initiatieven (van projectontwikkelaars voor meer dan 

60 woningen per ha.) niet op voorhand af te wijzen en serieus op kwaliteit te beoordelen.  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Ondertekening:  

 

P.J. de Baat  
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f) Motie Misstanden Waterwolf BV en afdeling Beheer Openbare Ruimte (vreemd aan de 

orde van de dag) – indiener HAP 

 

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 17 oktober 2013, 

 

constaterende dat 

 de gemeenteraad op donderdag 3 oktober heeft vergaderd over misstanden bij de Waterwolf 

BV en de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente; 

 de gemeente 100% aandeelhouder is van de Waterwolf BV; 

 er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar personen die bij Waterwolf BV en de afdeling 

Beheer Openbare Ruimte werkzaam zijn en waren; 

 in genoemde vergadering is gesproken over de politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid over 

zaken die op basis van de door het college van B&W beschikbaar gestelde stukken, over 

misstanden bij de Waterwolf BV en de afdeling Beheer Openbare Ruimte, bij de raad bekend 

zijn; 

 uit deze stukken blijkt dat zich in de periode tussen 2007 en januari 2010 zaken bij Waterwolf 

BV en de afdeling Beheer Openbare Ruimte hebben afgespeeld die niet passen binnen de 

beginselen van een integer functionerende overheid en een integer functionerend bedrijf; 

 dat het college deze periode, tot aan januari 2010, onvoldoende controle en regie had op het 

genoemde onderdeel van de organisatie en op de Waterwolf BV, waardoor er niet eerder is 

ingegrepen dan nadat er signalen van buiten de organisatie kwamen over deze misstanden; 

 deze situatie de gemeente forse schade heeft opgeleverd, zowel financieel als qua imago; 

 

overwegende dat  

 het college van B&W te allen tijde verantwoordelijk is voor het handelen van personen en 

organisaties die onder zijn gezag werkzaam zijn; 

 er te allen tijde sprake is van collegiaal bestuur, waarbij leden van het college kritisch zijn op 

elkaars functioneren en verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van het totale college; 

 

spreekt zijn afkeuring uit 

 over het gebrek aan controle en regie van het college op de Waterwolf BV en de afdeling 

Beheer Openbare Ruimte van de gemeente in de periode tot aan januari 2010; 

 

en gaat over tot de orde van de dag.  

Ondertekening:  

 

HAP 

 

 

 

De agenda van het raadsplein van 7 november 2013 vast te stellen. 


