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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u een overzicht van de besluiten die de Gemeenteraad van
Haarlemmermeer in zijn vergadering van 19 maart 2
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De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft besloten:

-

a) Benoeming voorzitter welstandscommissie (0915999) aangenomen
de heer ir. J. Voor in 't Holt met ingang van 1 januari 2009 te benoemen als
voorzitter van de welstandscommissie tot l april 2010.

-

b) Nota reserve grondzaken 2008 (0911743) aangenomen (unaniem)
1. de bestaande reserve grondzaken op te heffen onder gelijktijdige instelling
van
een nieuwe reserve grondzaken die als uitgangspunt heeft dat rechtstreekse
beïnvloeding van begroting en rekening door projectresultaten op het gebied
van grondzaken wordt voorkomen;
2. de waardering van de strategische gronden in "warm", "lauw" en "koud"
jaarlijks opnieuw te laten vaststellen door het college;
3. de opbouw van de reserve grondzaken te laten bestaan uit drie onderdelen,
nl. 'verevening grondzaken', 'overige besluiten' en 'afdracht';

4. vast te stellen dat de vereveningsfunctie van de reserve grondzaken
betrekking heeft op de volgende zes projectcategorieën:
1. actieve grondexploitaties,
2. nagekomen projectkosten en opbrengsten,
3. voorbereidende grondexploitaties,
4. projecten met een exploitatieovereenkomst,
5. projecten via nieuwe Wro en
6. mutaties in strategische gronden;
5. de bovengrens van de reserve grondzaken op € 5 mln vast te stellen;
6. de afdrachtregels als volgt vast te stellen:
jaarlijks wordt in het MPG van 1 januari vastgesteld wat de hoogte van de
reserve grondzaken daadwerkelijk is; de volgende situaties zijn dan mogelijk:
- is het bedrag gelijk aan € 5 mln, dan vinden er geen afdrachten of
bijstortingen plaats;
- is het bedrag lager dan € 5 mln, dan vinden er geen afdrachten plaats;
- is het bedrag lager dan € O mln, dan wordt uit de algemene
bijgestort tot het niveau van € O mln.
dekkingsreserve
- is het bedrag hoger dan £ 5 mln, dan wordt het meerdere betrokken bij de
programmabegroting;

7. vast te stellen dat de nieuwe opzet van de reserve grondzaken in 2011 wordt
geëvalueerd.
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c) Hoofddorp Pioniers, nota van uitgangspunten (0911741)
VERWORPEN AMENDEMENT Geen EBL-niveau - (hoofdelijke
stemming: tegen: 20; voor: 15)

Beslispunt 1.
Was:
Het nieuwe complex voor Hoofddorp Pioniers volledig geschikt te maken om
op nationaal (KNBSB-normen) en op (toekomstig) Europees (EBL-normen)
niveau te kunnen spelen, conform de nota van uitgangspunten (bijlage 2).
Wordt:
Het nieuwe complex voor Hoofddorp Pioniers volledig geschikt te maken om
op nationaal (KNBSB-normen) niveau te kunnen spelen.
Beslispunt 3.
Vervalt.
Beslispunt 4.
Vervalt.

AANGENOMEN AMENDEMENT RECREATIEVE GROENBUFFER (tegen: W D ; voor: Groenlinks, Fractie Van der Linden, PvdA, HAP,
CDA, Fractie Jankie, CU-SGP, SP, D66, DBP)

Beslispunt 7.
Was:
Het terrein van ca. 11 hectare, dat vrijkomt door verplaatsing van het honken softbalterrein en het cricket- en voetbalterrein een woonbestemming te
geven te geven en ruimte te reserveren voor onderwijs- en maatschappelijke
voorzieningen.
Wordt:
Het terrein van ca. 11 hectare, dat vrijkomt door verplaatsing van het honken softbalterrein en het cricket- en voetbalterrein een woonbestemming en
een groenbestemming te geven en ruimte te reserveren voor onderwijs- en
maatschappelijke voorzieningen.
Beslispunt 8.
Was:
Het college opdracht te geven om het referentiekader voor de
woningbouwontwikkeling uit te werken conform de volgende kaders:
a. er wordt ruimte gereserveerd voor voorzieningen;
b. de bruto woondichtheid is ca. 30 woningen per hectare
c. het referentiekader voldoet aan de woonvisie 2008-2011, waarbij o.a.
geldt circa 40% sociale woningen en circa 60% op doorstroming gerichte
woningen;
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d. in het plangebied wordt een auto-ontsluiting vanuit Toolenburg-Zuid op de
Hoofdweg-westzijde ingepast;
e. in het referentiekader wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de
huidige groenstructuur;
f. de mogelijke duurzaamheids- enlof milieumaatregelen worden
onderzocht ten opzichte van
i.
de woonvisie;
ii.
de kaders klimaatbeleid 2008-2010
iii.
het concept klimaatbeleid 2009-2020
g. de woningbouwlocatie dient geschikt te zijn om uit te breiden ter plaatse
van de schietbaan enlof de handbalvelden wanneer deze
sportvoorzieningen in de toekomst alsnog verplaatst zouden worden.
Wordt:
Het college opdracht te geven om het referentiekader voor woningbouw- en
groenontwikkeling uit te werken conform de volgende kaders:
a. er wordt ruimte gereserveerd voor voorzieningen;
b. de bruto woondichtheid is ca. 30 woningen per hectare
c. het referentiekader voldoet aan de woonvisie 2008-2011, waarbij o.a.
geldt circa 40% sociale woningen en circa 60% op doorstroming gerichte
woningen;
d. in het plangebied wordt een auto-ontsluiting vanuit Toolenburg-Zuid op de
Hoofdweg-westzijde ingepast;
e. in het referentiekader de huidige groenstructuur uit te breiden tot een
volwaardige recreatieve groene buffer.
f. de mogelijke duurzaamheids- enlof milieumaatregelen worden
onderzocht ten opzichte van
i. de woonvisie;
ii. de kaders klimaatbeleid 2008-2010
iii. het concept klimaatbeleid 2009-2020
g. de woningbouwlocatie dient geschikt te zijn om uit te breiden ter plaatse
van de schietbaan enlof de handbalvelden wanneer deze
sportvoorzieningen in de toekomst alsnog verplaatst zouden worden.

Beslispunten raadsvoorstel - aangenomen
(tegen: HAP, DBP, CDA, SP, CU-SGP, D66, Fractie Jankie ; voor:
Groenlinks, W D , PvdA, Fractie Van der Linden)
Het geamendeerde besluit luidt:
1. het nieuwe complex voor Hoofddorp Pioniers volledig geschikt te maken
om op nationaal (KNBSB-normen) en op (toekomstig) Europees (EBLnormen) niveau te kunnen spelen, conform de nota van uitgangspunten
(bijlage 2);
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voor de verplaatsing van Hoofddorp Pioniers conform het huidige
accommodatieniveau een bedrag van E 5,9 miljoen (nominaal, prijspeil
2008) beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de op te stellen
grondexploitatie voor de herontwikkeling van het vrijgekomen terrein en
dit bedrag te verminderen met een bijdrage van het project ToolenburgZuid;
voor de opwaardering van het nieuwe complex van Hoofddorp Pioniers
naar EBL-normen een bedrag van E 4,7 miljoen (nominaal, prijspeil 2008)
beschikbaar te stellen en de kapitaallasten voor deze investering als volgt
te dekken:
a. voor de extra benodigde grondoppervlakte dient het college van B&W
een dekkingsvoorstel op te nemen in de Voorjaarsrapportage voor f:
90.000,- per jaar;
b. voor de opwaardering van de sportaccommodatie dient het college
van B&W een dekkingsvoorstel op te nemen in de Voorjaarsrapportage
voor een jaarlijks bedrag over een termijn van 40 jaar, dat start in het Ie
jaar met € 275.000,- en afloopt tot in het 40ejaar naar € 45.675,-;
c. het bedrag onder a. en b. kan worden verminderd met de volgende
bijdragen:
i. bijdrage van de Hoofddorp Pioniers;
ii. eventuele sponsoringbijdragen;
vooruitlopend op het onder 3.b genoemde dekkingsbesluit een
voorbereidingskrediet van E 25.000,- beschikbaar te stellen en dit te
verwerken in het onder 3.b. genoemde dekkingsvoorstel;
het nieuwe complex een locatie te geven in het Park van de 2 I eeeuw;
de locatiekeuze van dit sportcomplex op te nemen in het PvE voor het
Masterplan Park van de 2 I e eeuw in het 2e kwartaal van 2009;
het terrein van ca. ll hectare, dat vrijkomt door verplaatsing van het
honk- en softbalterrein en het cricket- en voetbalterrein een
woonbestemming en een groenbestemming te geven en ruimte te
reserveren voor onderwijs- en maatschappelijke voorzieningen.
het college opdracht te geven om het referentiekader voor woningbouwen groenontwikkeling uit te werken conform de volgende kaders:
er wordt ruimte gereserveerd voor voorzieningen;
de bruto woondichtheid is ca. 30 woningen per hectare
het referentiekader voldoet aan de woonvisie 2008-2011, waarbij o.a.
geldt circa 40% sociale woningen en circa 60% op doorstroming gerichte
woningen;
in het plangebied wordt een auto-ontsluiting vanuit Toolenburg-Zuid op de
Hoofdweg-westzijde ingepast;
in het referentiekader de huidige groenstructuur uit te breiden tot een
volwaardige recreatieve groene buffer.
de mogelijke duurzaamheids- enlof milieumaatregelen worden
onderzocht ten opzichte van
i. de woonvisie;
ii. de kaders klimaatbeleid 2008-2010
iii. het concept klimaatbeleid 2009-2020

Ons kenmerk

09.0394404

Raadsgriffie

Volgvel

g. de woningbouwlocatie dient geschikt te zijn om uit te breiden ter plaatse
van de schietbaan enlof de handbalvelden wanneer deze
sportvoorzieningen in de toekomst alsnog verplaatst zouden worden.

d) Wijziging Gemeenschappelijke Regeling veiligheidsregio Kennemerland
i.o. in verband met (1) overgang brandweermaterieel en -materiaal naar
regio, (2) het samenvoegen van de gemeenten Bennebroek en
Bloemendaal en (3) de inwerkingtreding van de Wet publieke
gezondheid (0916761) aangenomen (unaniem)

-

-

te besluiten tot de Ie
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Kennemerland i.o., zoals aangegeven in bijgevoegd
ontwerpbesluit;
in te stemmen met het wijzigen van het Convenant Brandweerzorg
Schiphol.

e) Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (09112003)
aangenomen (unaniem)

-

het vaststellen van de eerste wijziging van de Verordening voorzieningen
maatschappelijk ondersteuning Gemeente Haarlemmermeer 2009;
het vaststellen van het Besluit voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning Gemeente Haarlemmermeer 2009.

f) Bekrachtigen geheimhouding Grondprijzennota (09111379)
aangenomen (unaniem)

-

de geheimhouding van de Grondprijzennota 2009 en het Raadsvoorstel ex
artikel 25-2 Gemeentewet te bekrachtigen.

g) Bekrachtigen noodverordening in verband met de herdenking van het
verongelukte vliegtuig van Turkish Airlines (TK1951) (09113980)
aangenomen (unaniem)

-

de noodverordening van 5 maart 2009 te bekrachtigen.
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-

Motie vreemd aan de orde van de dag Doorontwikkeling Cor van
Stamplein en omgeving te Hoofddorp aangenomen (tegen: CU-SGP;
voor: CDA, W D , Fractie Van der Linden, Fractie Jankie, SP, D66,
Groenlinks, PvdA, HAP, DBP)

-

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 19
maart 2009,

Is van mening
dat de belevingswaarde van het Burgemeester Van Stamplein kan
verbeteren door alsnog een extra kwaliteitsslag te maken. Door
toevoegingen, waarvoor voorbeelden in de bijlage worden genoemd , wordt
de identiteit versterkt en de intimiteit vergroot met als doel dat de inwoners
van deze gemeente er graag komen en willen blijven.
Draagt hef college op
Om uiterlijk 1 juni 2009 uitgewerkte voorstellen aan de raad te
I
zenden, conform de suggesties in bijgaande toelichting en
In de Voorjaarsrapportage een dekkingsvoorstel (eventueel vanuit
II
VINEX) voor deze voorstellen te verwerken.
En gaat over tot de orde van de dag.

