
 

Kort verslag  

     

       Datum raadsvergadering: donderdag 28 februari 2017 

 

1.       Vaststellen van de agenda 
        Door de fractie SP wordt een verzoek ingediend tot het houden van een interpellatie. 

        Na behandeling van de reguliere onderwerpen zal de interpellatie worden gehouden.  

 

2.        Vaststellen bestemmingsplan 'Rozenprieel' 

  Besluit: conform  

 

2.1  Motie Laat asbest Koningstein geen risico voor de gezondheid zijn 

  De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

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

  De fractie VVD geeft een stemverklaring 

 

2.2   Amendement Bescherm de parels van het Rozenprieel  

  Het amendement ingediend door de fracties AP, VVD, OPH, FM, SP, HvH wordt 

verworpen 

  De fracties AP, VVD, OPH, FM, SP en HvH stemmen voor het amendement 

   

2.3   Motie 2.3 Groen van papier naar werkelijkheid 

  De motie ingediend door de fracties CDA, PvdA, GLH, D66, SP en FM wordt raadsbreed 

aangenomen 

  De fracties HvH en OPH geven een stemverklaring 

 

2.4   Motie Edelweiss gemeentelijk monument 

  De motie ingediend door de fracties VVD, FM, AP, OPH, SP, HvH en Trots Haarlem wordt 

niet in stemming gebracht na toezegging  door wethouder Van Spijk een notitie aan te 

leveren waarin wordt aangegeven op basis van welke gronden het gehele complex en met 

name het pand Edelweiss al dan niet een monumentale status kan krijgen (voor- en nadelen) 

en de plannen met het desbetreffende pand. 

 

3.  Vragen zienswijze raad op voornemen tot hercontractering SRO 

Besluit: conform 

 

3.1  Motie Een publieke zaak, ook een publieke taak?  

  De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen. 

  De fracties VVD, AP, FM, HvH en SP stemmen voor de motie 

 

3.2  Motie Speeltuinonderhoud naar Spaarnelanden  

  De motie ingediend door de fractie AP wordt verworpen 

  De fracties AP en SP stemmen voor de motie 

Wethouder Snoek zegt toe bereid te zijn in gesprek te gaan met de verenigingen en SRO 

over de zorg die is ontstaan over de situatie.  

  

4.  Nota van Uitgangspunten verkoop Egelantier 

Besluit: conform 

 

4.1  Motie Egelantier economisch en sociaal verantwoord verkocht   

  De motie ingediend door de fractie PvdA, AP, D66 en GLH wordt aangenomen. 

  De fracties PvdA, AP, D66, GLH en SP stemmen voor de motie 

  De fractie SP geeft een stemverklaring 
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5.  Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

 

5.1       Motie Zorgontvangers en verleners niet het kind van de rekening  

  De motie ingediend door de fracties SP en AP wordt ingetrokken (na toezegging door 

wethouder in commissie van 9-2) 

     

5.2  Motie Kwetsbare groepen niet overboord bij kanteling  

  De motie ingediend door de fracties SP, AP en OPH wordt verworpen 

  De fracties SP, AP en OPH stemmen voor de motie 

  De fracties PvdA, D66, GLH en CDA geven een stemverklaring 

 

5.3  Motie Deltaplan woningbouw, sneller en meer bouwen nodig  

  De motie ingediend door de fractie CU  wordt ingetrokken na opmerking wethouder 

Langenacker dat de woonvisie reeds is aangenomen. 

 

5.4  Motie Passend beheren en bouwen vraagt SMART prestatieafspraken 

  De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen 

  De fracties CU, SP, OPH en AP stemmen voor de motie 

  De fractie SP geeft een stemverklaring 

 

5.5  Motie Ongedeelde stad met gedeelde complexen 

  De motie ingediend door de fracties AP en CU wordt verworpen. 

  De fracties AP, OPH, SP en CU stemmen voor de motie 

  

5.6  Motie ‘Remise ...het kan verkeren’ 

  De motie ingediend door de fracties PvdA, SP, OPH, GLH, AP, CU en VVD wordt 

raadsbreed aangenomen. 

  De fracties HvH en D66 geven een stemverklaring 

 

5.7  Motie Evaluatie projecten 

  De motie ingediend door de fracties CDA, VVD, OPH, D66 en HvH wordt raadsbreed 

aangenomen.  

  Wethouder Sikkema neemt motie over en stelt voor deze evaluatie onderdeel te maken van 

de aanbesteding van de mantelcontracten voor het werken in regie. Voor het maken van 

afspraken hierover zal deze motie geagendeerd worden voor de commissie Beheer. 

 

5.8  Motie Dietsveld Dertig kilometer Drempels  

  De motie ingediend door de fractie CU wordt ingetrokken na toezegging wethouder 

Sikkema over het extra plateau bij de speelplaats. 

   

6.  Ingekomen stukken  

    Op verzoek van de fractie PvdA wordt * 2017054694 D. van der steen BV; Sommatie / 

aansprakelijkheidsstelling iz vaststellingsovereenkomst werk Stationsplein  geagendeerd in 

een volgende commissie. 

       Op verzoek van de fractie GLH worden de stukken  2017061695 Berezina  en       

      2017016756 brief voor de raad van Jeroen van Spijk d.d. 10 januari 2017                                   

Inzake weigeren omgevingsvergunning commerciële activiteiten                                   

Energieschip Berenzina  geagendeerd in een volgende commissie. 
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  Herstemming over het voorstel Mogelijk maken van University College in de Koepel: 

  Herstemming heeft plaatsgevonden. 

Van de aanwezige raadsleden hebben 16 leden voor (PvdA [1], AP, OPH[1], CU, GLH, 

D66 [6] en 20 leden tegengestemd. 

 

7  Interpellatie: 

  De interpellatie op verzoek van de fractie SP heeft plaatsgevonden. 

 

7.1  Motie Schoenmaker houdt u bij uw leest 
De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

De fractie SP stemt voor de motie 

De fracties VVD, FM, GLH, HvH, D66, CDA, PvdA en CU geven een stemverklaring 

 

7.2  Motie van Treurnis 
De motie ingediend door de fracties PvdA en CDA wordt aangenomen 

De fracties PvdA, CDA, VVD, SP, HvH, GLH en FM stemmen voor de motie 

De fracties CDA, VVD, SP, AP, HvH, D66, GLH en CU geven een stemverklaring 

 

7.3  Motie van Wantrouwen 

De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen 

De fracties VVD, FM, SP en HvH stemmen voor de motie 

De fracties VVD, FM, D66, SP, CDA, OPH en  HvH geven een stemverklaring 

 

 

 

 



Laat asbest Koningstein geen risico voor de gezondheid zijn.

De raad, bijeen op

Constaterende dat

• De gemeente voornemens is de Koningstein te verkopen, en vervolgens door 
de koper te laten saneren en slopen

• Totdat de sloop heeft plaatsgevonden, het vrijkomen van asbest bij een brand 
een reëel risico is voor de buurt en stad

• Koningstein reeds dikwijls het doelwit is van vandalisme
• Totdat de gemeente de koningsstein heeft verkocht, er hoge beheerskosten 

zijn van minsterns € 23.895,- per jaar.
• Vanwege de aanwezigheid van diverse nutsinstallaties in Koningstein, de 

ontmanteling complex is

Overwegende dat

• De gemeente de werkelijke sanerings- en sloopkosten draagt wanneer zij zelf 
Koningstein sloopt

• Hiertegenover hogere baten staan bij verkoop van het kavel, dan wanneer het 
Koningsteinterrein ongesaneerd wordt verkocht

• De sociale onveiligheid en beheerskosten vervallen wanneer Koningstein 
eenmaal is gesloopt

Geeft het college de opdracht om

• Zo spoedig mogelijk Koningstein te saneren en slopen

• De kosten voor de sloop en sanering te dekken uit de reserve vastgoed of een 
te openen grondexploitatie

en gaat over tot de orde van de dag.

Anne Feite Bloem SP
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voor Haarlem

Amendement: 'Bescherm de parels in het Rozenprieel'

Gemeenteraad van Haarlem te vergadering bijeen op 16 17 in beraad over het
bestemmingsplan Rozenprieel,

constaterende dat;

- er in het Rozenprieel heel veel sloop/nieuwbouw heeft plaatsgevonden in een tijd dat het 
uiterlijk van de woningen zo te zien onbelangrijk werd gevonden,

- de Barendsestraat in het Rozenprieel nog vrijwel in oorspronkelijk toestand verkeert,

- de straatjes met arbeiderswoningen uit het eind van de 19e eeuw, bestaande uit woningen 
van één woonlaag met een kap, in rap tempo verdwijnen omdat de kap recht opgetrokken 
wordt om meer woonruimte te creëeren,

- het bestemmingsplan dezelfde mogelijkheid biedt voor de Barendsestraat,

overwegende dat,

- de woningen uitstekend te vergroten zijn door aan de achterzijde uit en op te bouwen,

draagt het college op:

- in de tekst van het bestemmingsplan Rozenprieel op bladzijde 115 onder kop 6.5.5 Opbouw 
2 de volgende tekst te wijzigen van,

De panden aan de Jan Huygenstraat en de Casteleynstraat zijn beeldbepalende panden. De 
karakteristieke arbeiderswoningen uit omstreeks 1900 zijn redelijk gaaf gebleven. Uitbreiding 
van deze woningen is toegestaan, mits het karakteristieke staatbeeld gehandhaafd blijft.

Het uitgangspunt daarbij is eenheid en aansluiting op de trend zoals gerealiseerd op de Jan 
Huygenstraat 10, zowel voor wat betreft volume als materialisering. De hoogte van de 
dakopbouw mag maximaal 6 meter boven de bestaande goothoogte aan de voorzijde 
bedragen. De voorzijde blijft ongewijzigd, met uitzondering van verlenging van het bovenste 
dakvlak van de bestaande mansardekap.

De panden aan de Barendsestraat, de Jan Huygenstraat en de Casteleynstraat zijn 
beeldbepalende panden. De karakteristieke arbeiderswoningen uit omstreeks 1900 zijn 
redelijk gaaf gebleven. Uitbreiding van deze woningen is toegestaan, mits het karakteristieke 
staatbeeld gehandhaafd blijft.

In:



Het uitgangspunt daarbij is eenheid en aansluiting op de trend zoals gerealiseerd op de Jan 
Huygenstraat 10, zowel voor wat betreft volume als materialisering. De hoogte van de 
dakopbouw mag maximaal 6 meter boven de bestaande goothoogte aan de voorzijde 
bedragen. De voorzijde blijft ongewijzigd, met uitzondering van verlenging van het bovenste 
dakvlak van de bestaande mansardekap.

Gertjan Hulste

Actiepartij



FRACTIEH PvdA
GROEN

LINKS

a.3 A

MOHR

Motie: 'Groen: van papier naar werkelijkheid'
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 
beraadslaging over het bestemmingsplan Rozenprieel;

2 a fEB 2017
16 *Qj?Cuac\ 
Éte^l'2017, in

Constaterende dat,

Op verzoek van een meerderheid van de commissie ontwikkeling de bestemming van het 
Voortingplantsoen nu in het definitief vast te stellen bestemmingsplan is gewijzigd van 
"Verkeer" naar "Groen";
Het college voorstelt dan ook de bestemming van het Merensplein en het Palmpleintje te 
wijzigen van "Verkeer" naar "Groen";

Overwegende dat,

Het Voortingplantsoen, Merensplein en Palmpleintje niet groener worden door er een 
groenbestemming aan te geven;
Voornoemde pleinen er thans deels verloederd en vernield bij liggen;
Het Rozenprieel een overwegend versteende wijk is en niet alleen op papier maar ook in het 
echt groener moet worden;
Boter bij de vis betekent dat de gemeente als beheerder van de openbare ruimte een extra 
inzet dient te plegen om het groen in het Rozenprieel te verbeteren en daar waar mogelijk 
uit te breiden;

Verzoekt het college:

Het Voortingplantsoen, Merensplein en Palmpleintje te 'vergroenen' door daar waar 
mogelijk groen toe te voegen aan het bestaande groen (zonder de bestaande 
speelvoorzieningen in te perken) en het groen aldaar voortaan te onderhouden op 
beeldkwaliteitsniveau B;
Dit financieel te dekken met de middelen die in de Decemberrapportage extra beschikbaar 
zijn gesteld voor groenprojecten en/of de middelen voor 'operatie Steenbreek' en/of de 
middelen voor 'omvorming armoedig groen';

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

l/hofiZ





MOHR

OPHaarlem SP»

Motie Edelweiss gemeentelijk monument

2 8 FEB 2017
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 16 februari 2017

Constaterende dat

Het voorliggende bestemmingsplan Rozenprieel aan het pand Edelweiss (Zuider Buiten Spaarne 30) 
een orde 2 status toekent.

Overwegende dat

Het pand een betere bescherming verdient.

Besluit

De verantwoordelijke wethouder op te dragen zo spoedig mogelijk het pand Edelweiss de status te 
geven van gemeentelijk monument.

En gaat over tot de orde van de dag

G-
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3.1

SP.
Een publieke zaak, ook een publieke taak?

7 8 FEB 2017
De raad, bijeen op 1 ^februari 2016,

Constaterende dat

• De SRO NV op 1 januari 2008 met zijn werkzaamheden is begonnen en het 
onderhoud in Haarlem door de Kennemerland BV wordt uitgevoerd;

• Nog steeds zwem- en speeltuinverenigingen ernstige klachten hebben over de 
uitvoering van het onderhoud onder de verantwoordelijkheid van SRO;

• Ook een klankbordgroep bestaande uit werknemers van de Kennemerland 
BV, ambtenaren van de gemeente Haarlem en vertegenwoordigers van 
verenigingen deze problemen niet hebben kunnen oplossen;

• De SRO daartoe een verbeterplan heeft opgesteld;

• Volgens de statuten van de SRO NV de aandelen die Haarlem in zijn bezit 
heeft kunnen worden ingetrokken of vrijelijk aan de NV kunnen worden 
overgedragen of aan derden verkocht;

Overwegende dat

• Door de gekozen juridische constructie sprake is van onnodige bestuurlijke 
drukte en slagvaardig ingrijpen wordt bemoeilijkt;

• Ambtenaren van Haarlem overleg dienen te voeren met werknemers van 
Kennemerland BV die op hun beurt weer ruggespraak hebben met de leiding 
van SRO in Amersfoort;

• Tijdens de bespreking van het raadstuk in de commissie bestuur de 
wethouder deze nadelen heeft erkend;

• Daarnaast de wethouder ook wijst op de voordelen van de SRO, namelijk 
gezamenlijke inkoop en het delen van expertise;

• Deze voordelen ook kunnen worden behaald door samenwerking met andere 
gemeenten;



In het nieuwe contract een opzegtermijn van één jaar kan te worden 
opgenomen, waarbij opzegging uitsluitend mogelijk is in geval van intrekking, 
overdracht of verkoop van de aandelen SRO;

Geeft het college de opdracht om

• Te onderzoeken welk voor- nadelen kleven aan het uitbesteden van het 
onderhoud aan SRO enerzijds en aan het weer volledig in eigen beheer ter 
hand nemen van dit onderhoud anderzijds en daarover vóór 1 oktober 2017 
verslag te doen aan de raad;

• In het nieuwe contract een opzegtermijn van één jaar op te nemen, waarbij 
opzegging uitsluitend mogelijk is in geval van intrekking, overdracht of verkoop 
van de aandelen SRO.

en gaat over tot de orde van de dag.

Frits Garretsen SP



• In het nieuwe contract een opzegtermijn van één jaar kan te worden
opgenomen, waarbij opzegging uitsluitend mogelijk is in geval van intrekking, 
overdracht of verkoop van de aandelen SRO;

Geeft het college de opdracht om

• Te onderzoeken welk voor- nadelen kleven aan het uitbesteden van het 
onderhoud aan SRO enerzijds en aan het weer volledig in eigen beheer ter 
hand nemen van dit onderhoud anderzijds en daarover vóór 1 oktober 2017 
verslag te doen aan de raad;

• In het nieuwe contract een opzegtermijn van één jaar op te nemen, waarbij 
opzegging uitsluitend mogelijk is in geval van intrekking, overdracht of verkoop 
van de aandelen SRO.

en gaat over tot de orde van de dag.

Frits Garretsen SP



voor Haarlem

Motie: Speeltuinonderhoud naar Spaarnelanden

De gemeenteraad van Haarlem in beraadslaging bijeen op 28 februari 2017,

constaterende dat,

- het onderhoud en de keuring van speeltoestellen in openbare speeltuinen nu 
wordt gedaan door Spaarnelanden NV,

- het onderhoud van speeltoestellen, onder beheer bij SRO door 
speeltuinvereniging zelf ter hand moet worden genomen,

overwegende dat,

- de vraag is of het onderhoud, plaatsing en keuring door 
speeltuinverenigingen op termijn vol te houden is,

- de veiligheid van kinderen hiermee op termijn wellicht niet voldoende 
afgedekt is,

verzoekt het college om:

- het onderhoud, plaatsing en keuring van speeltoestellen bij 
speeltuinverenigingen onder te brengen bij Spaarnelanden,

- de kosten hiervan te dekken uit de reserve duurzame sportvoorzieningen, de 
reserve sociaal domein of de reserve beheer en onderhoud openbare ruimte,

en gaat over tot de orde van de dag,

Gertjan Hulster



PvdA

Motie - Egelantier economisch en sociaal verantwoord verkocht
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 28 februari 2017,

Constaterende dat
• De Egelantier, geheel leeg van gebruik, verkocht zal worden.
• Er een grote behoefte is aan betaalbare woningen in Haarlem.
• Met name in het centrum het realiseren van betaalbare woningen slechts mondjesmaat van de 

grond komt.
• De Egelantiertuin een belangrijke, te behouden, groene long in de binnenstad is en het 

verdient om op een hoog kwalitatief niveau te blijven functioneren.

Overwegende dat
• Een substantiële hotelfunctie bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Haarlem en 

gewenste banen in het midden en lagere segment toevoegt aan de stad.
• Binnen de hotelfunctie inpassing van creatieve, (commercieel) culturele, werk gerelateerde 

functies, dan wel overige aanvullende bij de hotelfunctie passende nieuwe invullingen een 
bijdrage kunnen leveren aan het bij de binnenstad betrekken van de Egelantier;

• Bij herontwikkeling van de Egelantier met alleen, of bijna alleen een hotelfunctie, wederom in 
de binnenstad geen betaalbare woningbouw wordt toegevoegd.

• Met name woningbouw met zicht en ontsluiting op de tuin de beste garantie is tot een bijdrage 
aan de sociale controle en levendigheid van de Egelantiertuin.

• De bijdrage aan betaalbare woningbouw in de binnenstad gediend is met het toevoegen van 
(kleine) woningen voor de doelgroepen starters, ouderen en jongeren, ed.; woningen die door 
hun relatief kleine oppervlak goedkoper zijn dan de gemiddelde gezinswoning.

• Het mogelijk is in de ruimtelijke voorwaarden een zone aan te geven, grenzend aan de 
Egelantier tuinen waar de te plannen woningbouw kan worden gesitueerd.

Draagt het College op om:
• De selectiecriteria dusdanig te verruimen dat meerdere partijen in staat worden gesteld een 

bod te kunnen uitbrengen; Hierbij uit te blijven gaan van een hoofdfunctie als hotel (>55%) 
maar het specifieke percentage van 70% los te laten en ook de mogelijkheid tot culturele en 
maatschappelijke functies hierbinnen mogelijk te maken.

• Tevens in de verkoopvoorwaarden op te nemen dat minimaal 10 kleine stadwoningen voor de 
doelgroepen starters, ouderen, jongeren ed, dienen te worden gerealiseerd, alvorens het 
college gebruik maakt van haar recht tot wijziging van de bestemming.

• In de ruimtelijke voorwaarden een zone op te nemen, waar het minimaal aantal te realiseren 
woningen kan worden gerealiseerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA D66 Actiepartij
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Motie: Zorgontvangers en verleners niet het kind van de rekening

2 8 FEB 2017
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 Januari 2017,

Constaterende dat;

• Amstelring haar activiteiten in het kader van de huishoudelijke ondersteuning 
wil staken voor de gemeente Haarlem

Overwegende dat;

• Het schandalig is als medewerkers en zorgontvangers de dupe kunnen 
worden van het stoppen van zorgverlening, tegen de contractvoorwaarden in

Draagt het college op;

• Het alleen toe te staan aan Amstelring om haar activiteiten in het kader van de 
huishoudelijke ondersteuning wanneer

o Alle zorgontvangers hun vaste medewerker behouden 
o Alle medewerkers minstens of betere rechten en arbeidsvoorwaarden 

houden als zij nu hebben
• Amstelring in gebreke te stellen wanneer zij hier niet aan kan of wil voldoen,

en gaat over tot de orde van de dag.
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OPHaarlem

voor Haarlem

Motie: Kwetsbare groepen niet overboord bij kanteling

2 8 FEB 2017
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 Januari 2017,

Constaterende dat;

• In de notities over transformatie dagbesteding en individuele begeleiding in 
geen woord wordt gerept over een bezuinigingsdoelstelling hierop, terwijl dit 
wel aan de orde is

Overwegende dat;

• Dagbesteding en individuele begeleiding voor verschillende doelgroepen een 
onmisbare voorziening is

• Het onwenselijk is om in het jaar van de ontmoeting een bezuiniging voor te 
bereiden op een voorziening die voor kwetsbare doelgroepen onmisbaar is om 
eenzaamheid te voorkomen

Draagt het college op;

• Bij de verdere uitwerking van het beleid notities dagbesteding en individuele 
begeleiding, de behoefte van de doelgroep, en niet bezuinigen als uitganspunt 
te nemen

• Daartoe ook af te zien van het afschaffen van de individuele begeleiding
• De voorzieningen ook beschikbaar te houden voor cliënten die geen zware 

geestelijke of lichamelijke beperking hebben

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Baaijens

Sibel Özogul-Özen

Frans Smit



Christenunie
MOTIE Deltaplan woningbouw, sneller en meer bouwen nodig

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 j2rfiiif-EÊb2017

in beraadslaging over de Woonvisie 2017-2020 en de Prestatieafspraken Haarlem 2017

Overwegende dat:
• De vraag naar woningen in Haarlem onverminderd hoog is
• Het college voornemens is 7500 woningen te bouwen in de periode 2016-2025 

waaronder 1900 sociale huurwoningen (25%)
• Hierbij woningen die al in aanbouw zijn of zijn opgeleverd langs de Schipholweg zijn 

meegeteld;
• Met deze ambitie de wachttijd voor sociale huurwoningen naar verwachting slechts 

met 1 jaar zal dalen tot 5,5 jaar;

Verzoekt het college:
• De nieuwbouwambitie te verhogen naar 10.000 woningen in de periode 2016-2022 

(sneller en meer dus) waaronder ook tenminste 625 extra sociale huurwoningen 
(25% van de extra opgave) bovenop de huidige plannen en hiervoor met voorstellen 
te komen in overleg met de woningcorporaties;

• Indien de corporaties die actief zijn in de Metropoolregio deze inspanning voor de 
sociale sector niet kunnen leveren in overleg te gaan met marktpartijen of zij voor 
dezelfde grondprijzen als de gemeenten aan corporaties biedt sociale huurwoningen 
kunnen realiseren door nieuwe slimme bouwconcepten;

• De raad uiterlijk in oktober 2017 te informeren over de resultaten zodat deze kunnen 
worden verwerkt in de prestatieafspraken 2018;

Brank Visser 
Christenunie

Emjgaat over tot de orde van de dag.



Christenunie
MOTIE Passend beheren en bouwen vraagt SMART prestatieafspraken

2 8 FEB 2017
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 januari 2017,

in beraadslaging over de Woonvisie 2017-2020 en de Prestatieafspraken Haarlem 2017

Overwegende dat:
• De Woonvisie de doelen en ambities van de gemeente moet verwoorden en 

verbeelden;
• De Woonvisie de huidige en toekomstige voorraad huurwoningen niet differentieert 

naar aard en doelgroep en de geprognosticeerde behoefte nauwelijks differentieert 
naar aard en doelgroep;

• Met de woningcorporaties voor 2017 uitsluitend afspraken zijn gemaakt over totale 
aantallen te beheren, af te stoten of nieuw te bouwen DAEB woningen;

• Er bij toewijzen van woningen gekeken wordt naar inkomen en naar woonbehoefte 
('Passend toewijzen’);

• Veel afspraken met de corporaties voor 2017 feitelijk geen prestatieafspraken zijn, 
maar vooral afspraken over processen en te leveren inspanningen;

• De afspraken met de verschillende corporaties sterk verschillen qua opzet en inhoud 
en daardoor slecht vergelijkbaar zijn;

• Veel doelstellingen en afspraken met corporaties bovendien niet SMART 
geformuleerd zijn;

Verzoekt het college:
• In de Woonvisie specifieke ambities voor de woningvoorraad per segment (grootte en 

aard van het huishouden: jongeren / alleenstaanden / starters / gezinnen / ouderen) 
op te nemen gebaseerd op de behoefte in het betreffende segment;

• Voorafgaand aan de onderhandelingen voor de prestatieafspraken voor 2018 een 
format te maken voor de prestatieafspraken dat door de corporaties kan worden 
ingevuld, waarin de afspraken met corporaties zoveel mogelijk gericht zijn op 
prestaties en SMART geformuleerd worden, en waarin de hiervoor geschetste 
segmentering wordt gebruikt voor de actuele voorraad, voor de geprognosticeerde 
behoefte en voor de aantallen te beheren, naar de vrije huurmarkt door te schuiven, 
te verkopen en nieuw te bouwen woningen,

Enoéat over tot de orde van de dag.

FranK Visser 
Christenunie



Actiepartij

voor Haarlem

Motie vreemd ‘ongedeelde stad met gedeelde complexen’

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donder

constaterende dat;

- bij het ontwerp van het woningbouw complex Slachthuisbuurt Zuidstrook bleek het niet 
mogelijk om de monumentale bomenrij te sparen omdat Pre wonen geen 
wooncomplexen wensten te bouwen, met gemengd sociale huur en koopwoningen;

- er daardoor een aparte flat voor sociale woningen en een flat voor koopwoningen wordt 
gerealiseerd;

- gemengde complexen bewoners juist in de gelegenheid stellen om elkaar te leren 
kennen, en begrip voor elkaar te krijgen;

- het idee van een ongedeelde stad ook op straat en wooncomplex niveau doorgang 
dient te vinden;

roept het college op;

- bij nieuwbouwprojecten gemengd bouwen voor verschillende doelgroepen binnen 
hetzelfde complex aan te moedigen.

en gaat over tot de orde van de dag,

Fractie Actiepartij

Gertjan Hulster
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Actiepartij

ChristenUnie

Motie vreemd ‘Remise ...het kan verkeren’
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op

Constaterende dat:

• In het vierde kwartaal 2015 het bestemmingsplan Remise en het 
Stedenbouwkundigplan door de Raad zijn vastgesteld;

• De Raad toen bij hoge uitzondering ermee heeft ingestemd om het 
Verkeerscirculatieplan hiervan los te knippen opdat de ontwikkelaar (Hoorne 
Vastgoed BV) alvast kon starten met de inmiddels zeer vertraagde bouw mede 
als gevolg van de economische recessie;

• De wethouder uitdrukkelijk en meermalen aan de Raad heeft toegezegd met de 
bewoners/bewonerscommissie uit de aanpalende autoluwe buurt in gesprek te 
gaan en met een voor alle betrokkenen bevredigende verkeersontsluitings- en 
parkeeroplossing te komen;

• Er vorig jaar daartoe diverse overleggen zijn gevoerd en bijeenkomsten zijn 
georganiseerd tussen de bewoners en de gemeente;

• Er diverse varianten voor verkeerscirculatie en -ontsluiting als ook voor het 
parkeren zijn aangeleverd door de bewonersgroep, waarvan een aantal varianten 
is doorgerekend door de gemeente;

• Er een parkeerbalans is uitgevoerd door de gemeente waar het parkeerdek van 
de Vomar ook deel van uitmaakte;

• Ditzelfde parkeerdek echter niet 24/7 beschikbaar is (alleen toegankelijk tijdens 
openingsuren van de Vomar-supermarkt) en er daarmee vraagtekens kunnen 
worden gezet bij de accuraatheid van de parkeerbalans;

• De parkeerbalans daarnaast berekend is op het originele verkeersplan. Er van de 
te verkiezen Variant 2 toen nog geen sprake was en er zodoende geen 
doorberekening is gemaakt van op te heffen parkeerplekken in de omliggende 
straten voortvloeiend uit deze Variant 2.



• Variant 2 slechts ten dele is overgenomen door de gemeente waarbij deze variant 
is voorgesteld als tijdelijke oplossing . De volledige Variant 2 beoogt:

A] Eerst een tijdelijke situatie waarin het laatste deel van de Hoogstraat twee 
richtingen wordt als aansluiting op parkeerkoffer 2;

B) Vervolgens de definitieve situatie waarbij parkeerkoffer 2 directe aansluiting 
op de Stephensonstraat krijgt en daarmee de Geweer- en Hoogstraat eerlijker 
en evenrediger ontlast worden van verkeer.

Overwegende dat:

• Uit gezamenlijk overleg m.b.t. de resultaten van de doorrekening van de 
varianten (2016/588258) bleek dat Variant 2 bij alle betrokkenen relatief gezien 
op het meeste draagvlak kon rekenen m.b.t. de verkeersspreiding en - overlast 
MITS er aan de Stephensonstraat een doorgang/ontsluiting wordt gerealiseerd 
naar parkeerkoffer 2.

• In een gesprek dd 16 januari 2017 door Hoorne Vastgoed BV aan de 
bewonersgroep is aangegeven in principe open te staan voor deze ontsluiting 
vanaf de Stephensonstraat. Er momenteel zo een ontsluiting in de vorm van een 
bouw-inrit/uitrit in gebruik is bij het pand Stephensonstraat 38 voor het 
bouwverkeer;

• Het nog niet duidelijk is wanneer Hoorne Vastgoed BV dit pand/deze plek gaat 
herontwikkelen;

• Borging van deze afspraak m.b.t. de doorsteek/ontsluiting naar Parkeerkoffer 2 
van groot belang is voor een gelijkmatiger spreiding van het verkeer in de 
omliggende straten van de nieuwe woonbuurt de Remise en m.n. voor de 
bewoners van de Hoogstraat die tot die tijd onevenredig veel verkeer te 
verwerken krijgen in hun straat;

Verzoekt het college om:

• In de op te stellen anterieure overeenkomst(en) voor de herontwikkeling(en) van 
Hoorne BV aan de Stephensonstraat op te nemen dat de ontsluiting van 
parkeerkoffer 2 via de Stephensonstraat mogelijk gemaakt wordt om zo o.a. de 
Boog- en Geweerstraat qua verkeer te kunnen ontlasten;

• Met Hoorne Vastgoed BV en de Vereniging van Eigenaren van parkeerkoffer II in 
overleg te treden of deze ontsluiting ook eerder gerealiseerd kan worden e/o de 
huidige bouw in- en uitrit daartoe in te richten;

• Heldere communicatie te plegen over de tijdelijke en beoogde oplossingen met de 
bewoners van de Hoogstraat;



• Om de extra parkeerdruk goed te kunnen monitoren een nieuwe nulmeting vast 
te stellen die gebaseerd is op de gekozen Variant 2 voor de verkeersafwikkeling;

• Hoorne Vastgoed BV te verzoeken om het parkeerdek 24/7 open te stellen 
conform de parkeerbalans;

• Op basis van de definitieve parkeerbalans zsm na oplevering Remise met een 
voorstel te komen om de tijdelijke en onveilige situatie mbt haaksparkeren in de 
Stephensonstraat aan te passen naar een permanente en veilige inrichting.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie: eavaluatie projecten

2 8 FEB 2017
De gemeenteraad van de gemeente Haarlem, in vergadering bijeen op 16 
februari 2017, overwegende,

dat in de vergadering van de commissie Beheer d.d. 02 februari 2017 
evaluerend gesproken is over projecten kortlopend en langlopend in de 
openbare ruimte van de afgelopen jaren in het kader van " werken in regie",

dat er kanttekeningen geplaatst zijn door commissieleden over projecten in 
het verleden,

dat uiteindelijk bleek dat besluitvorming, communicatie, toezicht en 
financiën de volle aandacht van de commissie hadden,

dat raadsleden in de commissie Beheer de gang van zaken bij projecten in 
de openbare ruimte graag willen toetsen op die onderdelen, aan de 
verwachtingen die bij raadsleden leven,

stelt voor met enige regelmaat ( nader af te spreken) opgeleverde " 
projecten in de openbare ruimte" te evalueren op besluitvorming, 
communicatie, toezicht en resultaat en deze motie voor afspraken te 
agenderen voor de commissie Beheer en gaat over tot de orde van de dag.

. i//^- M- cg
Mostapha El Aichi 
CDA
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MOTIE Dietsveld Dertig kilometer Drempels

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1 

in beraadslaging over het voorlopig ontwerp

7,

Overwegende dat:
• Dietsveld als 30 km/zone wordt ingericht na afloop van de rioleringswerkzaamheden;
• In het voorlopig ontwerp op 7 kruispunten waarvan 4 in de Clovisstraat is uitgegaan 

van “attentiemarkeringen” terwijl op de andere kruispunten 30 km-drempels zijn 
toegepast;

• Hierdoor na de herinrichting met name in de Clovisstraat gemotoriseerd verkeer nog 
steeds met een te hoge snelheid kan rijden;

• Het toepassen van attentiemarkeringen schijnveiligheid geeft en niet conform het 
Handboek Inrichting Openbare Ruimte Haarlem Noord is;

Verzoekt het college:
In het definitief ontwerp Dietsveld de attentiemarkeringen te vervangen door 30 km- 
drempels.

Enjgfi over tot de orde van de dag.

Franfe-Visser 
rïstenllnie



Schoenmaker houdt u bij uw leest

De raad, bijeen op 28 februari 2017,

Constaterende dat

• Op grond van het besluit van 7 februari 2017 het college niet overgaat tot 
aankoop van de Koepel indien het Rijk niet instemt met de asbestclausule in 
de conceptkoopovereenkomst;

• In de aan de heer Wienen gerichte brief van 31 januari 2017 de afspraak 
tussen de burgemeester en het RVB is vastgelegd dat de asbestclausule 
zoals vermeld in de akte van levering onverkort gehandhaafd blijft;

• Deze brief niet is gevoegd bij de stukken voor de commissievergadering van 9 
februari en evenmin bij de raad van 16 februari 2017, dit ondanks een 
uitdrukkelijk verzoek daartoe van het RVB;

• De burgemeester tijdens de raad van 16 februari 2017 ten onrechte de indruk 
heeft laten bestaan dat de afspraak met het RVB heronderhandelbaar was,

• Hij in de ochtend van 17 februari het RVB echter telefonisch heeft 
medegedeeld dat het college akkoord gaat met de reallocatieaanbieding 
inzake de koepel in Haarlem, inclusief het asbestartikel;

• De burgermeester daarmee in strijd heeft gehandeld met het collegebesluit 
van 7 februari en heeft meegewerkt aan het onvolledig informeren van de 
raad;

Overwegende dat

• De burgemeester zich actief heeft bemoeid met een dossier dat het zijne niet 
was;

• De burgemeester zich tijdens de raadsvergaderingen van 26 januari en 16 
februari 2017 zich niet heeft opgesteld als een onpartijdig raadsvoorzitter, 
althans de schijn daartoe heeft opgewekt;



• De burgemeester tijdens de raad van 16 februari 2017 ten onrechte de indruk 
heeft laten bestaan dat de afspraak met het RVB heronderhandelbaar was,

• Hij in de ochtend van 17 februari 2017 het RVB echter telefonisch heeft 
medegedeeld dat het college akkoord gaat met de reallocatieaanbieding 
inzake de koepel in Haarlem, inclusief het asbestartikel;

• De burgermeester daarmee in strijd heeft gehandeld met het collegebesluit 
van 7 februari 2017 en heeft meegewerkt aan het onvolledig informeren van 
de raad;

• Een taak van de burgemeester is om zich boven de partijen op te stellen om 
de boel bij elkaar te houden, de goede verhoudingen te bevorderen en zorg te 
dragen voor correcte procedures;

Spreekt haar afkeuring uit

Over de handelwijze van de burgemeester;

De Commissaris des Konings te bemiddelen tussen de burgemeester en de raad 
teneinde de onderling ernstig verstoorde verhoudingen te herstellen.

dag.

Verzoekt

Frits Garretsén SP
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Motie van Treurnis

0 PvdA

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 28 februari 2017,

Constaterende dat:

• Er een brief door het Rijksvastgoedbedrijf is gestuurd , gericht aan 
burgemeester Wienen d.d 31 januari 2017;

• In bovengenoemde brief nogmaals door het RVB werd bevestigd dat er geen 
enkele onderhandelingsruimte was m.b.t. de asbestclausule en daar 
afspraken over zijn gemaakt; .

• Deze asbestclausule volgens het Collegebesluit (Mogelijk maken van 
University College in de Koepel BBV nr: 2017/61860) valt te lezen dat indien 
het Rijk niet instemt met de strekking omtrent aanpassing van het artikel, het 
college ook niet zal overgaan tot het sluiten van de AB en BC 
overeenkomsten en het een ontbindende voorwaarde is voor de AB BC 
constructie.

• Deze bovengenoemde brief, alsook eerdere en latere communicatie tussen 
RVB en College hierover, niet is gedeeld met de Raad voorafgaand aan de 
commissie- en raadsvergaderingen waar het Collegebesluit werd besproken 
tussen 31 januari en 16 februari 2017.;

Overwegende dat

• Om haar controlerende en kaderstellende taak naar behoren uit te kunnen 
voeren, het College de Raad pro-actief dient te informeren;

• Het College aan deze informatieplicht niet heeft voldaan door de brief van het 
RVB van 31-1-2017 en de daaraan gerelateerde communicatie tussen College 
en Rijk, niet te delen met de Raad door het niet toe te voegen aan de stukken.

Spreekt haar treurnis uit

Over deze hIpuotO---—^
fidelswijze van het College



Motie van Wantrouwen inzake De Koepel.

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 28 februari 2017

Constaterende dat

• Het college op 7 februari 2017 besluit niet over te gaan tot 
aankoop van de Koepel volgens de AB-BC constructie 'indien het 
Rijk niet instemt met de strekking' van de alternatieve 
asbestclausule;

• Op 31 januari 2017 Het RijksVastgoedBedrijf bevestigt dat hun 
asbestclausule onverkort gehandhaafd blijft, zoals eerder 
afgesproken met de burgemeester;

• Het RijksVastgoedBedrijf in een mail van 15 februari 2017 
uitdrukkelijk verzoekt om deze brief van 31 januari 2017 openbaar 
te maken en te voegen bij de stukken van de raadsvergadering;

• De wethouder bewust heeft besloten om de brief van het 
RijksVastGoedbedrijf van 31 januari 2017 niet aan de raad te 
overleggen en evenmin te voldoen aan het verzoek van het 
RijksVastgoedBedrijf in de mail van 15 februari 2017;

• De gemeenteraad zijn controlerende taak alleen naar behoren kan 
uitoefenen als het college de raad volledig informeert;

• De wethouder bewust de raad cruciale informatie heeft 
onthouden;

Overwegende dat

Besluit

Het vertrouwen op te zeggen in wethouder Van Spijk 
en gaat over tot de orde van de dag.


