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5351

26

Aanpak 

integriteit 

ambtelijke 

organisatie

;; College wordt 

verzocht een 

structureel 

verbeteringsprogram

ma op te stellen 

inzake integriteit en 

een integriteitscore 

voor de 

gemeentelijke 

organisatie op te 

nemen in de 

begroting.(n.a.v. 

motie 22 begroting 

2011). BBP 819 

Moties Gemeenteraa

d

Financiën/alg

emene 

dekkingsmid

delen

Schneider

s, B.B.

10-11-2011 In behandeling 19-02-2015 1 0

2014

0476

39

P&C-

spoorboekje 

2015

Jaarlijkse vaststelling Termijn 

agendap

unten

Gemeenteraa

d

Financiën/alg

emene 

dekkingsmid

delen

Cassee, 

E.P.

04-02-2014 Vergaderen Cie 

en Raad

18-12-2014 0 1

2014

0497

67

Termijnagenda 

2015

Jaarlijkse vaststelling 

termijnagenda.

Termijn 

agendap

unten

Gemeenteraa

d

Burger en 

bestuur

Schneider

s, B.B.

04-02-2014 Vergaderen Cie 

en Raad

18-12-2014 0 0

2014

0464

92

Actieprogramma 

Integrale 

Veiligheid en 

Handhaving 

2015 

Jaarlijks 

actieprogramma op 

basis van kadernota 

IVH 2015-2019 

Termijn 

agendap

unten

Gemeenteraa

d

Veiligheid, 

vergunninge

n en 

handhaving

Schneider

s, B.B.

04-02-2014 In behandeling 29-01-2015 0 1

1



Actielijst

2014

1949

36

Motie 

Democratische 

zeggenschap in 

Haarlemse Raad

Om voortaan ook bij 

alle nieuw, te 

wijzigen en voort te 

zetten regionaal 

beleid vroegtijdig ter 

bespreking aan de 

Gemeenteraad een 

startnotitie voor te 

leggen, zodat zij de 

kaders voor de 

gemeente Haarlem 

mee kunnen geven, 

waarmee een 

conceptversie kan 

worden uitgewerkt, 

die dan uiteindelijk 

ter besluitvorming 

tijdig aan de 

Gemeenteraad kan 

worden voorgelegd. 

Moties Gemeenteraa

d

Burger en 

bestuur

Schneider

s, B.B.

20-05-2014 In behandeling 29-01-2015 0 1

2014

2279

90

Motie 10.2 

Overnemen 

aanbevelingen

Alle aanbevelingen 

van de accountant 

en de RKC over te 

nemen en het 

college te verzoeken 

om in overleg met de 

RKC tot invulling en 

uitvoering van de 

aanbevelingen te 

komen; 

Moties Gemeenteraa

d

Financiën/alg

emene 

dekkingsmid

delen

Spijk, 

J.K.N. van

12-06-2014 In behandeling 28-05-2015 0 1

2



Actielijst

2014

2489

64

Meicirculaire en 

betekenis voor 

transities

OPH en VVD vragen 

of in de Kadernota al 

elementen vd 

Meicirculaire zijn 

verwerkt en is m.n. 

benieuwd naar de 

betekenis voor de 

transities. Weth. 

Cassee meldt dat het 

college op 8 juli een 

brief aan de raad zal 

vaststellen over dit 

onderwerp, waarbij 

hij ook zal kijken 

naar de gevolgen 

voor de 

transitietrajecten.

Toezegg

ingen

Commissie 

bestuur

Financiën/alg

emene 

dekkingsmid

delen

Cassee, 

E.P.

19-06-2014 Vergaderen Cie 

en Raad

08-07-2014 0 0

2014

2523

29

Discussienota 

Wet Markt en 

Overheid

Wethouder Cassee 

levert begin oktober 

een denkpiste = 

discussiestuk aan 

over de Wet Markt 

en Overheid als 

opmaat voor 

discussie in de 

commissie.

Toezegg

ingen

Commissie 

bestuur

Burger en 

bestuur

Cassee, 

E.P.

19-06-2014 Vergaderen Cie 

en Raad

17-09-2015 1 1

2014

2624

41

Informatiebeveili

ging organisatie

;; Wethouder Cassee 

zegt een brief toe 

over de 

informatiebeveiliging 

binnen de 

organisatie  

Toezegg

ingen

Gemeenteraa

d

Burger en 

bestuur

Cassee, 

E.P.

26-06-2014 Vergaderen Cie 

en Raad

29-01-2015 0 0

3



Actielijst

2014

2624

11

Toelichting 

dwangsommen

Wethouder Cassee 

zegt toelichting toe 

(in vertrouwelijkheid) 

op de hoogte van de 

bedragen aan 

dwangsommen die 

de gemeente moet 

betalen

Toezegg

ingen

Gemeenteraa

d

Financiën/alg

emene 

dekkingsmid

delen

Cassee, 

E.P.

26-06-2014 Vergaderen Cie 

en Raad

0 0

2014

2625

23

Gebruik 

Rentewinsten 

voor aflossing 

schulden

Wethouder Cassee 

zegt toe te betrekken 

bij de evaluatie van 

het coalitie akkoord 

in 2016 het inzetten 

van rentewinsten 

voor aflossing 

schulden. 

Toezegg

ingen

Gemeenteraa

d

Financiën/alg

emene 

dekkingsmid

delen

Spijk, 

J.K.N. van

26-06-2014 In behandeling 28-04-2016 0 0

2014

2623

90

Notitie risico 

management

Wethouder Cassee 

zegt toe te komen 

met een notitie over 

de voortgang van 

risicomanagement in 

de organisatie met 

daarin opgenomen 

een overzicht van de 

dan bekende risico's 

in 2015

Toezegg

ingen

Gemeenteraa

d

Financiën/alg

emene 

dekkingsmid

delen

Cassee, 

E.P.

26-06-2014 Vergaderen Cie 

en Raad

30-11-2014 0 0

4



Actielijst

2014

2624

92

Regie 

organisatie

Wethouder Cassee 

zegt brief toe over de 

inrichting van de 

organisatie als regie 

organisatie (evaluatie 

en stand van zaken)

Toezegg

ingen

Gemeenteraa

d

Burger en 

bestuur

Spijk, 

J.K.N. van

26-06-2014 In behandeling 28-05-2015 1 0

2014

2625

07

Buurtbudgetten Wethouder Cassee 

zegt het zichtbaar 

maken van 

buurtbudgetten toe. 

Toezegg

ingen

Gemeenteraa

d

Burger en 

bestuur

Spijk, 

J.K.N. van

26-06-2014 In behandeling Het 

inzichtelijk 

maken van 

buurtbudgett

en wordt 

mede 

bepaald door 

besluitvormin

g in de raad 

over de 

verdeelsleute

l 

wijkraadgeld

en. Ik 

verwacht dat 

besluitvormin

g plaatsvindt 

in de raad 

van februari 

2015.

12-02-2015 1 0

5



Actielijst

2014

3456

72

Motie: Simpel 

uitstalbeleid, een 

pré voor het 

MKB

 Verzoekt het college 

van B&W om:  -In 

dialoog met de 

Centrum 

Management Groep, 

ondernemers en 

andere relevante 

partijen, het Reclame- 

en uitstallingenbeleid 

zodanig te 

versimpelen dat waar 

mogelijk slechts 

duidelijke algemene 

regels overblijven, op 

basis van objectieve 

criteria.  -Binnen 8 

weken een 

conceptnota te 

bespreken in de 

commissie 

Ontwikkeling.  -Vanaf 

dat moment tot 

inwerkingtreding van 

het nieuwe beleid, 

terughoudend te zijn 

met handhaving, 

indachtig de 

voorgestelde nieuwe 

algemene regels. 

Moties Gemeenteraa

d

Veiligheid, 

vergunninge

n en 

handhaving

Schneider

s, B.B.

11-09-2014 Vergaderen Cie 

en Raad

13-11-2014 0 0

6



Actielijst

2014

3745

85

Motie Niet meer 

eeuwigdurend 

contract 

Spaarnelanden

Verzoekt het college   

Op korte termijn een 

juridisch onderzoek 

te doen welke 

mogelijkheden er zijn 

om de 

eeuwigdurende 

volume-afspraken 

met Spaamelanden 

op te zeggen of om 

te zetten in 

afspraken voor een 

bepaalde termijn dan 

wel hierover op basis 

van een 

gezamenlijke 

overeenkomst met 

Spaamelanden in te 

voorzien   Voor 1 

januari 2015 de raad 

te informeren over de 

mogelijkheden   Voor 

1 juli 2015 mede op 

basis van dit 

onderzoek de 

strategisch positie 

ten opzichte van 

Spaamelanden te 

herijken;   

Wethouder geeft aan 

dat de looptijd van de 

uitvoeringscontracten 

van 4 jaar benut kan 

worden voor herijking 

van de 

convenantafspraken 

Moties Gemeenteraa

d

Financiën/alg

emene 

dekkingsmid

delen

Cassee, 

E.P.

02-10-2014 Vergaderen Cie 

en Raad

08-01-2015 1 0

7



Actielijst

2014

4301

94

Motie 37 

Herijking grote 

contracten

Om uiterlijk bij de 

Kadernota 2015, een 

nieuwe voorstel aan 

de raad te doen met 

besparingen op grote 

contracten. In dit 

voorstel dient 

inzichtelijk gemaakt 

te zijn wat de tien 

grootste contracten 

zijn en welke 

besparingsmogelijkh

eden zijn overwogen 

om tot het voorstel te 

komen. 

Moties Gemeenteraa

d

07. 

Algemene 

dekkingsmid

delen

Spijk, 

J.K.N. van

06-11-2014 In behandeling 18-06-2015 1 0

2014

4300

65

Motie 31 Lagere 

leges Hogere 

Veiligheid

;; Draagt het college 

op:  Om een 

kortingsregeling te 

bedenken voor het 

leges systeem 

wanneer het gaat om 

zaken die de 

veiligheid van de 

stad vergroten en zo 

de gemeente kosten 

bespaart en mogelijk 

zelfs hogere 

inkomsten bezorgt. 

Deze regeling komt 

naar de raad ter 

beoordeling 

Moties Gemeenteraa

d

06. Burger, 

bestuur en 

veiligheid

Schneider

s, B.B.

06-11-2014 In behandeling 29-01-2015 0 1

8



Actielijst

2014

4297

59

Motie 12 Meer 

Grip op 

gemeenschappel

ijke regelingen

Draagt het college 

op: Om uiterlijk in 

januari 2015 de raad 

de uitwerking van het 

nieuwe wetsartikel 

voor 

gemeenschappelijke 

regelingen te sturen. 

Hierin staan in ieder 

geval de 

consequenties voor 

de P&C cyclus 

vermeld en de 

manier van 

afstemming met de 

gemeenten in de 

regio 

Moties Gemeenteraa

d

06. Burger, 

bestuur en 

veiligheid

Spijk, 

J.K.N. van

06-11-2014 In behandeling 29-01-2015 1 0

2014

4297

72

Motie 13 

Zichtbaar 

Transparanter

Verzoekt het 

presidium: Om op 

korte termijn een 

onderzoek in te 

stellen naar de 

kosten en 

mogelijkheden (van 

beheer) van een 

goede audiovisuele 

vastlegging van 

gemeenteraads- en 

commissievergaderin

gen; 

Moties Gemeenteraa

d

07. 

Algemene 

dekkingsmid

delen

Spijk, 

J.K.N. van

06-11-2014 In behandeling 29-01-2015 1 0

9



Actielijst

2014

4297

83

Motie 14 

Professionele 

lobby voor 

investeringen in 

de stad

Verzoekt het college: 

In overleg met 

omliggende 

gemeenten een 

lobby agenda op te 

stellen met inhoud en 

strategie van de 

lobby voor de 

komende jaren 

richting zowel 

provincie, Rijk als 

waar mogelijk 

Europa en de raad 

hierover binnen een 

jaar te informeren, 

Moties Gemeenteraa

d

07. 

Algemene 

dekkingsmid

delen

Spijk, 

J.K.N. van

06-11-2014 In behandeling 08-10-2015 1 0

10



Actielijst

2014

4302

36

Motie 48 Smart 

begroting geeft 

grip op bereiken 

doelen

Verzoekt het college: 

-Uiterlijk bij de 

komende kadernota 

de prestatie-

indicatoren te 

herijken zodat er 

voldoende prikkel 

vanuit gaat voor 

verbetering of 

behoud van een 

reeds bereikt hoog 

niveau; - de 

programmabegroting 

2016 doelen en 

activiteiten meer 

SMART te 

formuleren; -In de 

programmabegroting 

2016 bij doelen en 

activiteiten een 

duidelijk onderscheid 

te maken tussen 

ongewijzigd beleid en 

nieuw/gewijzigd 

beleid (antwoord op 

de vraag wat  gaan 

we anders doen ); -In 

overleg met de 

commissie bestuur 

en/of de werkgroep 

informatiewaarde te 

bezien of de 

financi\'ebn in de 

begroting meer 

specifiek kan worden 

weergegeven, in 

Moties Gemeenteraa

d

07. 

Algemene 

dekkingsmid

delen

Spijk, 

J.K.N. van

06-11-2014 In behandeling 18-06-2015 1 0

11



Actielijst

2014

4437

02

Verhogen 

realisatiepercent

age 

investeringen

Over het streven het 

realisatiepercentage 

investeringen te 

verhogen wordt bij 

het nieuwe IP 

gerapporteerd.

Toezegg

ingen

Gemeenteraa

d

07. 

Algemene 

dekkingsmid

delen

Spijk, 

J.K.N. van

06-11-2014 In behandeling 25-06-2015 1 0

2014

4332

02

Motie 52 Inzicht 

in overhead 

sociaal domein

;; Draagt het college 

op om: Voor het 

zomerreces 2015 te 

rapporteren over de 

uitgaven overhead 

ten opzichte van de 

begrote overhead, 

specifiek gerelateerd 

aan het sociaal 

domein; Op dat 

moment ook een 

prognose te geven 

van de uitputting aan 

het einde van 2015. 

Moties Gemeenteraa

d

07. 

Algemene 

dekkingsmid

delen

Spijk, 

J.K.N. van

06-11-2014 In behandeling 18-06-2015 1 0

12



Actielijst

2014

4332

12

Motie 53 The 

Mother of all 

Moties: One Ring 

tot Rule Them 

All: De grote 

Finale

;; Draagt het college 

op:  Met een totaal 

overzicht te komen 

welke aangenomen 

moties, aangenomen 

amendementen en 

aanbevelingen uit het 

verleden nog steeds 

niet zijn uitgevoerd 

en de bijbehorende 

verklaring waarom. 

Raadsleden kunnen 

helpen bij de input. 

Moties Gemeenteraa

d

06. Burger, 

bestuur en 

veiligheid

Schneider

s, B.B.

06-11-2014 In behandeling 08-01-2015 0 0

13



Actielijst

2014

4332

25

Motie 55 Wie (t) 

zaait zal 

oogsten: 

gereguleerde 

wietteelt voor 

een (financieel) 

solide Haarlem

Verzoekt het college 

op relaxte wijze de 

mogelijkheden te 

onderzoeken om:  

Als pilot een 

gemeentelijke 

wiettuin in te richten ;  

Op kleine schaal 

ruimte in te richten in 

de stadkweektuinen, 

waar particulieren 

een perceel van 

\'e9\'e9n vierkante 

meter kunnen huren, 

voor het telen van 

maximaal  vijf 

Cannabis Indica 

(Sensemilla) planten; 

De revenuen van de 

beperkte winst ten 

bate van de 

algemene middelen 

te laten komen, en 

de solvabiliteit in het 

bijzonder  Of Aan te 

sluiten bij de 

initiatieven in de 

Haarlemmermeer , 

Eindhoven, Heerlen 

en Amsterdam  

Moties Gemeenteraa

d

06. Burger, 

bestuur en 

veiligheid

Schneider

s, B.B.

06-11-2014 In behandeling 11-12-2014 0 0

14



Actielijst

2014

4332

28

Motie 56 Van 

Graszaad naar 

Grass scenario

Draagt het college op  

Te onderzoeken of in 

plaats van gras ook 

vezel houdende 

hennep geplant kan 

worden op 

braakliggende 

terreinen. En daarbij 

de volgende locaties 

in ieder geval te 

overwegen:   

Slachthuisterrein   

Noordkop 

waarderpolder   

Fustweg   De randen 

van het 

Scharrelbosje   En 

verzoekt het college, 

en de inwoners van 

Haarlem   Niet het in 

de raadszaal 

aanwezige, of later te 

zaaien, vezelhennep 

te nuttigen, (daar dit 

met 0% THC geen 

enkel effect heeft)   

Goed zorg te dragen 

voor de aangeboden 

plant, daar deze 

reeds het nodige te 

verduren heeft gehad 

Moties Gemeenteraa

d

06. Burger, 

bestuur en 

veiligheid

Schneider

s, B.B.

06-11-2014 In behandeling 11-12-2014 0 0

15



Actielijst

2014

4553

22

Motie AP 10.1 

Precario 

Integraal 

Handhaven

De motie besluit:  

besluit aan de bijlage 

'handhaving op 

gebouwen' als 

onderdeel van de 

nota (pagina 29) een 

vierde 'hulpmiddel' 

toe te voegen onder 

de paragraaf 

'prioriteitstelling':  4. 

in beginsel 100% 

handhavende inzet 

bij controle op 

precario voor het 

innemen van 

openbare grond en 

het afsluiten van de 

openbare weg ten 

behoeve van sloop- 

en 

bouwwerkzaamhede

n.  en in het lijstje 

'werkafspraken' op 

dezelfde pagina toe 

te voegen:  - 

Toezicht en 

handhaving op 

precario voor het 

innemen van 

openbare grond en 

het afsluiten van de 

openbare weg ten 

behoeve van sloop- 

en 

bouwwerkzaamhede

n, zonder toetsing 

Moties Gemeenteraa

d

06. Burger, 

bestuur en 

veiligheid

Schneider

s, B.B.

27-11-2014 In behandeling 29-01-2015 0 0

16


