De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150

Datum

maandag 5 november om 19.30 uur, woensdag 7 november om 19.30 uur en
donderdag 8 november 2007 om 17.00 uur

1.

Vrage nuur
Er is geen gebruik gemaakt van het vragenuur.

2.

Vastste lling van de age nda
Geen bijzonderheden.

3.

Inge kome n stukke n:
I
Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
II
Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het
college van burgemeester en wethouders om preadvies
III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het
college van burgemeester en wethouders ter afdoening
Brie f III.a. e n III.e . z ulle n t.z .t. worde n be sproke n als de
WMO aan de orde komt.
Brie f III.c. z al worde n be hande ld bij de be spre king van he t
burge rinitiatie f “Monume nte nz org”
Brie f III.g. wordt be sproke n in de commissie Be he e r
IV Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van de
burgemeester ter afdoening
V
Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het
college van burgemeester en wethouders of de burgemeester ter
afdoening via de raadscommissie
VI
Ingevolge artikel 38 Reglement van Orde ligt voor u ter lezing de
beantwoording van vragen van:
a. dhr. C.J. Pen en dhr. J.J. Visser inzake aanpak wanbetalers
(Gedrukt stuk nr. 204/Van Velzen). Be hande ling he e ft
plaatsge vonde n.
b. dhr. C.J. Pen en dhr. W.A. Catsman inzake onvoldoende
bestrijding mensenhandel in Kennemerland (Gedrukt stuk nr.
205/ Schneiders). Be hande ling he e ft plaatsge vonde n.

I

Be hande ling be groting e .a. (z ie be sluitvorming punt 4)
De behandeling heeft plaatsgevonden.
De toezeggingen die door de portefeuillehouders zijn gedaan tijdens de
behandeling van de begroting worden in een apart overzicht opgenomen
(bijlage 2)
Er zijn in totaal 73 moties en amendementen ingediend. In het overzicht
moties en amendementen (bijlage 1) staat de besluitvorming vermeld.
De inhoudelijke consequenties van de aangenomen moties en
amendementen worden in het overzicht toezeggingen opgenomen.
De aangenomen moties en amendementen zijn als bijlagen bij dit verslag
opgenomen.

II

Be sluitvorming be groting c.a.

4.

Vastste lle n be groting 2008 e n de Me e rjare nraming 2009 – 2012
(Gedrukt stuk nr. 203/Van Velzen)
Besluit: conform me t inachtne ming van de aange nome n motie s e n
ame nde me nte n. De fracties van Partij Spaarnestad en CU-SGP
stemmen tegen het voorstel.
De fracties van GL, D66, CDA, PS, VVD en CU-SGP geven een
stemverklaring.

O ve rzicht moties en amendementen be handeling Programmabe groting 2008 – 2012 , ve rsie 8 novembe r 2007 incl. besluitvorming
Hoof
dafdelin
g

Nr.

CS 2007-B8/1

M/A Onderwerp

A

Indiener(s)

PH

Verzamelamendement: aanpassing van de
PvdA, VVD en
begroting volgens de tabel genoemd in de motie. SP

1

Advies College

CvV De dekking van de posten
programmering podia en de
jeugdsportpas (samen € 60.000)
wordt voor de jaren na 2008
gehaald uit de groei van het
Gemeent efonds in 2009 e.v.
Wij merken op dat de tekst achter
het tweede bullet in de motie
overbodig is: de kosten kunnen
worden gedekt uit de middelen
nieuw beleid 2008, die immers
structureel in de begroting staan.

Standpunt college

Besluit Raad

Het college adviseert Aangenomen
positief over het
Fractie van CU-SGP
amendement.
stemt tegen het
amendement.
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SZ 2007-B8/2

M/A Onderwerp

M

Indiener(s)

Bevorder doorstroming studentenkamers:
PvdA, VVD en
college wordt verzocht in overleg met
SP
Kamerbureau van Woonservice te regelen dat bij
inschrijving bij Kamerbureau ook automatisch
inschrijving plaatsvindt bij Woonservice; in
overleg met INHOLLAND kijken of inschrijving
bij Woonservice verder gestimuleerd kan
worden; afspreken dat er zoveel mogelijk
gewerkt wordt met campuscontracten en hierover
binnen een hal f jaar aan de Raad te rapporteren.

2

Standpunt college

PH

Advies College

Besluit Raad

JN

Onderzoek heeft aangetoond dat de
Het college neemt de Aangenomen
kamernood (kwalitatief en
motie over.
De fracties van
kwantitatief) over het algemeen
Axielijst, dhrn. Pen
meevalt. Nieuwe huisvestings(CDA) en Van den
projecten blijven noodzakelijk om de
Beld (VVD) en
stijging in studentenaantallen op te
mevr. Eikelenboom
vangen en voor de nodige verversing
stemmen tegen de
(kwalitatief) te zorgen. InHolland en
motie.
Duwo hebben onlangs 174 eenheden
gerealiseerd op de campus aan de
Veldzigtlaan en P ré Wonen levert
binnenkort 120 eenheden aan de
Spoorwegstraat op.
Doorstroming naar betaalbare,
zelfstandige woonruimte blijkt wel een
probleem. Een probleem overigens dat
zich ook in andere segmenten van onze
woningmarkt voordoet.
Studenten/jongeren die zich bij
Woonservice inschrijven voor een
kamer, worden automatisch nu al
aangemerkt als woningzoekenden,
waarbij zij vanaf het moment van
inschrijving voor een kamer ook
zoekduur opbouwen voor woonruimte
na de studie. Op dit punt is aanpassing
van de huisvestingsregels niet nodig.
De corporaties en InHolland/Duwo
maken al gebruik van
campuscontracten. Wij zullen de
corporaties en InHolland vragen om
deze contracten bij alle specifieke
studentenhuisvesting te gebruiken.
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SZ 2007-B8/3
i.s.
m.
WZ

M

SZ 2007-B8/4

M

Een kooi is niet altijd mooi: college wordt
verzocht om onderzoek te verricht en naar stand
van zaken m.b.t. voetbalkooien deze als
nulmeting te hanteren; verkennen van
mogelijkheden of voetbalvelden of sportvelden
aan rand van woonwijken door de weeks
opengesteld kunnen worden voor spelende
kinderen en er voor te zorgen dat de regi erol bij
inrichten van speelruimtes in de wijken in
overleg met wijkraden bij de gemeente ligt.
Cultuur maken we samen: college wordt
verzocht om kleinschalige cult. Activiteiten te
organiseren in wijken button de binnenstad; de
prestatieafspraken in begroting m.b.t. toekenning
uit CSF aan jongeren en allochtonen te verhogen;
te komen met p.v.a. om beroep op CSF door
leden van genoemde doelgroepen te stimuleren
en commissie, belast met toekenning CSFsubsidies, te verzoeken om aantal toekenningen
aan jongeren te laten stijgen door eventueel ook
net-niet projecten voor subsidie in aanmerking te
laten komen.

Indiener(s)

PH

Advies College

Standpunt college

Besluit Raad

PvdA, VVD, SP
en Axielijst

MD

In 2008 wordt het speelruimteplan
geëvalueerd, daar zal het
gevraagde onderzoek bij betrokken
worden. De regierol ligt inderdaad
bij de gemeente, tenzij het privaat
eigendom betreft, dan is de
gemeente partner.

Het college kan zich
niet vinden in de
constateringen, maar
neemt het verzoek
uit de motie over.

Aangenomen
De fractie van GL
stemt tegen de
motie.

PvdA, VVD, SP, CvV De gemeente Haarl em ondersteunt
CDA en Axielijst
via het Cultuurstimuleringsfonds
projectaanvragen die op de
doelgroepen jongeren en
allochtonen gericht zijn. Het aantal
aanvragen vanuit genoemde
doelgroepen zel f blijft achter, deels
ook omdat de gemeente Haarlem
geen zogenaamde ‘cultuurscout’
heeft aangesteld om dit te
stimuleren. Het college zegt toe in
overleg te treden met
vertegenwoordigers uit de wijken
(m.n. jongerenorganisaties ) en de
adviescommissie
Cultuurstimuleringsfonds om te
zien of voor divers e doelgroepen
een aantal kleinschalige culturele
activiteiten tot stand kan komen in
het kader van het cultuurjaar 2008.
Het college present eert op korte
termijn een plan van aanpak.

3

Het college adviseert Ingetrokken
om de motie aan te
houden tot het plan
van aanpak gereed
is.
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Indiener(s)

PH

Advies College

Standpunt college

PvdA, VVD, SP
en CDA

MD

Het is nuttig dat via de kidskist
leerlingen leren om te gaan met
agressie, pesten en geweld. Om
regelmatig hieraan aandacht te
besteden is de veiligheidsmeter een
goed middel.
Daarbij is het van belang het
aanbod af te stemmen op het
aanbod dat vanuit bureau Halt
reeds gegeven wordt, passend bij
lesprogramma’s op scholen. De
kosten van het aanschaffen van de
veiligheidsmeter zullen worden
aanges chaft.
Omdat de egalisatievoorziening op
dit moment nihil is, betekent deze
motie dat de afvalstoffenheffing
met twee ton verhoogd zou moeten
worden (zie verder de brief van
wethouder Divendal van 5
november). Het college acht deze
verhoging onwenselijk.
Doetuinen zijn in beheer bij de
particuliere stichting Doetuinen
Haarl em. Gezamenlijk kan worden
onderzocht of er in de gemeente
Haarl em nog plek is voor
exploitabele doetuinen.

Het college neemt de Aangenomen
motie over.
De fractie van
Axielijst stemt tegen
de motie.

M

Zinloos geweld: college wordt opgedragen om
voor alle vestigingen van het primair onderwijs
een losse veiligheidsmeter uit de kidskist aan te
schaffen. De kidskist zorgt ervoor dat kinderen
leren wat je kunt doen tegen agressie, pesten en
geweld.

WZ 2007-B8/6

M

Haarlem overal schoon: college wordt verzocht PvdA, SP en
om de € 200.000,- die jaarlijks werd
Axielijst
overgeheveld vanuit afvalstoffenheffing naar
tekort reinigingsrecht, nu toe te voegen aan
budget van de veegdienst en de veegintensiteit
vanaf 1 januari 2008 in buurten buiten het
centrum te verhogen.

WZ 2007-B8/7

M

Doe-tuinen: college wordt verzocht te
PvdA, VVD, SP, MD
onderzoeken op welke plekken in de stad nieuwe CDA en Axielijst
Doe tuinen kunnen worden gerealiseerd.

SZ 2007-B8/5
ism
VVH

MD

4

Het college ontraadt
de motie.

Besluit Raad

Ingetrokken

Het college neemt de (Unaniem)
motie over.
aangenomen
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Nr.

CS

2007-B8/8

M/A Onderwerp

A

Budget 2008 Vorming en Opleiding: college
wordt voorgesteld om het budget voor
incidentele loonstijging (ILO) in Haarlem te
verlagen van 0,50% van de loonsom naar 0,25%
en de vrijvallende middelen van structureel €
215.000,- toe te voegen aan budget Vorming en
Opleiding

PH

PvdA, VVD, SP
en Axielijst

CvV Bij de raming van de post
Het college ontraadt
incidenteel van 0,5% (€ 430.000) het amendement.
is rekening gehouden met de
verwachte periodieken en
ambtsjubilea.
Uitgaande van het aantal fte’s die
niet op het maximum zitten en
voor een periodiek in aanmerking
komen (285) en rekening houdend
met € 100 per periodiek per
maand, betekent dit een uitgave
van € 342.000. Voor ambtsjubilea
komt daar ca. € 100.000 bij zodat
het totaal aan geraamde uitgaven
t.l.v. incidenteel uitkomt op
€ 442.000. Dit betekent dat wij er
van uitgaan dat de post incidenteel
geheel tot uitgaaf zal komen en dus
geen ruimte biedt voor de
voorgestelde verl aging naar
0,25%.
Voor 2008 zijn de extra kosten van
vorming en opleiding gedekt in de
begroting. Op de structurele
dekking vanaf 2009 komen wij
terug bij de kadernota 2009.

5

Advies College

Standpunt college

Indiener(s)

Besluit Raad

Ingetrokken
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SZ 2007-B8/9

M/A Onderwerp

M

Actualiseer duurzaam beleid in
bouwverordening: college wordt verzocht om
de Haarl emse bouwverordening te actualiseren
met passende regelgeving die er voor moet
zorgen dat in toekomst de duurzaamheid van
woningen sterk wordt verbeterd en wordt
gezorgd voor goede isolatie en gebruik van
energiezuinige installaties

Standpunt college

Indiener(s)

PH

Advies College

SP, VVD, PvdA

JN

In de Haarlems e Bouwverordening Het college ontraadt
is het niet toegestaan technische
de motie.
eisen op te nemen die onder de
Woningwet vallen. Dit geldt voor
zaken als duurzaamheid, isolatie,
gebruik installatie. Deze kunnen
derhalve niet in een
bouwverordening of lokale
algemene verordening worden
geregeld. Wijzigingen hierop zijn
voorbehouden aan VROM. Wel
hebben wij de minister van VROM
onlangs verzocht om op termijn
het bouwbesluit in sterke mate te
richten op duurzaamheid.

6

Besluit Raad

Ingetrokken
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Nr.

SZ 2007-B8/10

SZ 2007-B8/11

Indiener(s)

PH

Advies College

Standpunt college

Besluit Raad

Monumenten opnemen in
bestemmingsplannen: college wordt verzocht
om in nieuwe bestemmingsplannen en ook bij
wijziging van bestemmingsplannen standaard
een lijst van panden op te nemen die
beschermingswaardig zijn.

SP, VVD en
PvdA

JN

Wordt onderzocht.
Gekoppeld aan
onderzoek motie 21

Aangenomen
De fractie van CDA
stemt tegen de
motie.

Maak topsport en breedte sport structureel
toegankelijk: college wordt verzocht om
voortaan in nota’s over sport, standaard de
positie van gehandicapten in sport te bespreken;
verbeteringen te bewerkstelligen voor
toegankelijkheid van gehandicapte sporters bij
het op korte termijn afstoten van
accommodatiebeleid, zowel in breedte als in
topsport.

SP, VVD en
PvdA

In bestemmingsplannen met
beschermd stadsgezicht zijn reeds
in zogeheten waarderingskaart en
orde 1 panden (Rijks- en
gemeentelijk monument), orde 2
en orde 3 panden opgenomen/ in
kaart gebracht (resp. bouwwerken
van hoge en wisselende
architectonische kwaliteit van voor
1950). Waarderingskaarten kunnen
ook gemaakt worden voor de rest
van Haarl em, incl. een lijst van
orde 1 t/m 3 panden, die
vervolgens worden meegenomen
in bestemmingsplannen. Het
college ziet de motie als
ondersteuning van gedane
toezeggingen en uw suggestie
wordt meegenomen in het
onderzoek gekoppeld aan motie
21.
Positie gehandicaptensport wordt
standaard indien noodzakelijk
opgenomen in gemeentelijke
sportnota’s. Toegankelijkheid
sportaccommodaties voor
gehandicapte sporters is wettelijk
geregeld. Het verzel fstandigen van
het beheer en onderhoud van de
sportaccommodaties staat hier
geheel los van.

M/A Onderwerp

M

M

MD

7

De fractie van CDA
geeft een
stemverklaring.

Het college
beschouwt de motie
als een
ondersteuning van
het vastgestelde
beleid.

Ingetrokken
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PH

CvV Het college is het eens met de
voorgestelde oormerking van de
WMO gelden, met daarbij
aanget ekend dat op basis van het
nog op te stellen meerjarenpl an
WMO zal worden besloten over de
daadwerkelijke toekenning. Dit zal
aan de raad worden voorgelegd.
In de (meerjaren)not a WMO wordt
ook ingegaan op het laten
deelnemen van mensen met een
handicap aan soci ale en culturele
leven.
CvV Binnen de programmabegroting
worden de beschikbare middelen
begroot en verantwoord op één
product.

Het college neemt de Aangenomen
motie over.
De fractie van D66
stemt tegen de
motie.

Het college
beschouwt de motie
als een
ondersteuning van
huidige werkwijze.

Aangenomen
De fracties van
Axielijst en D66
stemmen tegen de
motie.

CvV Haarl em is in 2007 nog niet goed
vergelijkbaar met de gemeenten
die in het onderzoek zijn
betrokken. Door de uniform ering
van administraties en opheffen van
de sectoren is de begroting 2008
dat wel. Om die reden zal het
college volgend jaar opnieuw een
begrotingsonderzoek doen en dan
uitgebreider. Ook het ministerie
van BZK adviseert in dat
onderzoek. De voorbereidingen
daartoe worden nu reeds getroffen
(aanvraag bij de provincie en
BZK).

Het college staat
positief ten opzichte
van de motie; zie ons
advies.

Aangenomen
De fracties van
CDA, Axielijst en
D66 stemmen tegen
de motie.

CS 2007-B8/12
ism
SZ

M

Oormerk bijdragen voor WMO t/m 2010:
college wordt verzocht de beschikbaar gestelde
rijksmiddelen voor WMO op meerjarenniveau
van 2007 t/m 2010 te oormerken voor WMO en
daaraan ook bestaande gemeentelijke middelen
toe te voegen en een meerjarenplan WMO op te
maken voor 2008-2010 om mensen met een
handicap in staat te stellen op een redelijke
aanvaardbare manier deel te kunnen nemen aan
sociale en culturele leven rond huis en tuin maar
ook in de stad.

SP, VVD en
PvdA

CS

2007-B8/13

M

SP, VVD en
PvdA

CS

2007-B8/14

M

De cost gaat voor de baet: college wordt
verzocht om centralisatie van middelen,
personeel en activiteiten voor programma 6 zo
spoedig mogelijk te realiseren en een extra
budget vrij te maken uit zijn ter beschikking
staande middelen.
Sociaal en Solide: college wordt verzocht de
sociale uitgaven zo weer te geven dat een goed
vergelijk gemaakt kan worden en als getallen
daar aanleiding toe geven, een voorstel (met
financiële onderbouwing) te doen aan de raad
waarm ee Haarlem zich tenminste op hetzel fde
niveau bevindt op het gebied van sociale
uitgaven als andere vergelijkbare gem eenten.

SP, VVD en
PvdA

8

Advies College

Standpunt college

Indiener(s)

Besluit Raad

De fractie van CDA
geeft een
stemverklaring.
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PH

Advies College

Standpunt college

Besluit Raad

Algemeen past in het beleid van de
gemeente om nieuwe bouwplannen
en aanleg infra gelijk op te laten
gaan. Echter financi ële
beperkingen (bv. subsidies) maken
dat deze aanpak niet altijd te
realiseren is en dat infra na afloop
wordt gerealiseerd. In deze
stelligheid is de motie niet uit te
voeren. Bij Connexxion terrein is
dit niet van toepassing omdat
geprofiteerd wordt van reeds
aanwezige infra en buslijnen.
Er ligt een globale planning waarin
2 jaar is uitgetrokken voor
procedures, voorbereiding en
besluitvorming. Dit betekent dat
het mogelijk is om medio 2009 de
ontwerpen gereed en het bouwplan
gegund te hebben.

Het college ontraadt
de motie.

Gewijzigd
Zie motie
2007-B8/61

Het college zal begin 2008 haar
voorstel t.a.v. de startersregeling
aan u voorleggen.
Met de Haarlemse corporaties
heeft het college recent gesproken
over de mogelijkheden van MGE.
De corporaties hebben positief
gereageerd. De concrete invulling
van o.a. MGE wordt begin 2008
verwacht.

Het college
adviseert positief
over het
amendement.

WZ 2007-B8/15

M

Slim (Super Logische en Intelligente
Mobiliteit): college wordt opgedragen om
deugdelijke infrastructuur (wegen én openbaar
vervoer) aan te leggen vóórdat grote
bouwprojecten worden opgeleverd, te beginnen
met het Connexxionterrein.

VVD, PvdA en
SP

MD

WZ 2007-B8/16

A

Park Eerder: voorgesteld wordt om de laatste
VVD, PvdA en
zin op pagina 112 van begroting 2008 te wijzigen SP
in “ voorbereidingen voor start realisatie, door
onder andere het verlenen van de gunning van de
parkeergarage Nieuwe Gracht medio 2009”

MD

SZ 2007-B8/17

A

Starters: voorgesteld wordt om de één na laatste VVD, PvdA en
zin op pagina 85 van de begroting 2008 te
SP
wijzigen in “ realisatie van 50 startersleningen
en/of de realisatie van 50 aankopen van
huurwoningen middels een MGE-constructie”

9

JN

Het college neemt de Aangenomen
motie over.
De fracties van GL
en Axielijst stemmen
tegen het
amendement.
De fracties van GL,
CU-SGP, Axielijst
en D66 geven een
stemverklaring.
(Unaniem)
aangenomen.
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M/A Onderwerp

VV 2007-B8/18
H

M

WZ 2007-B8/19

M

Boeven Buiten Haarlem houden: college wordt
verzocht om met ingang van 1 januari 2008 haar
beleid m.b.t. bestuurlijke aanpak van zware en/of
georganiseerde criminaliteit te intensiveren en
verder te versterken; hiertoe jaarlijks een bedrag
van € 50.000 te reserveren, te dekken uit nog
liggende themabudget 2007 voor nieuw beleid;
de gevolgen hiervan te verwerken in 2008 en de
raad bij Kadernota 2008 te berichten over
voortgang van planvorming en uitvoering
hieromtrent.
Graaf ‘m dr in: college wordt opgedragen om
mogelijkheid te onderzoeken om parkeergarage
De Kamp te verdiepen met 1 of 2 parkeerlagen
en de raad binnen 3 maanden te informeren over
de resultaten van het onderzoek.

Indiener(s)

PH

Advies College

Standpunt college

VVD, PvdA en
SP

BS

De reeds ingezette (verni euwende)
activiteiten in het kader van de
bestuurlijke aanpak van
georganiseerde criminaliteit
worden door reservering van dit
bedrag geïntensiveerd. In de
kadernota 2008 wordt dit
uitgewerkt.

Het college neemt de (Unaniem)
motie over.
aangenomen

VVD, PvdA en
SP

MD

Op voorhand lijkt uitbreiding met Het college ontraadt
1 of 2 parkeerlagen niet realistisch de motie.
omdat wordt ingeschat dat
investeringen hoog zijn in relatie
tot de verwachte inkomsten van de
extra parkeerl agen, vanwege te
verwachten knelpunten in de
fundatie van de garage. Eerder
onderzoek (ca. 10 jaar geleden)
heeft aangetoond dat de
bouwconstructie niet voorziet in 1
à 2 parkeerl agen bovenop de
bestaande garage.
Wij overwegen plaatsing op de
monumentenlijst.

10

Besluit Raad

Ingetrokken
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Hoof
dafdelin
g

Nr.

M/A Onderwerp

Indiener(s)

SZ 2007-B8/20

M

Museumevenementen: college wordt verzocht
VVD, PvdA en
om met ingang van 1 januari 208 een fonds
SP
“museumevenementen in Haarlem ” te stichten,
dat instellingen financieel ondersteunt bij het
organiseren; hiertoe jaarlijks een bedrag van €
50.000,- te reserveren, te dekken uit themabudget
2008 voor nieuw beleid; het bedrag te oormerken
en meedelen aan de raad; de gevolgen te
verwerken in kadernota 2008 en de raad bij
behandeling Kadernota 2008 te berichten over
voortgang van planvorming en uitvoering
hieromtrent

SZ 2007-B8/21

M

Nieuw beleid voor oud goed: college wordt
VVD, PvdA en
opgedragen nieuw gemeentelijk monumenten- en SP
archeologiebeleid op te stellen, waarbij diverse
randvoorwaarden worden gest eld; een en ander
te financieren door samenvoegen en
herschikking van bestaande middelen aan te
vullen met maximaal
€ 100.000,- voor nieuw beleid en de gevolgen
hiervan te verwerken in Kadernota 2008.

11

PH

Advies College

CvV Het college onderschrij ft net als de
raad het belang van grootschalige
museumevenement en voor steden,
o.m. vanwege de economische spin
off en het imago van de stad (zie
succes Michelangelo-expositie in
Teylers Museum, 2005/2006).
Bij de Kadernota 2008 (of zoveel
eerder als mogelijk) presenteert het
college een plan van aanpak voor
dit fonds, onder de door de raad
gestelde voorwaarden. Dit wordt
ook gekoppeld aan het in 2007
herziene evenementenbeleid.
JN
Het college heeft in de
raads commissievergadering van
1 november jl. toegezegd hal f
januari met een voorstel te komen
over de concrete
aanwijzingsprocedure en de
fasering. De intenties van het
burgerinitiatief worden breed
ondersteund, maar kunnen met de
huidige capaciteit niet worden
waargemaakt.

Standpunt college

Besluit Raad

Het college neemt de (Unaniem)
motie over. (zie ook aangenomen
verzamelamendement 1)

Wordt verder
uitgezocht.

Gewijzigd
Zie motie
2007-B8/62
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Nr.

CS

2007-B8/22

SZ 2007-B8/23

M/A Onderwerp

M

M

Standpunt college

Indiener(s)

PH

Advies College

Einde stedenband Haarlem-Mutare: college
wordt verzocht om de geëigende stappen te
ondernemen om de officiële stedenband
Haarl em-Mutare te beëindigen; het budget van €
50.000,- te doneren aan instelling die ervoor kan
zorgen dat dit bedrag (voor het grootste deel)
daadwerkelijk in de vorm van geld en/of
goederen bij de bevolking van Mutare terecht
komt en de raad hiervan bij de behandeling van
de Kadernot a 2008 te berichten over uitvoering
hieromtrent.

VVD en D66

BS

De stichting genereert gelden voor
Het college ontraadt
projecten in Zimbabwe o.a. bij ICCO, de motie.
Johan Cruijf Foundation, Hivos, Min.
Buitenlandse Zaken,
woningbouwcorporaties e.d. (in 2006
voor € 312.334,- + personele en
materiele inzet NGO’s ter plekke). Bij
beëindiging stedenband en/of
beëindiging (organisatie-)subsidie van
de stichting komen te vervallen: a. de
werving van genoemde baten die direct
ten gunste komen van diegenen in
Mutare die de voorzieningen het
hardste nodig hebben; b. de
begeleiding en coördinatie van die
projecten en c. de communicatie over
die projecten naar de Haarlemse
gemeenschap (= kern mondiaal
beleid); d. de bundeling van het locale
initiatief, het draagvlak voor de relatie
met Mutare (a t/d volgens
prestatieplan). Voor Buitenlandse
Zaken maar ook de andere
geldverstrekkers is de Haarlemse
betrokkenheid op de achtergrond
voorwaarde voor subsidiëring van de
projecten.
De stichting opereert ter plekke waar
mogelijk reeds via NGO’ s.
Uitgangspunt voor huidig kabinet is
dat juist geïnvesteerd moet worden in
civil society-projecten in post- en
preconflictueuze gebieden.

Verworpen
De fractie van OP,
D66 en VVD
stemmen voor de
motie.

Rem op de verkoop: college wordt opgedragen
om de verkoop van het “ huis met de eendjes” uit
te stellen totdat zeker is welke status het “ huis
met de eendjes” krijgt.

VVD, SP en
CDA

In de verkoopvoorwaarden wordt
opgenomen dat we het pand op de
gemeentelijke monumentenlijst
zullen plaatsen.

Ingetrokken

JN

12

Het college ontraadt
de motie.

Besluit Raad

De fractie van PvdA
geeft een
stemverklaring.
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M/A Onderwerp

PH

Advies College

De sloopvergunning is niet
Het college ontraadt
verlopen, maar onherroepelijk
de motie.
geworden. Het intrekken van de
sloopvergunning vraagt een
procedure volgens de algemene
wet bestuursrecht art 4.8, waarbij
de betrokkenen gehoord moeten
worden.
Het intrekken van de inmiddels
onherroepelijke sloopvergunning is
daarom zeer risicovol, zonder
juridisch houdbare motivatie, en
kan de gemeente een forse
schadeclaim opleveren.
De kerk kan alleen behouden
worden indien er een compleet
nieuwe fundering onder het pand
wordt aangebracht. Gezien de
omvang en de technische staat van
de kerk is dit financi eel technisch
een (bijna) onhaalbare zaak.
Duidelijke taal bij de overheid is
N.v.t.
belangrijk. De motie heeft o.a. tot
doel jongeren meer te betrekken
bij de politiek. Het is aan de raad
te besluiten om deze competitie in
de begrotingsbehandeling in te
voeren. Het college verwacht
overigens niet dat het haalbaar is
jongeren te interesseren voor de
begrotingsbehandeling zel f; wel
voor de politiek.

SZ 2007-B8/24

M

Rem op de sloop: college wordt opgedragen de
sloopvergunning van de Zuid-Oosterkerk in te
trekken; in overleg te treden met eigenaar om te
bezien of hij mee wil werken aan behoud van de
kerk en de gemeenteraad zo spoedig mogelijk te
inform eren over de (financi ële) gevolgen van het
behouden van de kerk.

VVD, Axielijst,
SP, GLH en
CDA

JN

CS

M

Durf duidelijke taal te spreken: college wordt
opgedragen om jaarlijks tijdens de
beschouwingen over de begroting
jongeren/kadernota de fractievoorzitter te laten
kiezen die de meest heldere taal gebruikt.

GLH

MD

2007-B8/25

Standpunt college

Indiener(s)

13

Besluit Raad

Ingetrokken

Verworpen
De fracties van GL,
CDA en dhr. Aynan
(PvdA) stemmen
voor de motie.
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dafdelin
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Nr.

M/A Onderwerp

WZ 2007-B8/26

M

WZ 2007-B8/27

M

Indiener(s)

Kappen met kolen: college wordt verzocht zich GLH
als aandeelhouder Nuon uit te spreken tegen de
bouw van nieuwe kolencentrales en aan te
dringen op investeringen in duurzame energi e; in
bilaterale contacten met andere gemeenten en
provincie, hen te bewegen hetzel fde te doen; het
onderwerp “ kolencentral es”in relatie tot de
uitgangspunten van duurzame energie te
agenderen op het eerstvolgende
aandeelhoudersoverleg.
Behoud bestaande bomen: college wordt
GLH
opgedragen, vooruitlopend op de nieuwe
bomenverordening bij projecten te handelen
conform bovenstaand uitgangspunt en dit in de
programma’s van eisen vast te leggen en de
opschortende werking van een bezwaarschri ft
tegen een kapvergunning op zeer korte termijn te
regelen.

14

PH

Advies College

Standpunt college

Besluit Raad

MD

Het college geeft deze opmerking
mee aan de provincie, die deze kan
uitspreken in zijn rol van
grootaandeelhouder van Nuon.

Zie advies van het
college.

Verworpen
De fracties van GL,
OP, Axielijst, D66
en dhrn. Visser en
Catsman stemmen
voor de motie.

MD

Naar verwachting treedt de nieuwe
bomenverordening per 1 januari
2008 in werking. De opschortende
werking van een bezwaarschri ft is
hier afdoende in geregeld. Op dit
moment wordt al in deze geest
gehandeld.
Naar aanleiding van het
Burgerinitiatief heeft het college
op 17 april vastgesteld “dat bij
besluitvorming over fysieke en
bouwprojecten een groenparagraaf
in de nota weer moet geven wat de
consequenties voor het groen en de
bomen zijn”. Vervolgens moet bij
de integrale afweging van alle
belangen blijken in hoeverre de
bestaande bomen behouden
kunnen blijven.

Het college ontraadt
de motie, dit
onderwerp komt
later aan de orde.

Verworpen
De fracties van GL,
CDA, OP, Partij
Spaarnestad,
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.
De fractie van VVD
geeft een
stemverklaring.
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Indiener(s)

PH

Advies College

Standpunt college

Het college beschouwt het Klimaat
beleid als zeer belangrijk
aandachtspunt en zal hierover bij
het verschijnen van het Plan van
Aanpak in maart 2008 nadere
voorstellen aan de raad
voorleggen.
Voor 2008 hebben wij reeds
voorzien in een preventiet aak
binnen bureau Schuldhulpverlening van de afdeling
SoZaWe. Wij zijn voornemens om
preventie voor (onder meer) deze
doelgroep te betrekken bij de extra
middelen die het Rijk in de
komende jaren beschikbaar stelt
voor schuldhulpverlening. Een
separaat voorstel is hiertoe in
voorbereiding.
Het is weinig zinvol om uitspraken
te doen over het aantal bomen
zonder dat duidelijk is waar deze
zouden moeten komen en hoe dit
zich verhoudt tot het vastgestelde
structuurplan. Het college stelt
voor om op basis van het
groenstructuurpl an dat n.a.v. het
burgerinitiatief wordt gemaakt en
het bomenbeleidsplan de discussie
te voeren over kwaliteit, kwantiteit
en assortiment aan bomen in
Haarl em.

Het college neemt de Ingetrokken
motie naar aard en
strekking over (zie
advies college).

SZ 2007-B8/28

M

Klimaatbeleid als speerpunt: besloten wordt
om klimaatbeleid in het meerjarenprogramma op
te nemen als vijfde speerpunt en daarvoor bij de
eerstvolgende kadernota voorstellen te
ontwikkelen.

GLH

MD

SZ 2007-B8/29
W

M

Hebben jongeren schuld?: college wordt
opgedragen om binnen de stadsbank Haarlem
een consulent Jongeren en Schulden aan te
stellen die zich actief bezig gaat houden met
jongeren en schuld in de leeftijd 12 t/m 24 jaar.

GLH

HM

WZ 2007-B8/30

M

Bomen erbij: college wordt opgedragen om
voorbereidende stappen te ondernemen tot het
realiseren van het kaderstellende aantal van
tenminste 45000 bomen.

CDA

MD

15

Het college ontraadt
de motie.

Besluit Raad

Verworpen
De fracties van GL,
CDA en Axielijst
stemmen voor de
motie.
De fracties van
PvdA, Axielijst, D66
en SP geven een
stemverklaring.

Het college ontraadt
de motie (komt later
aan de orde).

Ingetrokken
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CS

2007-B8/31

SZ 2007-B8/32
ism
CS

M/A Onderwerp

M

A

Indiener(s)

PH

Bezem door de potjes: het college wordt
verzocht om de staat van voorzieningen zo te
saneren dat slechts noodzakelijke voorzieningen
overblijven; voor elke nog resterende
voorziening een beknopt bestedingsplan voor de
Raad beschikbaar te hebben zodat de
kaderstellende en controlerende functie van de
raad hiervoor beter is gewaarborgd; de middelen
die bij deze sanering zijn vrijgevallen bij de
besluitvorming over jaarrekening 2007 apart aan
de raad voor te leggen.

CDA

Speeltuinen: voorgesteld wordt om de
vrijgevallen € 40.000,- (door verzel fstandiging
speeltuinen) in de begroting 2008 te reserveren
voor de speeltuinen.

CDA

CvV Wij zullen in 2008 een (nieuwe)
nota Reserves en Voorzieningen
aan de raad voorleggen, waarin
ook alle reserves en voorzi eningen
kritisch tegen het licht worden
gehouden. Daarbij zullen ook
andere balansposten (transitoria en
anticipatieposten) worden
betrokken. Dit is conform de
planning van de
verbetermaat regel en die wij
hebben opgenomen in de "Visie op
Planning en Control".
MD Het vrijgevallen budget betreft een
rijksbijdrage voor taken waarvoor
de gemeent niet meer
verantwoordelijk is en is vanuit het
budget kinderopvang toegevoegd
aan de algemene middelen. (B&W
nota nr OWG 131399)

16

Advies College

Standpunt college

Besluit Raad

Het college ontraadt
de motie.

Verworpen
De fractie van CDA
stemt voor de motie.
De fracties van
PvdA, D66 en SP
geven een
stemverklaring.

Het college ontraadt
de motie.

Ingetrokken
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PH

Advies College

Standpunt college

Besluit Raad

De ondersteuning van
mantelzorgers is een van de
prestatievelden uit de WMO. In het
vierjarig beleidsplan WMO wordt
hierop in gegaan. Een voorziening
voor respijtzorg, al dan niet
regionaal, maakt daarvan
onderdeel uit. Er vinden reeds
gesprekken met zorgaanbieders
plaats. In januari 2008 wordt
gestart met overleg met de
omliggende gemeentes over
samenwerking op dit terrein.
Integral e besluitvorming over het
beleidsplan WMO staat gepland in
het voorjaar 2008.
Deze investering uit het
Investeringsplan kon slechts
worden uitgevoerd met de dekking
uit een provincie bijdrage van € 3
miljoen. Nu bekend is geworden
dat de provincie niet bijdraagt is
deze dekking komen te en daarmee
de investeringsraming vervallen.

Het college ontraadt
de motie en komt er
later op terug.

Ingetrokken

Het college ontraadt
de motie.

Verworpen
De fracties van CDA
en D66 stemmen
voor het
amendement.

SZ 2007-B8/33

M

Respijtvoorzi ening: college wordt verzocht om CDA
initiatief te nemen om vanaf 2008 een
respijtvoorziening in Haarlem te realiseren,
alleen of in samenwerking met andere gem eenten
in regio; hierover aan de raad te rapporteren in
het kader van de kadernota 2008, inclusief
financiële cons equenties.

HM

WZ 2007-B8/34

A

Reserve Rondweg: voorgesteld wordt om de
bedragen genoemd onder investeringsnummer
67.47 genoemd tegen dekking ad € 3 mln. In
2008 en eveneens € 3 mln. In 2009 wordt
geschrapt.

MD

CDA

17
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SZ 2007-B8/35

SZ 2007-B8/36

M/A Onderwerp

M

M

Indiener(s)

Koopzondagen: college wordt verzocht te
CDA
komen met een voorstel waarin de koopzondagen
zijn gekoppeld aan evenem enten die een groot
aantal niet-Haarlemmers naar onze stad lokken.

Grote Kerk: college wordt verzocht contact op
te nemen met het college van kerkrentmeesters
om na te gaan of zij geïnteresseerd zijn
gezam enlijk met college te onderzoeken wat de
consequenties zijn van aanmelding van de Grote
of Sint Bavokerk voor een plaats op de
UNESCO-lijst van werelderfgoed en de raad
hierover in de loop van 2008 te berichten.

PH

BS

Advies College

Standpunt college

Het stadsdeel centrum kent 12
Het college ontraadt
reguliere en 7 toeristische
de motie.
koopzondagen.
De toeristische koopzondagen zijn
met name gekoppeld aan
evenem enten.
Verder heeft de binnenstad een
autonome toeristische
aantrekkingskracht ook zonder
evenem enten. Dit betekent dat
koopzondagen ook tot economisch
resultaat leiden vanwege bezoek
van buiten Haarlem. In 2004 zijn
er op verzoek van City Haarlem
twee toeristische koopzondagen
bijgekomen.
Het college ziet gelet op het
bovenstaande geen noodzaak het
huidige beleid ten aanzien van
koopzondagen aan te passen.
CvV Het college is bereid om contact op Wordt uitgezocht.
te nemen met het college van
kerkrentmeesters

CDA

18

Besluit Raad

Verworpen
De fracties van GL,
CDA en SP
stemmen voor de
motie.
De fracties van
PvdA, GL en SP
geven een
stemverklaring.

Ingetrokken
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WZ 2007-B8/37

WZ 2007-B8/38

Indiener(s)

PH

Advies College

Standpunt college

Besluit Raad

Bomen Reinaldapark: college wordt verzocht
bij uitwerking van plan van aanpak sanering
Reinaldapark uit te gaan van behoud van de
hoofdboomstructuur; in de begroting 2008
hiervoor een bedrag van € 100.000 aan
bijkomende kosten als wortelbeluchting etc. te
reserveren (zie dekkingsamendem ent)

D66

MD

Het college ontraadt
het aannemen van de
motie op dit
moment, maar zal op
de strekking
terugkomen als de
resultaten van het
onderzoek bekend
zijn.

Verworpen
De fracties van GL,
Partij Spaarnestad en
D66 stemmen voor
de motie.

Extra inspanning fietsnetwerk: college wordt
verzocht om in het jaar 2008 naast de kilometer
“ werk met werk maken” vrijliggende fietspaden,
vooral nabij scholen extra fi etsvoorzieningen te
maken (zie dekkingsamendement)

D66

Naar het zich laat aanzien is het
niet mogelijk om de bomen te
behouden waar er één meter grond
aangebracht moet worden. In
overleg met de Bomenstichting is
een second opinion gehouden
waarin dit oordeel bevestigd
wordt. De komende tijd wordt
nader onderzoek gepl eegd
naar de mogelijkheden om de
bomen in fasen te kappen en om
grotere bomen aan te planten of
vanuit de stad te verplanten. Het
resultaat zal met de commissie
Beheer besproken worden.
Vanuit oogpunt van optimaal
omgaan met middelen en inzet is
‘werk met werk maken’ het meest
effici ënt. Dit onderwerp is bij de
kadernotabehandeling aan de orde
geweest en in de cie. Bestuur.

Het college ontraadt
de motie.

Verworpen
De fracties van GL,
Partij Spaarnestad en
D66 stemmen voor
de motie.

M/A Onderwerp

M

M

MD

De fracties van
PvdA en Axielijst
geven een
stemverklaring.

De fractie van PvdA
geeft een
stemverklaring.
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Standpunt college
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PH

Advies College

Het college vindt het belangrijk dat Het college ontraadt
bedrijven in Haarlem en in het
de motie.
bijzonder in de Waarderpolder de
beschikking hebben over een
glasvezelnet. De Waarderpolder is
een van de eerst e bestaande
bedrijventerreinen waar begonnen
is met het uitrollen van glasvezel.
Het uitrollen van glasvezel zal de
komende tijd doorgaan.
Haarl em is deelnemer aan het
project BreedNet. Dit is een
project in Noordvleugelverband
waarbij het grootste
openglasvezelnetwerk van
Nederl and wordt gerealiseerd. In
dit kader zal volgend jaar een
vraagbundelingstraject worden
opgestart waarmee breedband
goedkoper wordt en er meer
afnemers zullen zijn.
De financiering van dit project is
gedekt uit het Ontwikkelingsprogramma Haarlem 2 (OPH2) en
Krediet Waarderpolder.
Het college zal dit uitzoeken.
Wordt uitgezocht.

SZ 2007-B8/39

M

Glasvezelnetwerk Waarderpolder: college
wordt verzocht om samen met ondernemers in
Waarderpolder op korte termijn beleid te
ontwikkelen dat in deze collegeperiode al
uitgerold kan worden; daarbij bijvoorbeeld
marktpartijen/aanbiedersvrij te stellen van OZB
en precario voor zover betrekking op
glasvezelnetwerk (zie dekkingsamendement)

D66

BS

SZ 2007-B8/40

M

Vrouwen in nood: college wordt verzocht om
mogelijkheden te laten onderzoeken om bij
huiselijk geweld tot daderuitplaatsing over te
gaan.

D66

BS
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Besluit Raad

Ingetrokken

Ingetrokken
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M& 2007-B8/41
S
ism
SZ

M/A Onderwerp

M

Euroscan NMA: college wordt opgedragen om
de contractvorming rond het stadion te laten
beoordelen door de NMA zodat Haarlem geen
risico loopt een boete te krijgen i.v.m. een vorm
van ongeloorloofde staatssteun.

Standpunt college

Indiener(s)

PH

Advies College

D66,Axielijst,
GL en Partij
Spaarnestad

MD

In opdracht van de gemeent e en
Het college ontraadt
Fortress zijn de contracten voor de de motie.
bouw van het stadion en de
grondoverdracht opgesteld door
een externe, onafhankelijke partij.
De contracten zijn vervolgens door
andere extern deskundigen
beoordeeld op fiscal e en juridische
aspecten, juist om een risico van
ongeoorloofde staatssteun te
vermijden.
Wij zijn tot de conclusie gekomen
dat er absoluut geen sprake is van
ongeoorloofde staatssteun, en
hebben de raad hierover
geïnformeerd bij de behandeling
van de desbetreffende nota.

21

Besluit Raad

Verworpen
De fracties van GL,
Partij Spaarnestad,
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.
De fractie van de
VVD geeft een
stemverklaring.
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SZ 2007-B8/42

M/A Onderwerp

M

Indiener(s)

Haal in Haarlem de lens van de Camera met
Axielijst en
Cultuur 2008: het college wordt opgedragen om PvdA
uitdrukkelijk meer aandacht te besteden aan (de
collectie van) Spaarnestad Photo in publicaties
en evenement en; focus verleggen naar de
historisch en cultureel belangwekkende collectie
van dit archief en waar nodig impulsen en
ondersteuning te geven om Spaarnestad Photo
beter tot haar recht te laten komen en daarbij zich
waar nodig harder in te spannen om ook de
provincie, Den Haag en Brussel in te zetten.

PH

Advies College

Standpunt college

Besluit Raad

CvV In het programma voor Haarl em
Het college neemt de (Unaniem)
Cultuur 2008 is juist ook veel
motie over.
aangenomen
aandacht voor (de collectie van)
Spaarnestad Photo. Het
programma voor Haarlem Cultuur
2008 wordt vrijdag 23 november
a.s. gepresenteerd. Het culturele
jaar wordt afgesloten met een
grootse fotografiem ani festatie in
de stad, waarin Spaarnestad Photo
het voortouw neemt (o.a. expositie
winnaars World Press Photo).
Spaarnestad Photo heeft een
aanvraag in voorbereiding voor de
nieuwe Cultuurnota 2009-2012.
Het college heeft in haar contacten
met het Ministerie van OCW o.a.
Spaarnestad Photo genoemd als
een interessant e presentatieinstelling op het terrein van de
beeldende kunst.
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SZ 2007-B8/43

M

VV 2007-B8/44
H

M

Indiener(s)

Han Diekmannhuis in Haarlem: college wordt Axielijst
opgedragen bij verkoop van Amsterdamse Vaart
194 deze te gunnen aan het COC-Kennemerland
zodat Han Diekmannhuis gerealiseerd kan
worden en zo een belangrijke bijdrage kan
leveren aan opvang van groep homo-jongeren;
indien gunning problematisch is hiervan de raad
op de hoogte te stellen en in overleg met COC op
zoek te gaan naar andere kavel in Haarlem; als
voorwaarde aan verkoop te verbinden dat
Haarl em het eerste recht van terugkoop heeft en
als ontbindende voorwaarde dat het gebouw
daadwerkelijk benut wordt voor doel dat koper
zegt na te streven; er voor te zorgen dat COCKennemerland nog in eerste hel ft 2008 een start
kan maken met de daadwerkelijk opstart van Han
Diekmannhuis.
Koppeling Slopen en Bouwen: college wordt
Axielijst
opgedragen de bouwverordening zodanig te
wijzigen dat eventuele sloopvergunning pas
wordt verstrekt indien de bouwvergunning voor
het vervangende nieuwbouwplan onherroepelijk
is geworden en deze sloopvergunning pas dan
mag worden geëffectueerd, alvorens
daadwerkelijke uitvoering van het vervangende
plan, direct na afronding van
sloopwerkzaamheden en eventuele
saneringswerkzaamheden, kan worden
aangetoond middels overlegging van daartoe
geëigende documenten als aannem erscontracten
e.d.

23

Standpunt college

PH

Advies College

JN

Eind november zal een
Het college ontraadt
gunningsadvies naar de commissie de motie.
Ontwikkeling worden gestuurd,
waarbij zal worden geadviseerd te
gunnen aan de hoogste bieder.
Het verschil tussen het bod van het
COC en de hoogste bieder is
€ 280.000.
Dit staat los van nut en noodzaak
nut en noodzaak van de opvang
van deze groep homo-jongeren.

Ingetrokken

JN

Aanpassing van de
bouwverordening is nu niet aan de
orde, omdat de aanvraag van een
sloopvergunning per 1-1-2009
onder de Wabo komt te
vallen,waardoor de gemeente geen
nadere eisen meer aan deze
overheidsregeling kan stellen.

Verworpen
De fracties van
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.

Het college ontraadt
de motie.

Besluit Raad

De fractie van PvdA
geeft een
stemverklaring.
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PH

Advies College

Standpunt college

Bij planvorming in het algemeen
en bij opdrachten tot uitvoering in
het bijzonder zal dwingender dan
tot nu toe de hand worden
gehouden aan de landelijke
richtlijnen ‘eisen buitenruimte’,
zoals ook stichting 't Web
voorstaat. Met name bij de
afweging tussen voldoende ruimte
voor verschillende weggebruikers
en/of een integraler gebruik van de
openbare ruimte zal nadrukkelijker
op het belang van voetgangers en
mindervaliden worden gewezen
middels de programma's van eisen.
Van garantie kan echter geen
sprake zijn, gelet op de
beperkingen in de ruimte in
speci fieke situaties.
Het college zal de raad
hal fjaarlijks informeren over de
voortgang die wordt geboekt in de
integrale aanpak van
mensen/vrouwenhandel.

Het college neemt de Ingetrokken
strekking van de
motie over.

WZ 2007-B8/45

M

Overal Obstakelvrij: college wordt opgedragen Axielijst
bij uitvoering van ingrepen in openbare ruimte
de betrokken uitvoerder(s) een verplichtende
checklist op te leggen aan de hand waarvan juiste
afmetingen stoep-/straatniveaus en dergelijke in
acht dienen te worden genomen waardoor
obstakelvrije doorgang kan worden gegarandeerd
aan rolstoelafhankelijken, scootmobiels, rollators
e.d. en bedoelde voorschri ften daadwerkelijk te
handhaven.

MD

VV 2007-B8/46
H

M

Prioriteit in bestrijding zware criminaliteit:
Axielijst
college wordt verzocht de raad middels korte
rapportages hal fjaarlijks op de hoogte te stellen
van de vorderingen en activiteiten die in kader
van bestrijding mensenhandel (vrouwenhandel in
bijzonder) door zowel gemeente zel f als in haar
samenwerking met politiekorps Kennemerland
zijn ondernomen en wat daarmee is bereikt.

BS
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Besluit Raad

Het college neemt de (Unaniem)
motie over.
aangenomen
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SZ 2007-B8/47
ism
DV

M/A Onderwerp

M

Zorg voor Zorg: college wordt opgedragen om
in plaats van geld over te houden van de WMO
rijkssubsidie er voor te zorgen dat iedere
geïndiceerde burger ook deze zorg krijgt en op
goed kwalitatief niveau en zo nodig te
“ repareren” waar het mis gaat; contracten te
verbreken met organisaties/bedrijven die niet
leveren wat zij geoffreerd hebben; bij
eerstvolgende gelegenheid/aanbest eding i.k.v.
WMO zorg regionaal in te kopen met andere
gemeenten om met grotere schoolgrootte een
betere prijs per product te krijgen; bij
aanbesteding van WMO activiteiten die
inschrijver uit te sluiten die “onder de prijs”
aanbieden en waarderingssystematiek van de
inschrijvingen i.k.v. WMO zodanig in te richten
dat kwaliteit wordt gegarandeerd.

Indiener(s)

PH

Advies College

Standpunt college

Besluit Raad

Axielijst

HM

Het college verwijst de raad naar
de voortgangsrapport age WMO
waarin de stand van zaken wordt
beschreven rond Hulp in het
Huishouden en de maatregel en die
het college heeft genomen om aan
de ontstane situatie het hoofd te
bieden. In de cie. Samenleving op
15 november a.s. zal deze notitie
uitgebreid aan de orde komen.

Het college ontraadt
de motie.

Verworpen
De fracties van GL,
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.

Overigens heeft de huidige
aanbesteding ook reeds in
regionaal verband plaatsgevonden.
Het college wil nader bezien op
welke wijze de zorg in 2009 en
verder ingekocht gaat worden en
daarbij wordt rekening gehouden
met de genoemde eisen.

25

De fracties van
PvdA en CDA geven
een stemverklaring.
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WZ 2007-B8/48

M/A Onderwerp

M

Indiener(s)

Dubbele heffing Opgeheven: college wordt
Axielijst
opgedragen daadwerkelijk aanpassingen door te
voeren in reglement voor milieuplein en daarbij
tenminste in te voeren dat particulieren niet
langer worden weggestuurd indien zij meer dan
voorgeschreven hoeveelheid particulier afval
komen brengen; hiervoor enige vergoeding op te
leggen,als de hoeveelheid boven een te bepaling
afmeting of gewicht uitkomt, welke grens beslist
hoger dient te worden gesteld dan de thans
geldende maxima; bij aanbieding onder te
bepalen maximum hoeveelheden afval, deze –
mits gescheiden- gratis in te nemen daar
afvalstoffenheffing en verwijderingsbijdrage
door bewoners van Haarlems reeds betaald is.
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PH

Advies College

Standpunt college

MD

Nog in 2007 zal het
acceptatiereglement als volgt
aangepast worden: (1) grof afval
mag tot twee m³ per keer worden
gebracht. Dit betreft een auto met
een (normale) aanhanger of een
klein bestelbusje. (2) Er wordt
geen beperking opgelegd aan het
aantal keren dat men langs mag
komen. Over de vergoeding voor
hoeveelheden boven een bepaalde
grens vindt overleg plaats met
Spaarnelanden.
Overigens bedraagt het totaal aan
meldingen in de openbare ruimte
ongeveer 22.000, waarvan zo’n
10.000 voor het gehele werkpakket
van Spaarnelanden. In 2006 zijn
ongeveer 5700 illegale stortingen
door het bedrijf verwerkt.

Het college neemt de (Unaniem)
motie over op de
aangenomen
wijze zoals in het
advies gesteld.

Besluit Raad
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M&S

2007-B8/49

M/A Onderwerp

M

Indiener(s)

Duurzame inkoop: college wordt opgedragen te Axielijst
verklaren dat zij net als rijksoverheid vanaf 2010
haar inkoop voor 100% duurzaam zal realiseren
cf. Senter Novem norm; de besparing door meer
effici ënte centrale inkoop te benutten; zonodig
geld vrij te maken uit ombuigingen en/of de post
“nieuw beleid” om bovengenoemd te realiseren,
omdat geld geen doorslaggevende rol mag spelen
als gaat om klimaat, duurzaamheid, ecologie.
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PH

Advies College

Standpunt college

Besluit Raad

MD

In de Hoofdlijnennotitie
Milieubeleid 2007-2010
(raadsbesluit d.d. 29 maart 2007) is
bepaald dat Haarlem vanaf 2010
een percentage van 70% nastreeft
(dus geen 100%). Hiermee legt de
gemeente de lat hoger dan de 50%
die als norm is afgesproken in het
DUIV-overleg (DGM, UvW, IPO
en VNG). Of dit budgettair
neutraal gehaald kan worden valt
nu nog niet te bezien, vooral omdat
duurzaam inkopen neerkomt op
investeren in de toekomst en die
ligt soms verder weg dan de
maximaal toegestane financiële
afschrijvingstermijnen. Dat moet
van geval tot geval worden
bekeken en beoordeeld. Dat staat
los van het al dan niet centraal
inkopen.

Het college ontraadt
de motie; de raad
heeft zeer recent het
beleid op dit gebied
vastgesteld.

Verworpen
De fracties van GL
en Axielijst stemmen
voor de motie.
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PH

Advies College

Standpunt college

Besluit Raad

Op grond van de Woningwet is het
niet toegestaan om een dergelijke
voorwaarde bij het verlenen van
een bouwvergunning te stellen. De
leegstand in de Haarlemse
kantorenmarkt is relatief
betrekkelijk gezien de beperkte
nieuwbouw en de ruime
vervangingsvraag in Haarl em.
Voor kantoorruimte, winkelruimte
en bedrij fsruimte komt de
leegstand overeen met een voor de
Haarl emse economie
verantwoorde frictiel eegstand.
Het afdwingen van
energiebesparende maatregelen is
soms mogelijk op grond van de
Wet milieubeheer, zoals nu bij
supermarkten. Indien maatregelen
tevens imagobepalend zijn, is het
niet mogelijk om dit af te dwingen.
Wij volgen hierbij overigens de
landelijke lijn.
De volgende instrumenten voor
sport- en cultuurstimulans voor
kinderen tot 18 jaar zijn reeds
aanwezig: sportcheque gekoppeld
aan de Haarlem Pas,
jeugdsportpas, jeugdsportfonds,
Cultuurvouchers, CJP, gratis
lidmaatschap bibliotheek en
korting met de Haarlem Pas op
lessen bij het Muziekcentrum ZKennemerland.

Het college ontraadt
de motie.

Ingetrokken

Het college ontraadt
de motie.

Verworpen
De fracties van GL
en Axielijst stemmen
voor de motie.

SZ 2007-B8/50

M

Gebruik je ruimte: college wordt opgedragen
Axielijst
pas medewerking te verlenen aan nieuwbouw
van kantoren en vergunningen daartoe te
verlenen, indien tenminste voor 70% van de
ruimte aantoonbaar gebruikers zijn, die deze
ruimte, voor gangbare termijn van 5 jaar, ook
daadwerkelijk zullen benutten; te onderzoeken of
het haalbaar is een dergelijke voorwaarde te
stellen aan nieuwbouw van winkel- en
bedrij fsruimte en hierover de raad te informeren.

JN

SZ 2007-B8/51

M

Algemeen blowverbod: college wordt
Axielijst
opgedragen om maatregelen te treffen om het
gebruik van de warmteblowers, warmtekanonnen
en terrasverwarmers bij ingang van winkels
tegen te gaan.

MD

SZ 2007-B8/52

M

Sport- en Cultuurfonds: college wordt
Axielijst
opgedragen om de sportstimulans voor kinderen
uit te breiden naar een sport- en
cultuurstimulans; uit de middelen voor nieuw
beleid en/of ombuigingen het benodigde bedrag
toe te voegen om, naast in sportaanvragen, ook in
culturele aanvragen te kunnen voorzien.

MD

28

Het college ontraadt
de motie.

De fracties van GL,
CDA, D66 en SP
geven een
stemverklaring.
Verworpen
De fracties van GL,
Partij Spaarnestad en
Axielijst stemmen
voor de motie.
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SZ 2007-B8/53

SZ 2007-B8/54

PH

Advies College

Standpunt college

Besluit Raad

Gierend door de Gierstraat: college wordt
Axielijst
opgedragen om de Gierstraat te herprofileren op
zodanige wijze dat er duidelijk onderscheid
wordt gemaakt tussen wandel- en fietspad om zo
verkeerssituatie veiliger en aantrekkelijker te
maken; daarbij de planvorming belanghebbenden
betrekken zoals winkeliers, fietsersbond en
stichting ’t Web.

MD

Het college ontraadt
de motie.

Verworpen
De fracties van Partij
Spaarnestad en
Axielijst stemmen
voor de motie.

Inzetten UPC-gelden voor minima en
bijzondere doelgroepen: college wordt
voorgesteld om te onderzoeken of UPCmiddelen bestemd voor maatschappelijke noden
voor het jaar 2008 al van een bestemming zijn
voorzien en in overleg met raad te besluiten om
de UPC-middelen in te zetten voor door de raad
te bepalen doelgroepen.

HM

De Gierstraat is onderdeel van het
Haarl emse fietsroutenetwerk. Bij
de laatste herprofilering is de
Gierstraat zo optimaal mogelijk
ingericht. In het midden een
rijbaanstrook en aan beide
zijkanten ‘voetgangerstroken’. In
het brede gedeelte, tussen
Botermarkt en de Nieuwstraat is
dit over het algemeen voldoende,
behalve bij de toegang waar fietsen
worden neergezet. In het krappe
gedeelte richting Proveniershof
geeft het meer conflict en, omdat
het al krappe voetgangergedeelte
niet overal vrij van obstakels is.
Deze obstakels dwingen de
voetganger ertoe op de
rijbaanstrook te lopen. Een nieuwe
herprofilering heeft dan ook geen
toegevoegde waarde. Soms zijn er
problemen in het leven waar we
mee moeten leren leven.
Bestedingsvoorstel UPC-gelden
2008 wordt binnenkort voorgelegd
aan de Raad.

M/A Onderwerp

M

M

Indiener(s)

CU-SGP

29

De fracties van
CDA, D66, VVD en
SP geven een
stemverklaring.

Het college neemt de Aangenomen
motie over.
De fracties van
PvdA en VVD
stemmen tegen de
motie.
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PH

Advies College

Standpunt college

Besluit Raad

Het Hoorns model is ambtelijk
onderzocht en vertoont grote
overeenkomsten met de wijze
waarop in Haarlem het project
nazorg vorm krijgt. Daarnaast
komen de cijfers over recidive uit
Hoorn overeen met de ervaringen
in Haarlem. Het college acht de
motie overbodig.
De gezam enlijk ontwikkelde
bereikbaarheidsvisie van provincie
en Haarl em biedt mogelijkheden
voor verder onderzoek waar
mogelijk en zo mogelijk samen
met de provincie. Wel hecht het
College aan prioritering onderzoek
subsidiestromen t.b.v. financiering
van de HOV-tunnel (onderdeel
tunnelstudie). Een
tussenrapportage zal nader inzicht
moeten bieden.

Het college ontraadt
de motie.

Ingetrokken

Het college ontraadt
de motie op dit
moment. Wordt
uitgezocht nadat
HOV-tunnelstudie is
afgerond.

Verworpen
De fracties van
CDA, Partij
Spaarnestad, CUSGP, Axielijst en
D66 en dhr. Elbers
(SP) stemmen voor
de motie.

VV 2007-B8/55
H

M

Toepasbaarheid Hoornse model m.b.t. ex gedetineerden: college wordt voorgesteld om
een onderzoek te doen naar de toepasbaarheid
van het Hoornse model in Haarlem (beleid
voeren waarbij iedere ex-gedetineerde van
gemeentewege wordt geholpen met woning en
werk)

CU-SGP

BS

WZ 2007-B8/56

M

Doorstroming verkeer van oost naar west:
college wordt voorgesteld een onderzoek in te
stellen nar een tunnelverbinding Schipholweg
richting Westelijke Randweg en te onderzoeken
of subsidiestromen te verwerven zijn bij
Provincie, het Rijk e.a.; als deze onvoldoende
zijn, de kosten voor het onderzoek te betrekken
bij het budget voor de aanleg van wegen of de
vrije ruimte in de begroting 2008.

CU-SGP

JN

30

De fracties van
CDA, Axielijst, D66
en VVD geven een
stemverklaring.
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WZ 2007-B8/57

M/A Onderwerp

M

Indiener(s)

Reducering verkeersstroom naar binnenstad: CU-SGP
college wordt voorgesteld om een visie te
ontwikkelen voor parkeren van auto’s en/of
laden en lossen van auto’s aan rand van de stad;
te onderzoeken op welke wijze (vracht)auto’s
kunnen worden ontmoedigd om naar centrum te
rijden; een onderzoek te doen naar
veiligheidsbevorderende maat regel en in de
infrastructuur en een totaalplan te ontwikkelen
met transferia aan alle zijden van de stad.

31

PH

Advies College

Standpunt college

Besluit Raad

MD

In het vigerende HVVP staat reeds
een visie opgenomen voor P&R
aan de rand van de stad. Bij station
Spaarnwoude is P&R aanwezig,
aan de westzijde is tijdelijk
voorzien in P&R op het NOVAterrein. Het Floriadeterrein is in
principe te benutten als P&R
vanuit Hoofddorp naar Haarlem.
Bij het project Delftwijk ligt een
verzoek tot grond-reservering t.b.v.
P&R. Voor een verdere uitbouw
tot een exploitabel concept
ontbreken echt er vooralsnog de
middelen. Voor
veiligheidsbevorderende
maatregelen wordt verwezen naar
het Uitvoeringsplan
Verkeersveiligheid. Voor
vrachtverkeer met bestemming
binnenstad loopt een onderzoek
naar het bevoorradingsprofi el. Op
basis van dit onderzoek worden
acties en maatregelen benoemd om
bevoorrading i.r.t milieu en
doorstroming te verbeteren.

Op dit moment
ontraadt het college
de motie. Wordt
nader uitgezocht.

Verworpen
De fracties van GL,
CDA, Partij
Spaarnestad, CUSGP, Axielijst en
D66 stemmen voor
de motie.
De fracties van
Axielijst en D66
geven een
stemverklaring.

O ve rzicht moties en amendementen be handeling Programmabe groting 2008 – 2012 , ve rsie 8 novembe r 2007 incl. besluitvorming
Hoof
dafdelin
g

Nr.

WZ 2007-B8/58

M/A Onderwerp

M

Indiener(s)

Waterkeringen en waterbouwkundige
CU-SGP
maatregelen: college wordt voorgesteld als
gemeente actief deel te nemen aan de
herbezinning op de gemeentelijke
verantwoordelijkheden in dezen; de raad te
rapporteren over de vorderingen op dit gebied en
indien nodig een waterbouwkundig plan te
ontwikkelen.

32

Standpunt college

PH

Advies College

MD

De gemeente heeft in
Het college ontraadt
samenwerking met het
de motie.
hoogheemraadschap van Rijnland
een Integraal Waterplan Haarlem
(IWP) vastgesteld (nov. 2004). In
dit plan is de stedelijke
wateropgave als gevolg van
klimaatverandering en stedelijke
verdichting in beeld gebracht. Het
plan doet concrete voorstellen om
het bestaande oppervl aktewater uit
te baggeren en waar mogelijk te
verbreden en natuurvri endelijk in
te richten. Ook doet het plan
voorstellen voor het graven van
nieuwe singels en grachten voor de
opvang van het hemelwater. Een
aantal project en uit het IWP is in
uitvoering (zoals het baggeren),
dan wel in voorbereiding (zoals het
graven van extra water in de
Waarderpolder en Schalkwijk).
Jaarlijks wordt in het
milieuwerkprogramma
verantwoording afgelegd over de
vorderingen van het IWP. Dat
maakt een afzonderlijke rapportage
overbodig.

Besluit Raad

Verworpen
De fracties van GL,
CDA en CU-SGP
stemmen voor de
motie.
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M/A Onderwerp

SZ 2007-B8/59

M

2007-B8/60

M

WZ 2007-B8/61

M

SZ 2007-B8/62

M

Winkelopenstelling op zondag: college wordt
voorgesteld om een einde te maken aan
overlastsituaties die veroorzaakt worden door
winkelopenstelling op zondag; een nadere
onderbouwing te verlangen voor openstelling
van winkels op zondag en voor de uitbreiding
met toeristische koopzondagen; het beleid
betreffende winkelopenstelling op zondag te
herijken aan het kabinetsbeleid
Orgel Grote Kerk: college wordt opgedragen
contact op te nemen met college van
rentmeesters om na te gaan of zij geïnteresseerd
zijn gezamenlijk met B&W te onderzoeken of
plaatsing op UNESCO World Heritage lijst
mogelijk is en de raad hierover in loop 2008 te
berichten.
SLIM: college wordt opgedragen bij elk
bouwplan tegelijk een infrastructuurplan ter
goedkeuring aan raad voor te leggen; de kosten
hiervan te verwerken in grondexploitatie indien
grond in eigendom is, te verhalen op
projectontwikkelaar of te betalen uit alg.
middelen en desbetreffende infrastructuur aan te
leggen vóórdat grote bouwproject en worden
opgeleverd.

Indiener(s)

PH

Advies College

Standpunt college

Besluit Raad

CU-SGP

BS

Het college verwijst voor het
antwoord op deze motie naar de
beantwoording van de motie
koopzondagen (2007-B8/35) en
naar de door het gemeent ebestuur
vastgestelde nota
Zondagavondwinkels.

Het college ontraadt
de motie.

Verworpen
De fracties van GL,
CDA en CU-SGP
stemmen voor de
motie.

VVD en CDA

BS

Aangenomen
De fracties van GL
en Axielijst stemmen
tegen de motie.

VVD, SP en
Pvda

MD

Aangenomen
De fractie van D66,
GL, CDA, CU-SGP
en Axielijst stemmen
tegen de motie.

Nieuw beleid voor oud goed: college wordt
VVD, SP en
opgedragen nieuw gemeentelijk monumenten- en PvdA
archeologiebeleid op te stellen; e.e.a. te
financieren door samenvoegen/hers chikking van
bestaande middelen aan te vullen met maximaal
€ 100.000,- voor nieuw beleid; gevolgen hiervan
te verwerken in kadernota 2008

JN
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De fracties van Partij
Spaarnestad en D66
geven een
stemverklaring.
(Unaniem)
aangenomen

O ve rzicht moties en amendementen be handeling Programmabe groting 2008 – 2012 , ve rsie 8 novembe r 2007 incl. besluitvorming
Hoof
dafdelin
g

Nr.

M/A Onderwerp

SZ 2007-B8/63

M

CS

M

2007-B8/64

2007-B8/65

M

2007-B8/66

M

PH

Bescherm de verkoop: college wordt
VVD, SP en
opgedragen bij elke verkoop een clausule op te
PvdA
nemen in verkoopcontract, teneinde bescherming
van monumentale elementen te waarborgen.
Trots op de raad: college wordt gevraagd te
CDA
besluiten het Presidium opdracht te geven debat
te organiseren in de commissie Bestuur over
vorm/inhoud van behandeling kadernota en
begroting.

JN

(Unaniem)
aangenomen

BS

(Unaniem)
aangenomen

Onafhankelijk funderingsonderzoek
ZuidOosterkerk: college wordt verzocht om
z.s.m. contact op te nemen met
vergunninghouder; alsnog bij ontwikkelaar
unieke waarde en gegroeide maatschappelijke
noodzaak tot behoud van kerk bepleiten, zoals
gedaan bij Provinciehuis en van ontwikkelaar
medewerking vragen in opdracht van college
z.s.m. een funderingsonderzoek te laten
verricht en.
Start actualiseren gem. monumentenlijst nu:
wethouder wordt verzocht m.i.v. gisteren de lijst
te actualiseren; dit te laten verrichten door
iemand die met H’lemse situatie bekend is en
werkzaamheden deskundig maar doelmatig kan
verricht en; hiervoor een startkrediet te
verstrekken van max. € 10.000,-; dit ten laste te
laten komen van het jaarresultaat 2007.

Advies College

Standpunt college

Indiener(s)

Besluit Raad

De fracties van
PvdA, Partij
Spaarnestad, D66,
VVD en SP geven
een stemverklaring.
Ingetrokken

D66

Aangenomen
De fracties van
PvdA en CDA
stemmen tegen de
motie.

D66

De fracties van
CDA, VVD en SP
geven een
stemverklaring.
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O ve rzicht moties en amendementen be handeling Programmabe groting 2008 – 2012 , ve rsie 8 novembe r 2007 incl. besluitvorming
Hoof
dafdelin
g

Nr.

WZ 2007-B8/67

SZ 2007-B8/68

M/A Onderwerp

M

M

2007-B8/69

M

2007-B8/70

M

Overal Obstakelvrij: college wordt opgedragen
bij uitvoering van ingrepen in openbare ruimte
de betrokken uitvoerder(s) een verplichtende
checklist op te leggen aan hand waarvan de juiste
afmetingen, stoep- en straatniveau’s en
dergelijke in acht dienen te worden genomen
waardoor obstakelvrije doorgang zoveel
mogelijk gehandhaafd wordt voor genoemde
doelgroepen en hierop te handhaven.
Diekmannhuis: college wordt verzocht om alles
in het werk te stellen om COC-Kennemerlandte
ondersteunen richting Provincie en Rijk om Han
Diekmannhuis te realiseren.

Indiener(s)

PH

Axielijst en
PvdA

MD

Advies College

Standpunt college

Besluit Raad

(Unaniem)
aangenomen
De fracties van D66,
VVD en SP geven
een stemverklaring.

Axielijst, PvdA,
VVD en SP

Baas in eigen Buurt: college wordt verzocht
Axielijst
om de documentaire van Zembla “Baas in eigen
buurt” onderdeel te laten zijn van de cursus
vraaggericht werken i.k.v. inhaalslag en deze aan
alle gemeentelijke personeelsleden te vertonen.
Schoonheidsprijs of “even Apeldoorn bellen”: Axielijst
college wordt opgedragen er voor zorg te dragen
dat situatie (gezin dakloos door plaatsen
damwanden Raaksterrein) zich niet meer op deze
wijze zullen voordoen; adequaat reageren
wanneer mensen buiten hun schuld maar ten
gevolg van werkzaamheden in opdracht van
gemeente Haarlem acuut dakloos raken of
eigendommen verliezen; adequaat en humaan
reageren en ruimhartige compensatie bieden voor
geleden schade.

JN

BS

JN

Aangenomen
De fractie van
Ouderenpartij stemt
tegen de motie.
De fractie van D66
geeft een
stemverklaring.
Verworpen
De fracties van GL,
CDA en Axielijst
stemmen voor de
motie.
Verworpen
De fractie van
Axielijst stemt voor
de motie.
De fracties van
PvdA, GL en D66
geven een
stemverklaring.
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O ve rzicht moties en amendementen be handeling Programmabe groting 2008 – 2012 , ve rsie 8 novembe r 2007 incl. besluitvorming
Hoof
dafdelin
g

Nr.

2007-B8/71

2007-B8/72

2007-B8/73

M/A Onderwerp

M

M

M

Indiener(s)

PH

Burgerinitiatief Monumenten: college wordt
PS, D66,
verzocht om het onderwerp Bureau
Axielijst en GL
Monumentenzorg als bespreekpunt op te nemen
in de uit te brengen nota van januari 2008, evt.
gecombineerd met Stadsarcheologie. De dekking
wordt aangegeven in het verzamel amendement.

JN

HJC nr. 2: college wordt verzocht om opening
PS, D66,
te geven over de nieuwe ontwikkelingen m.b.t.
Axielijst en GL
de Schoterooghaven (project vastgelopen, project
niet realistisch)

MD

Haarlem beweegt meer: college wordt
opgedragen wethouder Divendal aan te wijzen
als coach/rolmodel voor Haarlemse corpulent e
jeugd; tezamen met kinderen die behoren tot
doelglroep de gracht enloop 2008 te lopen; de
raad regelmatig op de hoogte houden of
effectindicator bijgesteld kan worden n.a.v.
sportprestaties van de jeugd en de uitwerking
hiervan op kinderen in de stad

VVD

MD

Advies College

Standpunt college

Besluit Raad

Aangenomen
De fractie van PvdA
stemt tegen de
motie.
De fractie van VVD
geeft een
stemverklaring.
Verworpen
De fracties van GL,
Ouderenpartij, Partij
Spaarnestad,
Axielijst en D66
stemmen voor de
motie.
De fractie van PvdA,
VVD en SP geven
een stemverklaring.
Aangenomen
De fracties van
Ouderenpartij, Partij
Spaarnestad en
Axielijst stemmen
tegen de motie.
De fractie van Partij
Spaarnestad geeft
een stemverklaring.
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BEGROTING 2008
TOEZEGGINGEN
gedaan bij de behandeling
van de begroting 2008 door de raad
tijdens de vergade ring van
5 t/m 8 novembe r 2007

TO ELICHTING
T ijdens de behandeling van de begroting 2008 in de raadsvergadering van 5, 7 en 8 november jl.
hebben de portefeuillehouders een aantal toezeggingen gedaan. Deze zijn in dit overzicht opgenomen.
Voorts zijn de aangenomen moties/amendementen vermeld, zodat een totaalbeeld van alle
afspraken/actiepunten naar aanleiding van de besluitvorming in de raad wordt gegeven.
T ijdens de beraadslaging zijn zowel door college als raad diverse kanttekeningen en interpretaties van
de moties en amendementen gegeven. Deze kanttekeningen zijn opgenomen in de notulen van de
vergadering (deze zullen waarschijnlijk worden vastgesteld in de Raad van 22 november a.s.). De
aangenomen moties en amendementen zijn als bijlagen bijgevoegd.

Burgemeester Schneiders
Actie plannen
Burgemeester zegt toe te zullen komen met actieplannen m.b.t. Veilige binnenstad, Jeugd en
veiligheid en een actieplan “ Integraal veiligheidsbeleid”. In het actieplan Jeugd en Veiligheid komt
ook het alcoholmisbruik door jongeren aan de orde. Deze actieplannen zullen t.z.t. worden besproken
in de commissie Bestuur.
Veiligheidshuis
Burgemeester zegt toe in de commissie Bestuur te zullen komen met een overzicht van de voor- en
nadelen van oprichting van een Veiligheidseis. In dit overzicht zullen ook de kosten voor oprichting
worden meegenomen.
Incident Tulpenkade me t ambulance
Burgemeester zegt toe de situatie op de T ulpenkade met een ambulance, op verzoek van dhr. Pen, te
zullen bespreken in de commissie Bestuur (een aantal omwonenden hebben een ambulance gehinderd)
Aangenomen moties:
Motie 2007-B8/18 “ Boeven buiten Haarlem houden”(Schneiders/VVH)
Motie 2007-B8/46 “Prioriteit in bestrijding zware criminaliteit” (Schneiders/VVH)
Motie 2007-B8/60 “ Orgel Grote Kerk” (Schneiders/??)
Motie 2007-B8/64 “T rots op de Raad” (Schneiders/CS)

Wethouder Divendal
Sanitaire voorzieningen wate rre creanten
De wethouder zegt toe nog voor de zomer 2008 de voorzieningen voor waterrecreanten te realiseren.
Het gaat hier dan om vijf nieuwe water- en elektriciteitspunten ergens in de binnenstad.
Onde rhoudsbudgetten Haarlemme rhout
De wethouder zegt toe alle informatie m.b.t. afronding bodemonderzoek en informatie over het
gehouden symposium in januari aan de Raad te zullen sturen. Tegelijkertijd is er dan de mogelijkheid
om hierover te discussiëren.
1 euro-bus
De wethouder zegt toe begin volgend jaar te komen met een voorstel over de 1 eurobus. In de
tussentijd blijft de wethouder het gesprek aangaan met de Provincie en Connexxion.
Stichting Topsport Kenneme rland
De wethouder zegt toe dat hij met twee organisaties, Stichting Topsport Kennemerland en
Sportservice Noord-Holland, zal opnemen dat bij de ondersteuning van individuele talenten richting
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topsport ook gekeken moet worden naar de gehandicaptensport en niet alleen naar de reguliere
topsport.
Quick-scan parkeergarage De Kamp
De wethouder zegt toe te kijken of een quick scan mogelijk is waarbij gekeken zal worden of het
mogelijk is om ònder het fundament etages te creëren in plaats van etages op de parkeergarage te
bouwen.
Haarle mmerhout en achterstallig onde rhoud
De wethouder zegt toe dat hij in januari 2008 het verslag van het symposium over bomen en groen en
de andere informatie (cultuurhistorisch onderzoek, bomenonderzoek) aan de raad zal sturen.
Meisjes en vrijwilligers in het jongerenwe rk
De wethouder zegt toe binnenkort te zullen starten met een overleg met de partners in het
jongerenwerk. Aan de orde zal o.a. komen de afwezigheid van meisjes bij het jongerenwerk.
Communicatie Rijnland – gemeente
De wethouder zal in het reguliere overleg met Rijnland de communicatie rondom het waterbeleid aan
de orde stellen. Er vindt momenteel weinig tot geen communicatie plaats met de burgers van Haarlem.
Aangenomen moties:
Motie 2007-B8/3 “Een kooi is niet altijd mooi” (Divendal/SZ i.s.m. WZ)
Motie 2007-B8/5 “Zinloos geweld” (Divendal/SZ)
Motie 2007-B8/7 “ Doe-T uinen” (Divendal/WZ)
Amendement 2007-B8/16 “Park – Eerder” (Divendal/WZ)
Motie 2007-B8/48 “ Dubbele heffing opgeheven” (Divendal/WZ)
Motie 2007-B8/61 “ SLIM Super-Logische en Intelligente Mobiliteit” (Divendal/WZ)
Motie 2007-B8/67 “ Overal Obstakelvrij” (Divendal/WZ)

Wethouder Van Velzen
Wee rstandsve rmogen Haarlem
De wethouder zegt toe in het eerste kwartaal van 2008 te zullen komen met een notitie over het
weerstandsvermogen van de gemeente Haarlem.
Bavo op UNESCO-lijst
De wethouder zegt toe in contact te zullen treden met de rentmeesters van de Grote Bavo Kerk om te
bezien of het mogelijk is om de Bavo op de UNESCO-lijst te krijgen.
Aanpassing ingang Bavo
De wethouder zegt toe binnenkort te zullen komen met een voorstel om, in overleg met de
kerkrentmeesters en een architect, de ingang van de Bavo te verplaatsen naar de entree van de Vishal
aan de Grote Markt. In dit voorstel wordt tevens meegenomen dat de kerk een winkel zal krijgen.
Bakenesse rke rk
De wethouder zegt toe binnenkort te zullen komen met voorstellen waarin de Bakenesserkerk weer
wordt teruggegeven aan de stad m.a.w. de Bakenesserkerk zal weer opengaan en daarmee onderdeel
worden van de Haarlemse Cultuur.
Budge t opleiding en vorming
Het college zal bij de Kadernota komen met voorstellen voor een structurele verhoging van het budget
Opleiding en Vorming.
Hoogte algemene rese rve
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De wethouder komt met een onderbouwing voor de algemene reserve waarvan het college vindt dat zij
er naartoe moeten groeien.
Aangenomen moties:
Amendement 2007-B8/1 “ Verzamelamendement” (Van Velzen/CS)
Motie 2007-B8/13 “ De cost gaat voor de baet” (Van Velzen/SZ)
Motie 2007-B8/14 “ Sociaal en Solide” (Van Velzen/CS)
Motie 2007-B8/42 “ Haal in Haarlem de Lens van de Camera met Cultuur 2008” (Van Velzen/SZ)

Wethouder Van der Molen
Prisma
De wethouder zegt toe jongerencentrum Prisma open te houden voor het aantal uren zoals dat
beschikbaar was in het verleden. Er zal door DOCK een extra jongerenwerker worden aangetrokken.
De wethouder zal deze afspraak, onderbouwd, aan de commissie Samenleving sturen.
WVG en 100.000 euro (pag. 30 Begroting)
De wethouder zal voor de eerstkomende commissie Samenleving een notitie maken over het voordeel
dat behaald is met de nieuwe aanbesteding WVG (100.00 euro)
Aangenomen moties:
Motie 2007-B8/12 “ Oormerk de bijdragen voor WMO t/m 2010” (Van der Molen/SZ)
Motie 2007-B8/54 “ UPC-middelen inzetten voor bijzondere doelgroepen en minima” (Van der
Molen/SZ)

Wethouder Nieuwenburg
Zuid-Ooste rke rk
De wethouder zegt toe te zullen komen met nadere informatie over de Zuid-Oosterkerk (o.a.
jurisprudentie en het rapport over de bouwkundige staat van de fundering). Dit zal de eerstkomende
commissievergadering aan de orde komen (is aan de orde geweest tijdens de tweede termijn van de Raad)
Algemeen Sociaal Plan
De wethouder zegt toe een evaluatie te zullen doen van het Algemeen Sociaal Plan (ASP). In dit plan
wordt de wijze waarop bewoners begeleid worden bij herhuisvesting in het kader van herstructurering.
In het ASP worden ook de rapportages over de staat van woningen, wel/niet renoveren en de afspraken
met de bewonerscommissie opgenomen.
MGE-constructie
De wethouder zegt toe binnenkort te komen met een voorstel waarin het aantal MGE-woningen
(betaalbare woningen) zal worden uitgebreid. De wethouder gaat in hiertoe in gesprek met de
woningcorporaties.
Monumentenbeleid
De wethouder zegt toe in januari 2008 te komen met een nota waarin het college overgaat tot
gefaseerde aantekening en aanwijzing van meer gemeentelijke monumenten. In deze nota wordt ook
aangegeven wat de consequenties zijn van de manier waarop dit zal worden aangepakt.
In de nota wordt tevens aangegeven wat de wethouder kan doen voor bijvoorbeeld 2 miljoen euro en
wat hij kan doen voor 100.000 euro zodat de raad een keuze heeft.
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Huis met de eendjes
De wethouder zegt toe dat er privaatrechtelijk wordt vastgelegd dat pand “huis met de eendjes” op de
gemeentelijke monumentenlijst staat.
Wonen in de Waarde rhaven
De wethouder/burgemeester zegt toe dat eind van het jaar het rapport van de brandweer inzake de
brandveiligheid Waarderhaven beschikbaar zal zijn.
Aangenomen moties
Motie 2007-B8/2 “ Bevorder doorstroming studentenkamers”(Nieuwenburg/SZ)
Motie 2007-B8/10 “ Neem monumenten op in bestemmingsplannen” (Nieuwenburg/SZ)
Amendement 2007-B8/17 “ Starters” (Nieuwenburg/SZ)
Motie 2007-B8/62 “ Nieuw beleid voor oud goed” (Nieuwenbur g/SZ)
Motie 2007-B8/63 “ Bescherm de verkoop” (Nieuwenburg/SZ)
Motie 2007-B8/66 “ Start actualiseren gem. monumentenlijst nu” (Nieuwenburg/SZ)
Motie 2007-B8/68 “ Diekmannhuis” (Nieuwenburg/SZ)
Motie 2007-B8/71 “ Burgerinitiatief Monumenten” (Nieuwenburg/SZ)

Totaal ove rzicht aangenomen moties en amendementen
Amendement 2007-B8/1 “ Verzamelamendement” (Van Velzen/CS)
Motie 2007-B8/2 “ Bevorder doorstroming studentenkamers”(Nieuwenburg/SZ)
Motie 2007-B8/3 “Een kooi is niet altijd mooi” (Divendal/SZ i.s.m. WZ)
Motie 2007-B8/5 “Zinloos geweld” (Divendal/SZ)
Motie 2007-B8/7 “ Doe-tuinen” (Divendal/WZ)
Motie 2007-B8/10 “ Neem monumenten op in bestemmingsplannen” (Nieuwenburg/SZ)
Motie 2007-B8/12 “ Oormerk de bijdragen voor WMO t/m 2010” (Van der Molen/SZ)
Motie 2007-B8/13 “ De cost gaat voor de baet” (Van Velzen/SZ)
Motie 2007-B8/14 “ Sociaal en Solide” (Van Velzen/CS)
Amendement 2007-B8/16 “Park – Eerder” (Divendal/WZ)
Amendement 2007-B8/17 “ Starters” (Nieuwenburg/SZ)
Motie 2007-B8/18 “ Boeven buiten Haarlem houden”(Schneiders/VVH)
Motie 2007-B8/42 “ Haal in Haarlem de Lens van de Camera met Cultuur 2008” (Van Velzen/SZ)
Motie 2007-B8/46 “Prioriteit in bestrijding zware criminaliteit” (Schneiders/VVH)
Motie 2007-B8/48 “ Dubbele heffing opgeheven” (Divendal/WZ)
Motie 2007-B8/54 “ UPC-middelen inzetten voor bijzondere doelgroepen en minima” (Van der
Molen/SZ)
Motie 2007-B8/60 “ Orgel Grote Kerk” (Schneiders/??)
Motie 2007-B8/61 “ SLIM Super-Logische en Intelligente Mobiliteit” (Divendal/WZ)
Motie 2007-B8/62 “ Nieuw beleid voor oud goed” (Nieuwenbur g/SZ)
Motie 2007-B8/63 “ Bescherm de verkoop” (Nieuwenburg/SZ)
Motie 2007-B8/64 “T rots op de Raad” (Schneiders/CS)
Motie 2007-B8/66 “ Start actualiseren gem. monumentenlijst nu” (Nieuwenburg/SZ)
Motie 2007-B8/67 “ Overal Obstakelvrij” (Divendal/WZ)
Motie 2007-B8/68 “ Diekmannhuis” (Nieuwenburg/SZ)
Motie 2007-B8/71 “ Burgerinitiatief Monumenten” (Nieuwenburg/SZ)
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Motie 2007-K6/100 “ Haarlem bereikbaar: ook met de fiets” (Divendal/SB)
Motie 2007-K6/101 “ Verbetering luchtkwaliteit” (Divendal/SB)
Amendement 2007-K6/116 “ Verzamelamendement” (Van Velzen/CS)
Motie 2007-K6/117 “ Stem tegen dit akkoord” (Schneiders/CS)
Motie 2007-K6/118 “ Herijking meeropbrengsten schoolgebouwen” (Divendal/MO)
Moties zijn bijgevoegd
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