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

Datum maandag 16 juni 2008 om 19.30 uur, woensdag 18 juni 2008 om
19.30 uur en donderdag 19 juni 2008 om 17.00 uur

1. Vaststelling van de agenda
Geen bijzonderheden.

2. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van donderdag 22 mei
2008 om 19.30 uur
Geen bijzonderheden.

3. Ingekomen stukken:
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
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. de heren Catsman en Visser inzake boerderij Noord-Akendam

(Gedrukt stuk nr. 99/Nieuwenburg)
b. de heer Vrugt inzake Spaarndamseweg (Gedrukt stuk nr.

100/Schneiders)

4. - Ontwerp-Kadernota 2008
- Investeringsplan 2008-2013
- Nota Reserves en Voorzieningen 2008
- Beantwoording schriftelijke vragen over de Kadernota
- Bestuursrapportage 2008-1
- Beantwoording technische vragen over de Bestuursrapportage



De behandeling heeft plaatsgevonden.
De toezeggingen die door de portefeuillehouders zijn gedaan tijdens de
behandeling van de Kadernota worden in een apart overzicht opgenomen
(bijlage 2).

Er zijn in totaal 86 moties en amendementen ingediend. In het overzicht
moties en amendementen (bijlage 1) staat de besluitvorming vermeld.
De aangenomen moties en amendementen zijn als bijlagen bij dit verslag
opgenomen.

6. Besluitvorming Kadernota 2008 c.a.
(Gedrukt stuk nr.97/Van Velzen)
Besluit: gewijzigd De fracties van D66, CU-SGP, Partij Spaarnestad en
Actiepartij stemmen tegen het voorstel.
De fracties van GL, D66, CDA, CU-SGP en Partij Spaarnestad geven een
stemverklaring.

7. Bestuursrapportage 2007-1
(Gedrukt stuk nr. 98/Van Velzen)
Besluit: gewijzigd.
De fracties van D66, CDA en CU-SGP geven een stemverklaring.























































































KADERNOTA 2008

TOEZEGGINGEN

gedaan bij de behandeling
van de kadernota 2008 door de raad

tijdens de vergadering van
16 t/m 19 juni 2008
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TOELICHTING
Tijdens de behandeling van de kadernota 2008 in de raadsvergadering van 16, 19 en 20 juni 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.
Tijdens 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
vergaderingen (deze worden in de Raad van 28 augustus a.s. vastgesteld). De aangenomen moties en
amendementen zijn als bijlagen bijgevoegd.

Burgemeester Schneiders

Referendum
Na de zomer ontvangt de raad een voorstel voor een referendumverordening. Hierin wordt voorgesteld
dat de raad beslist over de vraag of een verzoek tot het houden van een referendum wordt ingewilligd,
aan de hand van de criteria in de verordening.

Bestuurlijke boete
Burgemeester bereidt een nota voor waarin een standpunt wordt ingenomen over de invoering van de
bestuurlijke boete. Deze nota zal na de zomer aan de raad worden aangeboden.

Alcohol en maatschappelijke problemen
Burgemeester stelt in het najaar een notitie op waarin wordt aangegeven of, en hoe, Haarlem gebruik
wil maken van de door het Kabinet geboden mogelijkheden (handvatten bieden om problematiek
lokaal aan te pakken).

Handhavingsbeleid uitstallingenbeleid
Burgemeester zegt toe in het najaar het uitstallingenbeleid te zullen evalueren. Bij deze evaluatie zal
ook zeker worden meegenomen dat alle burgers en ondernemers van een straat gelijktijdig worden
aangesproken of handelingen die in strijd zijn met de bepalingen van de uitstal- en
terrassenverordeningen.

Coffeeshopbeleid
Burgemeester zegt toe dat als er landelijk ruimte komt voor experimenten er in Haarlem overleg zal
plaatsvinden of Haarlem aan de experimenten gaat mee doen.

COC en koplopergemeente
Burgemeester zegt toe het verslag van het gesprek met het COC over o.a. Haarlem–
koplopergemeente te zullen verspreiden onder de raadsleden.

Aangenomen moties:
Motie 2008-K8/16 “Verbetering juridische kwaliteit gemeentelijke organisaties” 
Motie 2008-K8/43 “Gereguleerde wietteelt” 
Motie 2008-K8/48 “De burger als Gast van de Raad” 
Motie 2008-K8/69 “Op de loop met de Canon” 
Motie 2008-K8/72 “Handhaving gelijke monniken, gelijke kappen” 
Motie 2008-K8/75 “WWW: Wonen, Werken & Welzijn” 
Motie 2008-K8/78 “Kieskleurig (Wat zegt mijn stem..?)” 
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Wethouder Divendal

Onderzoek communicatie gemeente –burger
De voortgangsrapportage over motie 73 (verbeteren communicatie met de burgers) wordt na het reces
met de raad besproken.

Stimuleren actief bewegen van ouderen
Wethouder is bereid voor 2008 te onderzoeken of er ruimte in de sociale pijler is om€ 10.000,- ter
beschikking te stellen om het actief bewegen van ouderen te stimuleren.

Zandbakken
In het najaar 2008 wordt de nota Speelruimteplan aangeboden aan de gemeenteraad. In deze nota zal
ook de realisering van zandbakken meegenomen.

Spaarnwoudestraat
Wethouder zegt toe te zullen komen met een notitie waarin het totaal beschreven wordt en aangeven
wat er deze collegeperiode gerealiseerd kan worden m.b.t. de herinrichting Spaarnwoudestraat. De
wethouder zegt toe in 2009 te zullen gaan beginnen met de herinrichting.

Aangenomen moties:
Motie 2008-K8/15 “Trein Getraineerd”
Motie 2008-K8/23 “Baanbreker” 
Motie 2008-K8/32 “Stimuleer actief bewegen van ouderen” 
Motie 2008-K8/44 “Zandhappen” 
Motie 2008-K8/50 “Hard gras” 
Motie 2008-K8/53 “Zonnepanelen” 
Motie 2008-K8/71 “Potjes Leeg” 
Motie 2008-K8/80 “Spaarnwoudestraat: doe er wat mee!” 
Motie 2008-K8/81 “Instromers in het voortgezet onderwijs” 
Motie 2008-K8/83 “Geef ruimte aan de week van de vooruitgang” 
Motie 2008-K8/84 “Naar een nieuwe St. Nicolaasbrug, het vervolg” 

Wethouder Van Velzen

Inventarisatie bezittingen/eigendommen
Bij de rapportage van de resultaten van het onderzoek welke eigendommen van de gemeente in
aanmerking komen voor verkoop wordt de raad een voorstel gedaan over de bestemming van de
(netto) opbrengst daarvan.

OZB verrekening 2007-2010
Wethouder zegt toe dat als in 2010 blijkt dat er ten opzichte van de uitgangspunten in het
coalitieakkoord te veel OZB is geheven dat het teveel in rekening gebrachte bedrag alsnog met de
Haarlemse burgers verrekend zal worden.

Rioolheffing
De wethouder zegt toe de rapportage van het onderzoek naar de heffingsgrondslag van de rioolrechten
t.z.t. voor te leggen aan de raad.

Hofjes
De raad zal een notitie ontvangen over de mogelijkheden om samen met derden zoals de Vereniging
Haerlem, Hofjesbesturen en andere steden een aanvraag in te dienen bij de UNESCO om de hofjes op
de wereld-erfgoedlijst te kunnen laten plaatsen.
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Ateliers en broedplaatsen
Het college zal komen met voorstellen voor invulling van de besteding van de BKV-gelden. Deze
voorstellen worden t.z.t. voorgelegd aan de raad.

Formulierenbrigade
De wethouder zal voor de begrotingsbehandeling rapporteren of een nieuwe opzet van de
formulierenbrigade tot betere resultaten leidt.

Rente-ontwikkeling
De wethouder zegt toe na het zomerreces te komen met een nota over de consequenties van de rente-
ontwikkeling voor de gemeentebegroting.

Aangenomen moties:
Motie 2008-K8/11 “Kadernota Duurzame Inkoop” 
Motie 2008-K8/13 “Maak de leges niet Leger” 
Motie 2008-K8/33 “Versterk democratische controle op de verbonden partijen” 
Motie 2008-K8/37 “Stage voor uitkeringsgerechtigden “Maak stageplaats” 
Motie 2008-K8/45 “Unieke hofjes” 
Motie 2008-K8/46 “Groene fondsen” 
Motie 2008-K8/47 “Ateliers en broedplaatsen” 
Amendement 2008-K8/79 “Verzamelamendement” 

Wethouder Van der Molen

WMO-beleidsplan
Na het zomerreces wordt aan de commissie Samenleving een bijgesteld WMO-beleidsplan inclusief
een financiële paragraaf voorgelegd. In dit beleidsplan wordt ook het participatietraject worden
geïntegreerd. In de commissie Samenleving wordt bepaald of het beleidsplan wel of niet de inspraak in
moet.
Tegelijkertijd met het beleidsplan komt ook de visie op het Welzijnswerk en de prestatieplannen met
DOCK en andere organisaties aan de orde.

Wachtlijst schuldhulpverlening
Er is inmiddels een voorstel m.b.t. extra inzet van€ 420.000,- euro t.b.v. wegwerken wachtlijst,
samenwerking voedselbank en andere partners in de stad, follow-up preventie huisuitzetting en
uitstroom budgetbeheer d.m.v. budgetgeleiding ter advisering aangeboden aan de commissie
Samenleving.

Saneringskrediet
De wethouder zal het verzoek om een borgstelling saneringskrediet te verlenen aan de Kredietbank
Midden Nederland overnemen.

Prestatieplan 2008 DOCK
Voor 1 september 2008 wordt het prestatieplan 2008 van DOCK besproken met de commissie
Samenleving. De aanbevelingen die gedaan zijn door de RKC worden ingebracht bij het onderzoek
naar het sturen en beheersen van verbonden partijen en (grote) gesubsidieerde instellingen (o.m.
invoering van het stoplichtenmodel en de rol accountfunctie).

Aangenomen moties:
Motie 2008-K8/3 “Beleid drugsverslaving” 
Motie 2008-K8/17 “Ontmoetingsplekken Op de Kaart” 
Motie 2008-K8/26 “Financier uitvoeringsnota WMO structureel”
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Motie 2008-K8/31 “Verbeter nu de peuterspeelzalen” 
Motie 2008-K8/37 “Stage voor uitkeringsgerechtigden “Maak stageplaats” 
Motie 2008-K8/38 “Nog meer maxima voor de minima” 
Motie 2008-K8/39 “Garantiestelling bij schuldsanering” 
Motie 2008-K8/41 “WMO-bus” 
Motie 2008-K8/42 “Impuls welzijnswerk ‘voorkomen is beter dan genezen’” 
Motie 2008-K8/85 “Discus” 

Wethouder Nieuwenburg

Bestemmingsplannen
In de gevallen dat er bij het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten sprake kan zijn van het
“betreden van het raadsdomein zal er te allen tijde overleg plaatsvinden met de raad (in commissie- of
raadsvergadering).

Wonen boven winkels
Het college is bereid de minimumnorm van 60 m2 te verlagen om het project Wonen boven Winkels
een groter slaagkans te geven. Deze verlaging van de minimumnorm wordt bij de verdere uitwerking
van wonen boven winkels meegenomen.

Bevorderen doorstroming
In het najaar wordt de raad en/of de commissie geïnformeerd over de manier waarop invulling wordt
gegeven aan de 30% vrije toewijzingsruimte.

Sociale woningbouw opnemen in bestemmingsplannen
De wethouder zegt toe na het reces met de raad te zullen overleggen welke mogelijkheden de nieuwe
Wet ruimtelijke ordening biedt om percentages voor sociale woningbouw op te nemen in
bestemmingsplannen en projectbesluiten.

Parkeergarage Provinciehuis
Momenteel vindt er een onderzoek plaats in samenwerking met de Provincie om te bekijken of
parkeergarage bij het Provinciehuis wenselijk is en of de financiering geregeld kan worden. T.z.t.
komt dit terug bij de raad.

Halvering ISV-gelden
In de loop van het 3e kwartaal 2008 wil het college de resultaten van de mogelijke gevolgen van de
rijksvoornemens t.a.v. het ISV, met name de gevolgen voor herstructureringsprogramma bespreken in
de commissie Ontwikkeling.

Aangenomen moties
Motie 2008-K8/17 “Ontmoetingsplekken Op de Kaart” 
Motie 2008-K8/25A “Haarlem, luidt de noodklok over halvering ISV” 
Motie 2008-K8/34 “Stimuleer het vrijmaken van goede en goedkope eengezinswoningen” 
Motie 2008-K8/36 “Neem het percentage sociale volkshuisvesting op in bestemmingsplannen” 
Motie 2008-K8/71 “Potjes Leeg” 
Motie 2008-K8/75 “WWW: Wonen, Werken & Welzijn” 
Motie 2008-K8/86 “Oostpoort op de kaart”
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Totaal overzicht aangenomen moties en amendementen

Motie 2008-K8/3 “Beleid drugsverslaving” (Van der Molen/SZ)
Motie 2008-K8/11 “Kadernota Duurzame Inkoop” (Van Velzen/M&S)
Motie 2008-K8/13 “Maak de leges niet Leger” (Van Velzen/VVH)
Motie 2008-K8/15 “Trein Getraineerd”(Divendal/WZ)
Motie 2008-K8/16 “Verbetering juridische kwaliteit gemeentelijke organisaties” 

(Schneiders/M&S)
Motie 2008-K8/17 “Ontmoetingsplekken Op de Kaart” (Nieuwenburg/Van der Molen / SZ)
Motie 2008-K8/23 “Baanbreker” (Divendal/SZ)
Motie 2008-K8/25A “Haarlem, luidt de noodklok over halvering ISV” (Nieuwenburg/SZ)
Motie 2008-K8/26 “Financier uitvoeringsnota WMO structureel”(Van der Molen/SZ/DV)
Motie 2008-K8/31 “Verbeter nu de peuterspeelzalen” (Van der Molen/SZW)
Motie 2008-K8/32 “Stimuleer actief bewegen van ouderen” (Divendal/SZ)
Motie 2008-K8/33 “Versterk democratische controle op de verbonden partijen” (Van 

Velzen/CS)
Motie 2008-K8/34 “Stimuleer het vrijmaken van goede en goedkope eengezinswoningen” 

(Nieuwenburg/SZ)
Motie 2008-K8/36 “Neem het percentage sociale volkshuisvesting op in bestemmingsplannen” 

(Nieuwenburg/SZ)
Motie 2008-K8/37 “Stage voor uitkeringsgerechtigden “Maak stageplaats” (Van Velzen/Van 

der Molen/M&S/hrm en SZW)
Motie 2008-K8/38 “Nog meer maxima voor de minima” (Van de Molen/SZW)
Motie 2008-K8/39 “Garantiestelling bij schuldsanering” (Van der Molen/SZW)
Motie 2008-K8/41 “WMO-bus” (Van der Molen/DV)
Motie 2008-K8/42 “Impuls welzijnswerk ‘voorkomen is beter dan genezen’” (Van der 

Molen/SZ)
Motie 2008-K8/43 “Gereguleerde wietteelt” (Schneiders/SZ en VVH)
Motie 2008-K8/44 “Zandhappen” (Divendal/WZ)
Motie 2008-K8/45 “Unieke hofjes” (Van Velzen/SZ)
Motie 2008-K8/46 “Groene fondsen” Van Velzen/CS)
Motie 2008-K8/47 “Ateliers en broedplaatsen” (Van Velzen/SZ)
Motie 2008-K8/48 “De burger als Gast van de Raad” (Schneiders/CS en Griffie)
Motie 2008-K8/50 “Hard gras” (Divendal/WZ)
Motie 2008-K8/53 “Zonnepanelen” (Divendal/SZ)
Motie 2008-K8/69 “Op de loop met de Canon” (Schneiders/SZ)
Motie 2008-K8/71 “Potjes Leeg” (Divendal/Nieuwenburg/SZ)
Motie 2008-K8/72 “Handhaving gelijke monniken, gelijke kappen” (Schneiders/VVH)
Motie 2008-K8/75 “WWW: Wonen, Werken & Welzijn” (Schneiders/Nieuwenburg/SZ)
Motie 2008-K8/78 “Kieskleurig (Wat zegt mijn stem..?)” (Schneiders/M&S/comm. en Griffie)
Amendement 2008-K8/79 “Verzamelamendement” (Van Velzen/CS)
Motie 2008-K8/80 “Spaarnwoudestraat: doe er wat mee!” (Divendal/WZ)
Motie 2008-K8/81 “Instromers in het voortgezet onderwijs” (Divendal/SZ)
Motie 2008-K8/83 “Geef ruimte aan de week van de vooruitgang” (Divendal/SZ)
Motie 2008-K8/84 “Naar een nieuwe St. Nicolaasbrug, het vervolg” (Divendal/WZ)
Motie 2008-K8/85 “Discus” (Van der Molen/SZ)
Motie 2008-K8/86 “Oostpoort op de kaart” (Nieuwenburg/SZ)



Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2008, versie 19 juni 2008

(Hoofd)af
deling

Nr. M/A Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit Raad

1

WZ 2008-K8/1 M Klimaatverandering: college wordt gevraagd om
informatie m.b.t. voortgang in controle en
versterking van dijken en oevers en de gevolgen
van stijging zeespiegel voor Haarlem te bespreken
met betreffende commissie of raad.

CU-SGP MD Het hoogheemraadschap van Rijnland is de
beheerder van het boezemwatersysteem (de
stadsgrachten, het Spaarne, de Ringvaart, etc.) en de
waterkeringen/dijken in en rond Haarlem. Rijnland
voert regelmatig dijkinspecties uit en zorgt dat de
gemaalcapaciteit voldoende is om het waterpeil in de
boezem constant te houden. Van een aantal
Haarlemse polders is de gemeente nog de beheerder,
maar Haarlem zal het beheer op korte termijn aan
Rijnland overdragen. Het hoogheemraadschap is
beter toegerust om deze taak op zich te nemen.
De provincie en het rijk zijn belast met het toezicht
op de uitvoering van de taken van Rijnland.
Op ambtelijk en bestuurlijk niveau is overleg met
Rijnland. Van belang zijnde ontwikkelingen met
betrekking tot uitvoering van taken en
ontwikkelingen in het waterbeheer zullen aan de raad
ter kennis worden aangeboden.
Gezien de niet rechtstreekse betrokkenheid in
toezicht op de uitvoering van taken van Rijnland
moet de motie worden ontraden.

Verworpen

De fracties van
CDA, CU-SGP,
Actiepartij, D66 en
SP stemmen voor de
motie.

CS/SZ 2008-K8/2 M Inventarisatie bezittingen/eigendommen: college
wordt verzocht te inventariseren welke
eigendommen bezitting strategisch niet in
eigendom bij de gemeente hoeven te blijven en
deze bezittingen/eigendommen te verkopen en
opbrengst toe te voegen aan algemene reserve.

CU-SGP CV
JN

Op dit moment wordt onderzocht welke
eigendommen van de gemeente in aanmerking
komen voor verkoop. Bij de rapportage van de
resultaten van dit onderzoek zullen wij de raad een
voorstel doen over de bestemming van de (netto)
opbrengst daarvan.
De motie is overbodig.

Verworpen

De fracties van
CDA, Partij
Spaarnestad en CU-
SGP stemmen voor
de motie.



Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2008, versie 19 juni 2008

(Hoofd)af
deling

Nr. M/A Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit Raad

2

SZ 2008-K8/3 M Beleid drugsverslaving: college wordt verzocht te
rapporteren over de acties die tot nu toe
ondernomen zijn op het gebied van verruiming
wettelijke maatregelen in kader van drang en
dwang.

CU-SGP HM Het college heeft in haar ‘Kompas maatschappelijke 
opvang daklozen’ aangegeven nader te kijken naar 
het toepassen van drang en dwang bij verslaafden die
niet geholpen willen worden. Daarbij worden de
grenzen van de wettelijke mogelijkheden verkend.
Deze zijn begin dit jaar verruimt dankzij een
wijziging van de Wet bijzondere opneming
psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Daarnaast is
het college in afwachting van een voorstel van de
ministers Hirsch Ballin (Justitie) en Klink (VWS)
voor geheel nieuwe wetgeving ten aanzien van
dwang en drang jegens drugs- en alcoholverslaafden.
De gemeente Haarlem volgt deze ontwikkelingen
nauwgezet. De motie is overbodig.

Aangenomen

De fracties van
VVD en Actiepartij
stemmen tegen de
motie.

De Actiepartij geeft
een stemverklaring.

CS/WZ 2008-K8/4 M Reinaldapark belofte maakt schuld: college
wordt verzocht uit het positieve resultaat 2007
incidenteel een bedrag van€ 1,5 miljoen te 
bestemmen voor het Reinaldapark, benevens een
bedrag van ca. 1 miljoen uit de te verwachte
onderbesteding wegwerken achterstallig
onderhoud; in de jaarschijven 2009 en 2010 twee
keer een bedrag van€ 1 miljoen te bestemmen voor 
het Reinaldapark, ten laste van het voor die jaren te
verwachte resultaat respectievelijk algemene
reserves en met het totaal van€ 4,5 miljoen aldus 
een “voorziening Reinaldapark” te treffen die 
integrale uitvoering van plan Divendal/Dekker
mogelijk maakt.

D66 MD Het college ontraadt de motie.
In de commissie is afgesproken dat het college komt
met een uitvoeringsplan voor het Reinaldapark.
Hierbij wordt uitgegaan van beschikbare gelden en
een gefaseerde uitvoering. Ambitie voor het gehele
noodzakelijk plan blijft op termijn overeind staan.
Naast geld van de gemeente wordt gezocht naar
externe middelen.
De dekking van deze motie betreft een reeds bestemd
resultaat of anticipeert op toekomstige voordelige
rekeningsresultaten en is daarmee onuitvoerbaar.

Verwezen wordt naar het verzamelamendement 49.

Verworpen

De fractie van D66
stemt voor de motie.

De fractie van CDA
geeft een
stemverklaring.
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(Hoofd)af
deling

Nr. M/A Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit Raad

3

CS/SB 2008-K8/5 M 2e helft met versterkt team uitspelen: college
wordt verzocht om de coalitiepartijen en daarmee
het college ernstig in overweging te geven de
huidige formatie zo spoedig mogelijk met een extra
wethouder te versterken en de extra kosten hiervan
te dekken uit de onderbesteding van begrote
middelen.

D66 CV Het bepalen van het aantal wethouders en de
verdeling daarvan over de deelnemende partijen aan
de coalitie is primair een zaak van deze partijen.
Het college beperkt zich daarom in zijn advies tot de
opmerking dat het de overwegingen van de motie
niet onderschrijft en daarin geen aanleiding ziet tot
het uitbreiden van het aantal wethouders.

Verworpen

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

De fracties van
CDA, Partij
Spaarnestad en
Actiepartij geven
een stemverklaring.

SZ 2008-K8/6 M Geen loting VO tenzij: het college wordt verzocht
om samen met relevante regio gemeentes een
onderzoek te doen naar het oprichten van categoraal
gymnasium; in samenspraak met besturen en
ouderklankborden voor de periode van
overbrugging een aan de raad ter goedkeuring voor
te leggen procedure van toelating op te stellen; de
directie van Dunamare te verzoeken voortaan
prudent met de media om te gaan (het besluit heeft
geen kostenconsequenties)

D66 MD Zie toelichting bij motie 74.
De raad is vrij om Dunamare zelf aan te spreken over
publicaties in de pers.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen

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

CS 2008-K8/7 M OZB verrekening 2007-2010: het college wordt
gehouden aan de toezegging “…. want het is niet de 
bedoeling dat we onterecht geld innen waarvan we
afgesproken hebben dat we dat niet zouden doen,
dat geldt omgekeerd overigens ook”.

D66 CV Het college is van mening dat er geen sprake is van
het onterecht innen van geld bij de burgers.
In 2007 heeft het college de totale opbrengst minder
kunnen laten stijgen dan volgens het coalitieakkoord
(n.b. 3% verhoging plus 1 % inflatiecorrectie).
Indien in 2010 blijkt dat er ten opzichte van de
uitgangspunten in het coalitieakkoord te veel OZB is
geheven, wordt het teveel in rekening gebrachte
bedrag alsnog met de burgers verrekend.

Het college ontraadt de motie.

Ingetrokken
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CS/SB 2008-K8/8 M Onderzoek raadplegend referendum bustunnel 1
miljard: college wordt verzocht de mogelijkheden
tot het raadplegen van de Haarlemse bevolking
d.m.v. een referendum aangaande de ondergrondse
bustunnel te onderzoeken en voor de begroting
2009 een voorstel te doen (besluit is vooralsnog
kostenneutraal).

D66 en
Actiepartij

BS Direct na de zomer zullen wij u een voorstel voor een
referendumverordening voorleggen. Hierin stellen
wij voor dat de raad beslist over de vraag of een
verzoek tot het houden van een referendum wordt
ingewilligd, aan de hand van de criteria in de
verordening. Volgens ons voorstel kunnen verzoeken
tot het houden van een referendum zowel door
burgers als door raadsleden worden gedaan. De
motie is overbodig.

Verworpen

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

SZ
M&S.JZ

2008-K8/9 M BP-kaarten niet van tevoren schudden: besloten
wordt dat, indien private rechtshandelingen
(contracten, masterplannen tot verplichting leidende
afspraken, toezeggingen, communicatie) ook maar
in de minste mate de bevoegdheden van de raad
dreigen in te perken, dit in koeienletters aan de raad
wordt gemeld en een dergelijke rechtshandeling
altijd aan de raad ter vaststelling moet worden
voorgelegd en het college wordt verzocht te komen
met een voorstel hoe verder om te gaan met
voornoemde overwegingen.

D66 en
Actiepartij

JN Het college realiseert zich dat bij het aangaan van
privaatrechtelijke overeenkomsten sprake kan zijn
van ‘betreden van het raadsdomein’. In die gevallen 
vindt te allen tijde overleg plaats met de raad (in
commissie- of raadsvergadering). Het college neemt
de motie over.

Ingetrokken

CS/SB 2008-K8/10 M RKC-onderzoek communicatie gemeente-
burger: de RKC wordt in overweging gegeven een
onderzoek te doen naar alle relevante aspecten van
communicatie tussen de Haarlemse gemeente en de
burger en de raad daarbij end 2008 een
onderzoeksvoorstel te presenteren en eind 2009 de
resultaten van het onderzoek te presenteren.

D66 en
Actiepartij

MD Een goede communicatie tussen bestuur en burger is
van groot belang. Wij investeren daar al veel in.
Binnen het wijkgericht werken is dit essentieel
element. Ook n.a.v. motie 73 worden veel activiteiten
voorbereid en uitgevoerd om deze communicatie te
verbeteren. Aan die activiteiten liggen onderzoek ten
grondslag. Rond de communicatie bij fysieke
projecten is een nulmeting gehouden onder 1000
Haarlemmers. De voortgangsrapportage over motie
73 wordt na het reces met de raad besproken.
Voorgesteld wordt de resultaten van deze
voortgangsrapportage af te wachten.

Overigens is het aan de raad zelf om de RKC in
overweging te geven een onderzoek uit te voeren.

Ingetrokken
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M&S 2008-K8/11 M Kadernota Duurzame Inkoop: college wordt
opgedragen de besparing door een meer efficiënte
centrale inkoop (deels) te benutten om te streven
naar een zo duurzaam mogelijke inkoop, haar
producten zo regionaal mogelijk afneemt en hier
beleid op maakt.

Actiepartij en
PvdA

CV Ook het college streeft duurzaam inkopen na.
Haarlem wil zich conformeren aan de doelstelling
vanuit de VNG dat in 2010 75 % duurzaam wordt
ingekocht. Het inkoopbeleid wordt daarop ingericht.
Overigens is de financiële besparing al ingeboekt en
kan dus niet alsnog worden benut voor (duurder)
duurzaam inkopen.Voor wat betreft het regionaal
inkopen ligt dat anders. Daarbij moet goed acht
geslagen worden op de eventuele strijdigheid met de
Europese aanbestedingsregels (non-
discriminatiebeginsel). Ook zal een afweging
gemaakt moeten worden tussen de met de regionale
inkoop te maken meerkosten en het belang van de
lokale economie. Om op voorhand hier beleid voor te
maken wordt door het college ontraden.

Aangenomen

De fracties van GL,
CDA, Partij
Spaarnestad, CU-
SGP en VVD
stemmen tegen de
motie.

De fractie van GL
geeft een
stemverklaring.

SZ 2008-K8/12 M Er gaat (bijna) niets boven woningen: het college
wordt opgedragen de eis dat bovenwoningen in de
binnenstad een minimaal oppervlak van 60m2
dienen te hebben, bij te stellen naar 30m2, teneinde
meer mogelijkheden te scheppen voor het realiseren
van projecten in het kader van Wonen Boven
Winkels

Actiepartij en
PvdA

JN De minimumnorm van 60m² wordt gehanteerd om te
voorkomen dat alleen kleine woonruimten gebouwd
worden, die op de langere termijn onvoldoende
toekomstwaarde hebben voor de Haarlemse
woningmarkt. Om het project Wonen boven
Winkels een grotere slaagkans te geven, zijn wij
bereid de norm te verlagen en dit bij de verdere
uitwerking van wobowi mee te nemen. Het college
neemt de motie over.

Ingetrokken
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VVH 2008-K8/13 M Maak de Leges niet Leger: het college wordt
opgedragen het toezicht en de controle op de
werkelijk gemaakte bouwkosten aan te scherpen en
zonodig hiertoe extra instrumenten aan de raad voor
te stellen.

Actiepartij en
PvdA

CV Er wordt de laatste jaren wel degelijk gestuurd op de
hoogte van de opgeven bouwkosten.
Haarlem hanteert al jaren het normblad van het NEN
waarin opgenomen staat wat onder de bouwkosten
wel en niet mag vallen. Installatiekosten bv. wel
maar bv. grondkosten niet. Hierdoor is het niet altijd
mogelijk om een snel oordeel te geven over de
hoogte van de bouwkosten. Voor de te gebruiken
bedragen maakt Haarlem gebruik van de landelijke
uitgave van het Nederlands Bouw Calculatie Instituut
(NBCI)  “basisbedragen gebouwen”. Omdat onze 
legesverordening ook ruimte bied om de bouwkosten
ambtelijk vast te stellen, wordt regelmatig gebruik
gemaakt van dit bureau voor een externe controle op
de opgegeven bouwkosten, vooral als het gaat om
grote aanvragen die niet simpelweg controleerbaar
zijn.
Instrumenten:
- Legesnota regelt de verrekenkosten van een
externe controle bij een te lage opgave;
- Legesverordening regelt de correctie- mogelijkheid
van de legesaanpassing na een nacalculatie .
De motie is overbodig.

Aangenomen

De fracties van GL,
CDA, Partij
Spaarnestad, CU-
SGP en VVD
stemmen tegen de
motie.
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SZ 2008-K8/14 M Nieuwe kansen met oude kaart: college wordt
verzocht de bevindingen uit het project “de oude 
kaart van Nederland” uitdrukkelijk te betrekken bij
haar beleid ter “verdichting” van de stad en het 
optimaal herbestemmen van onbenutte ruimte,
zowel bebouwd als onbebouwd en specifiek voor
bedrijfsterreinen die momenteel niet ten volle
worden benut en veel leegstand kennen, beleid te
ontwikkelen gericht op herbestemming.

Actiepartij en
CDA

JN Bij het opstellen van het ruimtelijk beleid
(bestemmingsplannen, gebiedsvisies e.d.), wordt
rekening gehouden met bestaande bebouwing.
Gekeken wordt naar de mogelijkheden van
hergebruik en verdichting.
Ten aanzien van het bedrijventerrein
Stephensonstraat ziet het college geen aanleiding om
dit her te bestemmen. Ruimte voor bedrijvigheid in
de stad is schaars. Het college wil zorgvuldig met
deze gronden omgaan. Alleen aan de zuidzijde van
dit bedrijventerrein ziet het college mogelijkheden
voor functieverruiming, aangezien dit deel van het
bedrijventerrein deel uitmaakt van het
multifunctionele knooppunt rond station Heemstede
Aerdenhout. Het college ontraadt de motie.

Verworpen

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

WZ 2008-K8/15 M Trein Getraineerd: college wordt opgedragen ook
voor de forse achteruitgang in treinbereikbaarheid
van Haarlem (kwijtraken directe intercity met
Maastricht, teruglopen rechtstreekse verbinding
Haarlem-Alkmaar) met klem aandacht vragen bij de
NS en andere betrokken instanties met als
uitgangspunt een flinke verruiming van tijden en
(dus) bereikbaarheid.

Actiepartij,
PvdA en CDA

MD Binnenkort zal het College de NS uitnodigen voor
een bestuurlijk overleg waar nogmaals het verzoek
van de raad zal worden overgebracht. Wij zullen de
NS vragen om een nadere schriftelijke uitleg aan uw
raad.
Bekend is inmiddels wel dat NS eind dit jaar de
frequentie tussen Haarlem en Amsterdam tijdens de
spits zal opvoeren naar 8x per uur.
Het college neemt de motie over.

(Unaniem)
aangenomen

M&S 2008-K8/16 M Verbetering juridische kwaliteit gemeentelijke
organisatie: het college wordt opgedragen bij punt
11 “voortgang organisatieverandering” van 
Kadernota 2008 op te nemen “het invoeren van 
(pre) mediation op afzienbare termijn in de
gemeentelijke organisatie.

Actiepartij,
PvdA en CDA

BS Er is een plan van aanpak in voorbereiding om in het
najaar van 2008 een proef te doen met pre-mediation
en het implementeren van de werkwijze in 2009, op
basis van de ervaringen met deze proef. De motie is
overbodig.

Aangenomen

De fractie van Partij
Spaarnestad stemt
tegen de motie.

De fracties van D66
en VVD geven een
stemverklaring.
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SZ 2008-K8/17 M Ontmoetingsplekken op de kaart: het college
wordt opgedragen per wijk, buurt en stadsdeel aan
te geven wat minimaal gewenst is aan
“ontmoetingsplekken” (buurtcentra, jongeren-,
ouderen- en moedercentra en soortgelijke sociaal-
maatschappelijke en culturele voorzieningen), zodat
bij verdere uitwerking van het beleid (zoals ook in
het bestemmingsplanbeleid, aanbestedingen aan
stadsdeelorganisaties e.d.) een heldere visie ligt,
van waaruit heldere keuzes gemaakt kunnen
worden.

Actiepartij JN
HM

Gewerkt wordt aan een Structuurvisie
Maatschappelijke Voorzieningen. In deze visie zal
het college per wijk, buurt en stadsdeel aangeven wat
minimaal gewenst is aan maatschappelijke
voorzieningen. Deze visie zal een belangrijk kader
worden voor bestemmingsplannen.
Het college voert de inhoud van de motie al uit.De
motie is overbodig.

Aangenomen

De fracties van
CDA, CU-SGP,
VVD stemmen
tegen de motie.

De fractie van PvdA
geeft een
stemverklaring.

WZ 2008-K8/18 M Parkeer de parkboom: college wordt verzocht te
onderzoeken wat mogelijkheden zijn om bomen die
uit het Reinaldapark zullen moeten verdwijnen,
zoveel mogelijk elders in de stad te herplanten en
de raad op de hoogte te brengen van haar
bevindingen, waarna deze een overweging kan
maken over wenselijkheid, haalbaarheid en omvang
van eventuele verplanting van bomen uit het park.

Actiepartij MD Bij het Reinaldapark moet worden gekeken naar de
haalbaarheid van herplanting in relatie tot omvang
van de bomen en de voorbereidingstijd die nodig is
om fysiek tot herplanting over te kunnen gaan. De
motie m.b.t. de bomen van het Reinaldapark wordt
ontraden.

Verworpen

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

WZ 2008-K8/19 M Parkeerbeheersing: het college wordt opgedragen
met eigenaren van grotere garage- en
parkeerruimtes op particulier terrein in gesprek te
gaan om mogelijkheid van openstelling buiten
kantooruren (in elk geval weekenden) voor gebruik
door derden te bezien, voorwaarden hiervoor in
beeld te brengen en zo de haalbaarheid te peilen
van een betere benutting van deze kostbare, deels
onbenutte parkeerruimtes en de raad van haar
bevindingen op de hoogte te stellen.

Actiepartij MD
JN

In de binnenstad zijn, op enkele uitzonderingen na,
geen grote parkeerterreinen aanwezig. De ervaringen
leren dat van parkeerterreinen buiten de binnenstad
nauwelijks gebruik wordt gemaakt in piekperioden.
Particuliere eigenaren zien overigens vaak op tegen
de beheers- en veiligheids-problematiek van hun
parkeerterreinen bij openstelling voor het publiek.
De motie past in de uitgangspunten voor het
parkeerbeleid. Daar waar mogelijk zal in de geest
van de motie worden gehandeld. Het college staat
dan ook open voor eventuele suggesties t.b.v.
individuele parkeerterreinen die in aanmerking
komen voor mogelijk gecombineerd gebruik door de
eigenaar en particulieren.
Een afzonderlijk onderzoek, zoals voorgesteld in de
motie, wordt ontraden, vanwege het verwachtte lage
rendement van een dergelijk onderzoek.

Verworpen

De fracties van GL
en Actiepartij
stemmen voor de
motie.
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SZW 2008-K8/20 M Juridisch geklinkerd: college wordt opgedragen
om een geschikte instelling te vinden om invulling
te laten geven aan de vacature van de
straatadvocaat.

Actiepartij HM Het college is voornemens de taken straatadvocaat in
te vullen. De keuze voor een geschikte instelling
wordt betrokken bij een door ons gestart onderzoek
naar nut en noodzaak voor een centrale toegang voor
dak- en thuislozen, in navolging van andere
centrumgemeenten.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen

De fracties van GL,
CDA en Actiepartij
stemmen voor de
motie.

SZ 2008-K8/21 M Weggegeven met ontmoeting: college wordt
opgedragen het fenomeen weggeefwinkel een
plaats te geven in het WMO-beleid t.a.v.
“ontmoetingsplekken” al dan niet te financieren uit 
voorzieningen die evident raakvlakken hebben met
de positieve effecten van een weggeefwinkel.

Actiepartij HM Het college wijst de motie af. Wij hebben sympathie
voor het fenomeen weggeefwinkel, maar zien dit in
de eerste plaats als particulier initiatief dat geen
gemeentelijke bemoeienis behoeft.

Verworpen

De fractie van
Actiepartij stemt
voor de motie.

CS/SB 2008-K8/22 M Boor inspraak niet de grond in: college wordt
opgedragen de referendumverordening nog dit
kalenderjaar ter vaststelling aan de raad voor te
leggen; in 2009 (uit oogpunt van efficiënte
mogelijk gelijktijdig met de verkiezingen voor het
Europees Parlement) een volksraadpleging te
houden over wenselijkheid van de tunnel, waarover
dan immers afdoende duidelijkheid zal zijn voor
wat betreft tracé, financiering, inrichting etc. om
hierover een weloverwogen oordeel te kunnen
geven.

Actiepartij BS Direct na de zomer zullen wij u een voorstel voor een
referendumverordening voorleggen. Hierin stellen
wij voor dat de raad beslist over de vraag of een
verzoek tot het houden van een referendum wordt
ingewilligd, aan de hand van de criteria in de
verordening. Volgens ons voorstel kunnen verzoeken
tot het houden van een referendum zowel door
burgers als door raadsleden worden gedaan De motie
is overbodig.

Verworpen

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

SZ 2008-K8/23 M Baanbreker: het college wordt opgedragen de
stelling van Haarlemse raad m.b.t. eventuele aanleg
vliegbaan over te brengen aan de minister en in alle
overleggen, koepels en dwarsverbanden waaraan
Haarlem deelneemt/zitting in heeft, m.b.t. de
ontwikkeling van luchthaven Schiphol, alles in het
werk te stellen deze variant “van de tekentafel” te 
laten halen.

Actiepartij MD Het college heeft in de afgelopen periode overleg
gevoerd met de gemeenten uit de regio Zuid-
Kennemerland en afgesproken een gezamenlijke
reactie te sturen aan de minister van Verkeer en
Waterstaat. Hierin wordt erop aangedrongen de
nieuwe zogenaamde Haarlembaan niet mee te nemen
in de verder uitwerking van de Lange Termijn
Verkenning Schiphol.
Het college geeft hiermee reeds uitvoering aan de
motie. De motie is derhalve overbodig.

Aangenomen

De fractie van Partij
Spaarnestad, CU-
SGP en VVD
stemmen tegen de
motie.

De fracties van
PvdA en D66 geven
een stemverklaring
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WZ 2008-K8/24 M Sportieve Grachtensloop: het college wordt
opgedragen de gevraagde informatie m.b.t.
bouwproject Nieuwe Gracht aan raad en
omwonenden per ommegaande althans nog in week
26, te leveren en bij toekomstige verzoeken tot
informatie deze naar redelijkheid te verstrekken,
teneinde onnodige juridische procedures te
voorkomen.

Actiepartij,
D66 en Partij
Spaarnestad

MD Aan omwonenden is op 26 mei aangegeven waar
welke opgevraagde stukken op de site van de
gemeente Haarlem zijn te vinden. Een aantal
opgevraagde notities zoals het Plan van Aanpak zijn
nog niet afgerond. Zodra deze door B&W zijn
vastgesteld krijgt de raad die en zullen ze aan
omwonenden worden verstrekt. Het college handelt
reeds naar de strekking van de motie. De motie is
overbodig.

Verworpen

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

WZ 2008-K8/25 M Uitgeprint: college wordt verzocht bij
voortschrijdend inzicht nooit meer over te gaan tot
aanleg van fietspaden in streetprintasfalt (in
commissie compromis gesloten tussen klinkers of
asfalt).

Actiepartij MD Een kleine bescheiden steekproef heeft ons geleerd
dat er verschillende opvattingen zijn over hoe mooi
het fietspad op de Gedempte Oude Gracht is. Als
compromis in die zin heel herkenbaar. Als de raad
haar compromis wijzigt in een andere keuze voor het
soort asfalt, dan is dat een afweging van de raad.
Overigens zullen specifieke keuzes altijd in de
commissie worden besproken.
De motie wordt ontraden.

Verworpen

De fracties van
Partij Spaarnestad,
Actiepartij en mevr.
Hoffmans en de
heren Mulder en
Azannay stemmen
voor de motie.

De fractie van D66
geeft een
stemverklaring.
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SZ 2008-
K8/25A

M Haarlem luidt de noodklok over halvering ISV:
het college wordt verzocht de concrete gevolgen
van halvering ISV voor de uitvoering van het
Haarlemse meerjarenprogramma herstructurering
volkshuisvesting in kaar te brengen en een
overzicht aan de raad te geven; de regering en TK
zeer dringend te verzoeken om de plannen v.d.
regering af te wijzen en daarbij in een bijlage met
bovengenoemd overzicht aan te geven wat de
precieze gevolgen zijn van drastische vermindering
van beschikbare budgetten van het ISV en
Woningcorporaties voor het meerjaren programma
van de herstructurering in Haarlem

SP, PvdA en
VVD

JN Het college wil in de loop van het 3e kwartaal 2008
een beeld hebben van de mogelijke gevolgen van de
rijksvoornemens t.a.v. het ISV., met name de
gevolgen voor het herstructurerings-programma. Het
college bespreekt de resultaten met de commissie
Ontwikkeling.
Daarnaast doet het college al het mogelijke de
problemen onder de aandacht van het rijk te brengen.
Ook doen wij suggesties voor bijstelling van de
plannen/ideeën voor ISV3, die recht doen aan de
Haarlemse problematiek en de noodzaak om het
ingezette herstructureringstraject verder af maken.
Wij doen dit o.a. in overleg met de Haarlemse
corporaties.
Het college handelt reeds naar de strekking van de
motie. De motie is overbodig

Aangenomen

De fracties van GL,
CDA, CU-SGP en
Actiepartij stemmen
tegen de motie.

SZ/DV 2008-K8/26 M Financier uitvoeringsnota WMO structureel:
college wordt opgedragen de uitvoering van WMO
beleidsplan voor nieuwe en bestaande taken
structureel in de definitieve meerjarenbegroting
2009-2012 te verwerken; deze uitgave ten laste te
brengen van het geoormerkte WMO-fonds, dat
gevoed wordt door rijksmiddelen en bestaande
gemeente middelen die totnogtoe gebruikt werden.

SP, PvdA en
VVD

HM Een bijgesteld Wmo-beleidsplan zal na het
zomerreces aan de commissie Samenleving worden
voorgelegd, inclusief een financiële paragraaf. De
motie is overbodig

(Unaniem)
aangenomen

DV 2008-K8/27 M Thuiszorg verdient beter: het college wordt
opgedragen bij de nieuwe aanbesteding cq.
verlenging van contracten de geactualiseerde kaders
toe te passen, die de raad in 2006 heeft gesteld; in
de overeenkomst met de toekomstige aanbieders
van thuiszorg overeen te komen:

1) de CAO thuiszorg toe te passen
2) geen alfahulpconstructies toe te staan
3) bij eventuele overdracht de cliënten de

gelegenheid te geven haar vaste
thuishelper te behouden.

SP HM Bij de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding,
(die wij gestart zijn), nemen wij bij het opstellen van
het programma van eisen deze kaders meenemen en
dit programma van eisen wordt aan u voorgelegd .
Er is hier sprake van bestaand beleid; de motie is
overbodig.

Verworpen

De fracties van GL,
CDA, Partij
Spaarnestad en SP
stemmen voor de
motie
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SZW 2008-K8/28 M Weg met de wachtlijst schuldhulpverlening: het
college wordt opgedragen de uren
personeelsformatie die nodig zijn om op effectieve
manier de wachtlijst voor schuldhulpverlening weg
te werken en de noodzakelijke begeleiding bij
aanpak van oplossing van schulden te kunnen
geven een bureau Schuldhulpverlening ter
beschikking te stellen en dit te financieren uit de
middelen die vrijkomen uit de vrijval voorziening
Paswerk€ 250.000,-

SP, PvdA en
VVD

HM De motie is komen te vervallen. Zie motie nummer
29.

Ingetrokken

SZW 2008-K8/29 M Weg met de wachtlijst schuldhulpverlening: het
college wordt opgedragen de uren
personeelsformatie die nodig zijn om op effectieve
manier de wachtlijst voor schuldhulpverlening weg
te werken en de noodzakelijke begeleiding bij
aanpak van oplossing van schulden te kunnen
geven een bureau Schuldhulpverlening ter
beschikking te stellen en dit te financieren uit de
middelen die vrijkomen uit de vrijval voorziening
Paswerk€ 450.000,-

SP, PvdA en
VVD

HM Het college heeft op aandringen van de raad een
apart voorstel met betrekking tot schuldhulpverlening
behandeld de dato 27 mei 2008
(SZW/BB/2008/59623).
Het voorstel betreft een extra inzet van 420.000 ten
behoeve van wegwerken wachtlijst, samenwerking
voedselbank en andere partners in de stad, follow-up
preventie huisuitzettingen en uitstroom budgetbeheer
door middel van budgetbegeleiding. De nota is
inmiddels ter advisering gezonden aan de commissie.
Voorstel om deze separaat in behandeling te nemen.
Voorstel: de motie wordt ontraden, want overbodig.

Ingetrokken

SZW 2008-K8/30 M Herstel borgstelling saneringskrediet: het college
wordt verzocht aan de Kredietbank Midden
Nederland een borgstelling te verlenen en hiervoor
een voorziening van€ 150.000,- in te stellen.

SP, PvdA en
VVD

HM Het saneringskrediet is een gewenst instrument om
de resultaten van schudhulpverlening te bevorderen.
Het college neemt het verzoek om een borgstelling te
verlenen aan de Kredietbank Midden Nederland dan
ook over.

In de nota reserves en voorzieningen is er expliciet
voor gekozen het aantal voorzieningen beperken. De
algemene reserve vormt de buffer voor eventuele
aanspraken,

Derhalve stelt het college voor de motie over te
nemen v.w.b. de borgstelling en wordt die ontraden
v.w.b. de voorziening.

Ingetrokken
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SZ 2008-K8/31 M Verbeter nu de peuterspeelzalen: het college
wordt opgedragen de nota Herijking
Peuterspeelzaalwerk af te stemmen met landelijk
harmonisatiebeleid peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven en voor- en vroegschoolse
educatie; de normen voor groepsgrootte, leeftijd,
aantal dagdelen en opleiding van leidsters psz met
vve aanbod aan te passen aan de normen zoals
opgenomen in de brief van de staatssecretaris
“ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie”; 
de feitelijke normen van groepsgrootte
peuterspeelzalen zonder vve en leeftijd kinderen
getemporiseerd aan te passen aan de kwaliteit zoals
wordt voorgesteld en de meerkosten hiervan ten
laste te brengen van de budgetten die de
staatssecretaris beschikbaar stelt voor verbetering
van kwaliteit psz en daarvoor zonodig de
onderuitputting uit de sociale pijler van het grote
stedenbeleid te gebruiken.

SP, PvdA en
VVD

MD Deze week wordt, zoals afgesproken, een brief
verstuurd aan de SP met kopie voor alle raadsleden,
die uitgebreid ingaat op de punten die ook in deze
motie genoemd worden.
De motie is overbodig.

Aangenomen

De fracties van GL,
CDA, CU-SGP en
Actiepartij stemmen
tegen de motie.

De fractie van D66
geeft een
stemverklaring.

SZ 2008-K8/32 M Stimuleer actief bewegen van ouderen!: het
college wordt verzocht om€ 10.000,- ter
beschikking te stellen om het actief bewegen van
ouderen te stimuleren en dit bedrag ten laste te
brengen van de sociale pijler.

SP, PvdA en
VVD

MD Het college staat positief tegen over het voorstel en is
bereid om voor 2008 te onderzoeken of hiervoor
ruimte is in de sociale pijler.
Voorstel: motie overnemen.

Aangenomen

De fracties van
Actiepartij en D66
stemmen tegen de
motie.

De fractie van D66
geeft een
stemverklaring.
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CS 2008-K8/33 M Versterk democratische controle op de
verbonden partijen: het college wordt verzocht
een adviescommissie voor verbonden partijen uit de
raad samen te stellen die als taak krijgt de raad
gevraagd en ongevraagd te adviseren over de
besteding van de publieke middelen door een
verbonden partij; in de raadsbesluiten over de
aanwending van middelen van genoemde partijen
het advies van die adviescommissie te vermelden.

SP, PvdA en
VVD

CV Het huidige bestuurlijke proces geeft naar de mening
van het college voldoende aanknopingspunten voor
een adequaat democratisch proces. De
gemeente(raad) heeft rechtstreeks invloed op
besluitvorming binnen de verbonden partijen
(bijvoorbeeld in de vorm van een zetel in het bestuur
of recht van voordracht voor bestuursleden of
stemrecht tijdens een aandeelhoudersvergadering).
Daarnaast is de democratische controle gewaarborgd
doordat gemeenteraden zeggenschap hebben bij
documenten zoals de begroting en de jaarrekening.

Een veel gehoorde klacht van de gemeenteraad is dat
de zeggenschap teniet wordt gedaan door de
tijdigheid en kwaliteit van de ambtelijke préadviezen.

In het rapport relatie met verbonden partijen c.a.
(213a onderzoek) worden voorstellen geformuleerd
om het effect van de zeggenschap met name op het
budgettaire vlak te verbeteren.
Dit vergt inspanningen op het gebied van de
ambtelijke organisatie, de verbonden partijen zelf en
de doorlooptijd van het bestuurlijk proces.
De onderzoeksopdracht is op 10 juni 2008 door ons
college vastgesteld en wordt binnenkort aan ter
informatie aan de commissie bestuur gezonden.
Het rapport wordt in het najaar van 2008 opgeleverd.

Een van de kernvragen van het onderzoek is in
hoeverre de gemeente(raad) activiteiten en dus
gemeentelijke middelen op afstand wil zetten.

Het college adviseert de raad de motie aan te houden
tot na het onderzoek.

Aangenomen

De fractie van
Actiepartij stemt
tegen de motie.
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SZ 2008-K8/34 M Stimuleer het vrijmaken van goede en goedkope
eengezinswoningen: het college wordt opgedragen
het afgesproken beleid rond het gebruik van de
dertig procent regeling vóór de begroting van
november te bespreken met de beleidscommissie en
te betrekken in de afgesproken evaluatie in de
gemeenteraad, met daarbij de verantwoording van
vrij beschikbare ruimte in 2007 en 2008; er voor te
zorgen dat een gezamenlijk uitvoeringsbeleid bij
corporaties wordt opgezet om te komen tot het
vrijkomen van grote woningen door

1) actieve communicatie met alle daarvoor in
aanmerking komende middelen en

2) waarbij de reële bezwaren worden
opgelost:

a) de vergelijkbare huurprijs
b) de verhuiskosten vergoeding en
c) de hulp bij de organisatie van de

verhuizing.

SP, PvdA,
VVD

JN De corporaties presenteren na het zomerreces de
manier waarop zij invulling geven aan de 30% vrije
toewijzingsruimte. Met maatwerk willen de
corporaties de zo noodzakelijke doorstroming
bevorderen, waardoor ook de betaalbare eengezins-
woningen vrijkomen.
Overigens benadrukt het college dat de doorstroming
alleen op gang kan worden gebracht door een pakket
van maatregelen: nieuwbouw, maatwerk bij
toewijzing, aanpassing bestaande voorraad etc.
Het college neemt de strekking van de motie over en
informeert de raad/commissie in het najaar.

Aangenomen

De fractie van D66
stemt tegen de
motie.

CS 2008-K8/35 M Geen verhoging 117% rioolheffing: het college
wordt verzocht de voorgestelde hoogte van de
rioolheffing te herzien; de heffingsgrondslag
rioolheffing om te zetten naar een zelfde
systematiek als bij de OZB, waarbij de sterke
schouders de zwaarste lasten dragen; de daaruit
voortvloeiende reserves aan de algemene reserve
toe te voegen overeenkomstig het beleid van geen
aparte potjes meer.

SP CV Het college doet volgens afspraak onderzoek naar de
heffingsgrondslag van de rioolrechten. Het college
legt t.z.t. de rapportage voor aan de raad.

Het college ontraadt deze motie.

Verworpen

De fracties van
Partij Spaarnestad,
Actiepartij en SP
stemmen voor de
motie.
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SZ 2008-K8/36 M Neem het percentage sociale volkshuisvesting op
in bestemmingsplannen: het college wordt
opgedragen van de mogelijkheid gebruik te maken
om vanaf 1 juli 2008 het aantal
woningbouwcategorieën op te nemen in een
bestemmingsplan; in ieder geval in
bestemmingsplannen in overleg met de raad de
categorie en het percentage sociale
volkshuisvesting op te nemen zodat toekomstige
projectontwikkelaars en bouwers weten waar ze aan
toe zijn.

SP en PvdA JN De Wet ruimtelijke ordening biedt mogelijkheden
om percentages voor sociale woningbouw op te
nemen in bestemmingsplannen en projectbesluiten.
In het kader van de implementatie van deze nieuwe
wet wordt na het reces met de raad aan de hand van
een tweede presentatie overlegt welke mogelijkheden
dit biedt voor de Haarlemse praktijk.

Het college neemt de strekking van de motie over en
informeert de raad/commissie in het najaar.

Aangenomen

De fracties van
CDA, CU-SGP,
D66 en VVD
stemmen tegen de
motie.

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

M&S/
hrm
SZW

2008-K8/37 M Stage voor uitkeringsgerechtigden “maak stage 
plaats”: het college wordt verzocht om direct na
het reces een plan voor te leggen aan de raad,
waarmee deze stageplaatsen gerealiseerd kunnen
worden; een keiharde garantie af te geven dat die
stageplaatsen er uiterlijk 2009 zullen zijn.

PvdA, SP,
VVD en D66

CV
HM

Er ligt een beleidsplan "Stagebeleid in een nieuw
jasje" klaar voor besluitvorming. In dit plan is onder
andere specifiek aandacht gegeven aan de stages
voor uitkeringsgerechtigden. Na besluitvorming kan
deze werkwijze uitgevoerd gaan worden.
De motie is hiermee overbodig.

Aangenomen

De fracties van
Partij Spaarnestad,
CU-SGP en
Actiepartij
stemmen tegen de
motie.

SZW 2008-K8/38 M Nog meer Maxima voor de Minima: het college
wordt gevraagd duurzame gebruiksgoederen (w.o.
wasmachine/koelkast) voor deze doelgroep als gift
te verstrekken en de leenbijstand af te schaffen en
cliënten hierover actief te informeren en informatie
hierover op te nemen in de folder
minimaregelingen. Voor dekking van dit voorstel
wordt verwezen naar het verzamelamendement.

PvdA en SP HM Het is ook de wens van het college om de
leenbijstand te herzien. Het dekkingsvoorstel in de
motie is echter niet toereikend voor een volledige
afschaffing van de leenbijstand. Niettemin
beschouwt het college de motie als een opdracht om
met voorstellen te komen.
Voorstel: motie overnemen.

Aangenomen

De fracties van
CDA, D66 en VVD
stemmen tegen de
motie.
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SZW 2008-K8/39 M Garantiestelling bij schuldsanering: het college
wordt gevraagd om zo spoedig mogelijk een
voorziening te treffen voor een garantstelling door
de gemeente om een schuldsaneringtraject met
behulp van een saneringskrediet mogelijk te maken.
Voor dekking van dit voorstel wordt verwezen naar
het verzamelamendement.

PvdA, SP en
VVD

HM Zie motie 30

Het saneringskrediet is een gewenst instrument om
de resultaten van schudhulpverlening te bevorderen.
Het college neemt het verzoek om een borgstelling te
verlenen aan de Kredietbank Midden Nederland dan
ook over.

In de nota reserves en voorzieningen is er expliciet
voor gekozen het aantal voorzieningen beperken. De
algemene reserve vormt de buffer voor eventuele
aanspraken.
Bij de begroting komt het college terug op e omvang
van het benodigde budget en de financiële dekking
daarvan.

Voorstel: motie overnemen v.w.b. de borgstelling en
ontraden v.w.b. de voorziening .

Aangenomen

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

SZW 2008-K8/40 M Voedselbank “voedsel is meer dan eten”: het
college wordt gevraagd de gemeente de regie in
handen te laten nemen bij de intake van klanten
voor de voedselbank; tijdelijk extra
maatschappelijke werk aan te bieden op enkele
belangrijke uitdeelposten en klanten een cursus
budgetbeheer en zonodig een schuldsanering-traject
aan te bieden. Voor dekking van tijdelijk extra
maatschappelijk werk naar het
verzamelamendement.

PvdA HM Wij hebben inmiddels met de Voedselbank en
Kontext afspraken gemaakt over verdergaande
samenwerking. Kontext verricht als instelling voor
maatschappelijke dienstverlening de intake en
bewaakt de duur van deelname aan de voedselbank.
Dit is gericht op de mensen die inmiddels lang
gebruik maken van de voedselbank. Kontext meldt
alle deelnemers ook aan bij de gemeentelijke
afdeling schuldhulpverlening. Voor de extra
inspanningen op het gebied van schuldhulpverlening,
hebben wij een budget opgenomen in de nota ‘extra 
impuls schuldhulpverlening, die separaat aan de raad
is aangeboden.
De motie is overbodig.

Ingetrokken
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DV 2008-K8/41 M WMO bus: het college wordt verzocht een WMO-
bus aan te schaffen als mobiel eerstelijns loket met
informatie over mogelijkheden voor
maatschappelijke ondersteuning; deze bus zo
spoedig mogelijk in te zetten in alle wijken en
buurten van Haarlem en de bus in Haarlem te laten
circuleren totdat er voldoende
loketten/buurtservicepunten zijn met een breed
aanbod.

PvdA, SP en
VVD

HM Een voorstel wordt de raad tegelijkertijd aangeboden
met de herziene beleidsnota WMO.
Wij delen de mening van de indieners van de motie
dat informatie, advies en cliëntondersteuning zo dicht
mogelijk bij burgers moet worden aangeboden. De
voorstellen in de conceptnota Raad op maat voorzien
hier in. In deze nota wordt een model voorgesteld
waarbij er één moederloket is met satellieten in de
wijk. Deze buurtservicepunten in de wijk zullen
verder worden ontwikkeld in samenwerking met
maatschappelijke organisaties als zorgaanbieders,
welzijnsorganisaties, corporaties. In aansluiting op
maatschappelijke initiatieven is deze ontwikkeling op
enkele plaatsen reeds in gang gezet. Zo zijn er al
enkele buurtservicepunten gerealiseerd, bijvoorbeeld
in het Reinaldahuis en Schoterhof. Na
besluitvorming door de gemeenteraad zal hieraan
verder uitwerking worden gegeven.
Het college wijst de motie af.

Aangenomen

De fracties van
CDA, CU-SGP,
Actiepartij en D66
stemmen tegen de
motie.
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SZ 2008-K8/42 M Impuls welzijnswerk “voorkomen is beter dan 
genezen”: het college wordt verzocht een extra
impuls toe te dienen aan het welzijnswerk van€ 
100.000,- voor innovatieve projecten ten behoeve
van:

1) peuters/kleuters, gericht op voorkomen
van latere schooluitval

2) jongeren gericht op toeleiding naar arbeid
3) ouderen, gericht op het tegengaan van

eenzaamheid
aan die projecten de voorwaarde te verbinden dat ze
moeten worden voorgesteld en uitgevoerd in
samenwerking met een niet-welzijnsorganisaties; de
spelregels voor projectaanvraag neer te leggen in
een notitie waarin ook de visie van de gemeente
doorklinkt wat van het welzijnswerk wordt
verwacht en die notitie voor de behandeling van de
begroting 2009 aan de commissie Samenleving
voor te leggen. Voor de dekking wordt verwezen
naar het verzamelamendement.

PvdA, SP en
VVD

HM Het college onderschrijft het belang van goed
welzijnswerk, eveneens als het voorkomen van
schooluitval, het behalen van een startkwalificatie
door jongeren, als wel het tegengaan van
eenzaamheid bij ouderen.

Inzet ten behoeve van peuters en kleuters gericht op
voorkomen van latere schooluitval maakt onderdeel
uit van het regulier welzijnswerk. Evenals inzet ten
behoeve van het tegengaan van eenzaamheid bij
ouderen.
Het college is van mening dat het welzijnswerk
momenteel vooral gebaat bij is bij structurele
subsidie passend bij haar kerntaak Het college
betrekt genoemde punten bij de herziene WMO
beleidsnota en ontraadt de motie.

Aangenomen

De fracties van GL,
CDA, CU-SGP en
Actiepartij stemmen
tegen de motie.

De fracties van GL,
CDA en D66 geven
een stemverklaring.

SZ
VVH

2008-K8/43 M Gereguleerde wietteelt: het college wordt verzocht
de mening dat de achterdeurproblematiek geregeld
dient te worden (ook bij discussies e.d.) uit te
dragen; om onder collega-burgemeesters te pleiten
voor een proef met gereguleerde wietteelt en te
trachten de groep van medestanders te vergroten en,
zodra in Den Haag ook maar een geringe opening
wordt geboden, om samen met andere collega-
burgemeesters, die hiervan medestander zijn, met
kracht te lobbyen voor een proef met gereguleerde
wietteelt; in contact te treden met gemeente Tilburg
over hun ideeën rond een proef meet gereguleerde
aanvoer.

PvdA, SP en
Actiepartij

BS Het college deelt de mening dat de
achterdeurproblematiek geregeld dient te worden en
zal deze actief uitdragen in de daartoe bestemde
overleggen c.q. discussies, met name richting de
landelijke overheid.

De burgemeester zal pleiten voor een proef met
gereguleerde wietteelt onder collega burgemeesters
in de regio zodra de landelijke overheid hiertoe een
opening biedt.

De gemeente Tilburg heeft besloten om na ampele
overweging geen experimenten te doen, omdat het
landelijke gedoogbeleid daarvoor geen ruimte biedt.

Het college neemt de motie over.

Aangenomen

De fracties van
CDA, CU-SGP,
D66 en VVD
stemmen tegen de
motie.
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WZ 2008-K8/44 M Zandhappen: het college wordt gevraagd in het
nieuw te ontwikkelen speelruimteplan weer een
aantal openbare zandbakken op te nemen;
maatregelen te nemen om vervuiling van deze
zandbakken te voorkomen; voor onderhoud van de
bakken te kijken naar ook de aanpak van andere
gemeentes in deze (Halt-jongeren, re-integratie
trajecten o.i.d.) en de eerste openbare zandbak
zomer 2009 feestelijk te openen.

PvdA, SP,
VVD

MD Het college onderschrijft de intentie van de motie en
stelt voor om de realisering van zandbakken mee te
nemen in de nota Speelruimteplan, welke in het
najaar ter besluitvorming wordt aangeboden aan de
gemeenteraad.

Gezien het betrekken van de strekking van de motie
in het speelruimteplan wordt de motie is overbodig.

Aangenomen

De fracties van
CDA, Partij
Spaarnestad, CU-
SGP, Actiepartij en
D66 stemmen tegen
de motie.

SZ 2008-K8/45 M Unieke hofjes: het college wordt gevraagd te
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om samen
met andere Nederlandse hofsteden een succesvolle
aanvraag bij de UNESCO in te dienen opdat onze
hofjes op de wereld-erfgoedlijst geplaatst kunnen
worden.

PvdA, VVD,
SP en CDA

CV Onze Haarlemse hofjes zijn een parel in de stad. Het
College zal de Raad een notitie sturen over de
mogelijkheden om samen met derden zoals de
Vereniging Haerlem, Hofjesbesturen en andere
steden uitvoering te geven aan de motie. Daarbij zal
de benodigde ambtelijke capaciteit, kosten en
tijdsplanning betrokken worden.
De motie is overbodig.

Aangenomen

De fracties van
Partij Spaarnestad,
CU-SGP,
Actiepartij en D66
stemmen tegen de
motie.
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CS 2008-K8/46 M Groene fondsen: het college wordt verzocht het
begrip duurzaamheid een belangrijke rol te laten
spelen bij het kiezen van een bank en vooral bij het
kiezen van de fondsen waarin belegd wordt; om in
samenwerking met enkele bankinstellingen te
bezien welke mogelijkheden er zijn om (deels) het
gemeentelijke liquiditeitsoverschot te beleggen in
duurzaamheidsfondsen binnen de regels van de Wet
(Fido) en het gemeentelijk Treasury Statuut.

PvdA, SP,
VVD en
Actiepartij

CV De gemeente Haarlem is op dit moment niet in de
positie om te beleggen.

Binnen de regels van de wet (Fido) en het
gemeentelijk Treasurystatuut is het mogelijk om
duurzaam te beleggen. In de afgelopen periode
hebben de gemeenten Den Haag en Tilburg bekend
gemaakt dat zij duurzaam gaan beleggen.
Overigens heeft internationaal onderzoek (o.a. door
Erasmus Universiteit Rotterdam) aangetoond dat het
rendement van duurzaam beleggen tenminste
gelijkwaardig is aan het gewone beleggen.
Volgens planning wordt in 2008 het Treasurystatuut
van Haarlem geactualiseerd. Wij zullen hierin
expliciet het voorstel opnemen dat toekomstige
beleggingen van Haarlem duurzaam resp.
maatschappelijk verantwoord moeten zijn.
In die zin neemt het college de strekking van de
motie over.

Op het portaal voor duurzaam beleggen, ethisch
beleggen, groen beleggen en groen sparen
(www.duurzaam-beleggen.nl) treft u meer informatie
aan over dit onderwerp.

Aangenomen

De fractie van CU-
SGP stemt tegen de
motie.

De fractie van D66
geeft een
stemverklaring.

SZ 2008-K8/47 M Ateliers en broedplaatsen: het college wordt
verzocht bij de invulling van de besteding van het
geld voor beeldende kunst en vormgeving naast
compensatie van de instellingen en initiatieven die
hun provinciale subsidie verliezen prioriteit te
geven aan ateliers en broedplaatsen; te onderzoeken
of er een samenwerking mogelijk en wenselijk is
met het A’damse Bureau Broedplaatsen bij het 
creëren van nieuwe broedplaatsen in Haarlem,
zodat Haarlem kan profiteren van de expertise van
dit Bureau en deze voorstellen mee te nemen bij
het opstellen van de nieuwe Cultuurnota.

PvdA, SP,
VVD en D66

CV Het college komt met voorstellen voor invulling van
de besteding van de BKV-gelden.
De motie komt in een te vroeg stadium.

Aangenomen

De fracties van
Partij Spaarnestad,
CU-SGP,
Actiepartij en VVD
stemmen tegen de
motie.

De Actiepartij,
VVD en SP geven
een stemverklaring.

http://www.duurzaam-beleggen.nl/
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CS
Griffie

2008-K8/48 M De burger als gast van de raad: het Presidium
wordt verzocht de griffie te vragen het systeem van
Gast van de Raad uit te werken en met ingang van 1
september 2008 te introduceren.

PvdA, VVD,
SP, CDA en
D66

BS Het betreft hier een zaak van de raad. Aangenomen

De fractie van
Actiepartij stemt
tegen de motie.

CS/cc 2008-K8/49 A Verzamelamendement: het college wordt
verzocht de Kadernota 2008 en de eerste
bestuursrapportage 2008 aan te passen cf. de
voorstellen in het verzamelamendement.

PvdA en SP CV De portefeuillehouder financiën reageert in de
raadsvergadering van 18 juni 2008 mondeling op dit
verzamelamendement.

Ingetrokken

WZ 2008-K8/50 M Hard gras: het college wordt verzocht om in
parken zeer regelmatig te maaien en grovere
grassoorten in te zaaien die geschikter zijn voor
recreatieve sportbeoefening.

PvdA MD Recreatieve sportbeoefening in parken gebeurt soms
ook horizontaal, de vraag is of hard gras daar de
voorkeur verdient. Motie overbodig.

Aangenomen

De fracties van
Partij Spaarnestad,
CU-SGP,
Actiepartij en VVD
stemmen tegen de
motie.

De fractie van Partij
Spaarnestad geeft
een stemverklaring.
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WZ/CS 2008-K8/51 M Naar een nieuwe St. Nicolaasbrug, het vervolg
College wordt verzocht af te zien van de Centrale
Afstandsbediening Bruggen (CAB) en het geld dat
hiervoor was bestemd te reserveren voor een
fietsbrug over het Spaarne, bijvoorbeeld op de plek
van de St. Nicolaasbrug; indien uit onderzoek blijkt
dat een fietsbrug over het Spaarne niet mogelijk is,
het geld te besteden aan andere voorzieningen t.b.v.
de fietsinfrastructuur.

GL MD In een recente brief aan de commissie beheer is door
ons aangegeven dat wij de discussie over een
langzaam verkeer route in de omgeving bij het
Spaarne willen betrekken bij de discussie in de
commissie over de bereikbaarheid van de binnenstad.
Het gaat daarbij dan ook over de functies en
inrichting van zowel de Prinsenbrug als de
Catherijnebrug.
Overigens valt een langzaam verkeer brug over het
Spaarne onder de verbetering van de fiets
infrastructuur en komt als zodanig in aanmerking van
een BDU subsidie via de provincie (afhankelijk van
de prioritering). Een gemeentelijke reservering van
10% is dan voldoende, hierbij moet gedacht worden
aan een indicatief bedrag van €400.000. Dit bedrag 
is in het investeringsplan 2009-2013 niet
gereserveerd.
De reservering voor de centrale afstandsbediening
van de bruggen blijft noodzakelijk voor de uitvoering
van de centrale afstandsbediening, dan wel voor
verbeteringen aan het bestaande systeem. Hierover
zullen wij u dit jaar rapporteren.

De motie wordt op dit moment ontraden.

Ingetrokken

WZ 2008-K8/52 M Herbezinning stadion: de raad besluit zich te
herbezinnen op de voorliggende locatie voor
stadion Oostpoort en het college op te dragen op
zoek te gaan naar alternatieve locaties.

GL MD Alvorens te besluiten tot de komst van een stadion in
Oostpoort heeft een uitgebreid onderzoek
plaatsgevonden naar de beste locatie voor een
stadion. Daarbij waren 3 locaties expliciet in beeld,
te weten Waarderpolder, Oostpoort en Noord. Na
afweging van alle van belang zijnde punten als
veiligheid, bereikbaarheid, parkeerfaciliteiten
combinatie mogelijkheden met woningbouw en meer
is door de Raad gekozen voor de locatie Oostpoort.
Er is geen reden af te wijken van de uitkomsten van
dat onderzoek. De motie wordt ontraden.

Verworpen

De fracties van GL,
Partij Spaarnestad,
CU-SGP en
Actiepartij stemmen
voor de motie.
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SZ 2008-K8/53 M Zonnepanelen: het college wordt verzocht om in
het kader van Haarlem Klimaatneutraal de
mogelijkheden te onderzoeken voor een
zonnepanelenfonds voor particulieren en de raad
hierover te informeren; daarbij tevens op zoek te
gaan naar mogelijke partners om samen het fonds te
vullen.

GL, PvdA en
Actiepartij

MD Het college is van mening dat ook de burger een
bijdrage kan leveren aan de productie van duurzame
energie. De plaatsing van zonnepanelen is hierbij een
voor de hand liggende optie. Investering hierin levert
het de burger een verlaging van de jaarlijkse
energierekening op. Het college erkent dat de huidige
prijs van zonnepanelen een belangrijke drempel
vormt voor burgers om tot aanschaf over te gaan.
Daarom hebben wij reeds initiatieven genomen om
de financiële drempel te verlagen. Eind mei jl.
hebben wij bij de provincie Noord-Holland subsidie
aangevraagd in het kader van de Deelverordening
Duurzame Energiepakket 2008. Het aangevraagde
bedrag voor 2008 (ook voor de volgende jaren kan
een vergelijkbaar bedrag worden aangevraagd) van
68.000 euro zal grotendeels ingezet worden om de
aanschaf van zonnepanelen door burgers te
subsidiëren.
Wij verwachten dat met het aangevraagde bedrag
jaarlijks omstreeks 50-100 zonnepaneelsystemen
financieel ondersteund kunnen worden. Om dit aantal
te verhogen zullen wij op zoek gaan naar verdere
financiële ondersteuning. Deze ondersteuning hopen
we te verkrijgen bij de partijen, die in de toekomst
het convenant Haarlem Klimaatneutraal zullen
ondertekenen.
Tot slot willen wij er op wijzen dat de landelijke
subsidieregeling in het kader van Stimulering
Duurzame Energieproductie (SDE) in 2009
voortgezet zal worden. Binnen deze regeling zal
subsidie beschikbaar zijn voor zonnepaneelsystemen
voor burgers.
Motie overbodig.

Aangenomen

De fracties van
CDA, CU-SGP,
D66 en VVD
stemmen tegen de
motie.
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CS 2008-K8/54 M Het kan ook anders: het college wordt gevraagd
om de coalitieafspraak om meevallers voor 50% te
besteden aan de algemene reserve en voor 50% aan
inlopen achterstallig onderhoud te heroverwegen en
evt. te besteden aan bijv. het sociale beleid.

GL CV Bij meevallers gedurende deze collegeperiode zal het
college zich primair houden aan de afspraken zoals
die zijn vastgelegd in het coalitieakkoord. Uiteraard
kan de raad anders besluiten over een
bestedingsvoorstel van het college, zoals recent is
gebeurd bij de besluitvorming over het Jaarverslag
2007.
De motie wordt ontraden.

Verworpen

De fracties van GL
en Actiepartij
stemmen voor de
motie.

WZ 2008-K8/55 M Voetbalstadion: het college wordt opgedragen op
grond van huidige informatie de voor- en nadelen
van een nieuw voetbalstadion Oostpoort te
evalueren tegen het alternatief van
renoveren/nieuwbouw van het oude stadion aan de
Jan Gijzenkade en dit evaluatierapport voor te
leggen aan de Raad; in deze evaluatie tenminste de
volgende aspecten mee te nemen: Financiën
(schadeclaims/projectkosten voor
gemeente/exploitatiekosten), risico’s (t.a.v. te 
verwachte bezoekers, sponsorgelden), nieuwbouw
woningen, autonomie voetbalstadion, bijvelden,
bereikbaarheid en infrastructuur, natuur en milieu,
uitvoerbaarheid/bouwtijd (rechtszaken).

Partij
Spaarnestad en
Actiepartij

MD Het college zet onverkort in op de komst van het
stadion in de Oostpoort. Een evaluatie is daarmee
niet aan de orde. De motie wordt ontraden.

Verworpen

De fracties van GL,
Partij Spaarnestad,
CU-SGP en
Actiepartij stemmen
voor de motie.

SZ 2008-K8/56 M Bouwen voor doorstroming: uitgesproken wordt
dat het principe van bouwen voor doorstroming (op
gang brengen verhuisketen) nog steeds
uitgangspunt is voor het bouwen van woningen in
Haarlem.

CDA JN In de Woonvisie Haarlem is reeds benadrukt dat
doorstroming van groot belang is op de Haarlemse
woningmarkt (speerpunt: dynamisch). Ook
Convenant Wonen, met als motto: verleiden tot
verhuizen, heeft als rode draad de verbetering van de
doorstroming en meer dynamiek op de woningmarkt.
Het woonwensenonderzoek (WOoN) ondersteunt de
Woonvisie hierin.
De opgave ligt dus op bouwen aan de ‘onderkant’ 
van de woningmarkt /starters (conform het
Coalitieakkoord) en voor de doorstroming.
Het college acht de motie overbodig.

Verworpen

De fracties van GL,
CDA en VVD
stemmen voor de
motie.

De fracties van D66
en SP geven een
stemverklaring.
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SZW
CS

2008-K8/57 M Op weg naar werk met de WWB: het college
wordt verzocht meevallers als gevolg van een
verhoogde uitstroom uit de bijstand alleen in te
zetten voor trajecten en projecten die erop zijn
gericht mensen aan werk te helpen.

CDA en
Actiepartij

CV In het coalitieakkoord hebben wij afspraken gemaakt
over de financiële positie van de gemeente in de
komende vier jaar. Onder meer hoe om te gaan met
positieve saldi op de begroting.
Voorstel: motie ontraden.

Ingetrokken

SZ 2008-K8/58 M Leergeld: het college wordt opgedragen voor 1
september a.s. de raad duidelijk te maken welke
activiteiten DOCK levert voor de aan hen verstrekte
subsidie; duidelijk te maken op welke manier het
college de gesignaleerde problemen in het RKC
onderzoek over de rol van de gemeente denkt te
verbeteren.

CDA en
Actiepartij

HM Het prestatieplan 2008 van DOCK is ontvangen en
op ambtelijk en bestuurlijk niveau met hen
besproken. Bespreking van het plan met de
commissie Samenleving zal plaatsvinden na het reces
van de raad. Dit vindt plaats voor 1 september 2008.
De door de RKC gedane (en door ons overgenomen)
aanbevelingen brengen wij in bij ons onderzoek naar
het sturen en beheersen van verbonden partijen en
(grote) gesubsidieerde instellingen (onder meer
invoering van het stoplichtenmodel en de rol
accountfunctie).
Het college neemt de strekking van de motie over.

Ingetrokken

CS
M&S/
hrm

2008-K8/59 M Wil je voor Haarlem werken?: het college wordt
verzocht bij de begroting te komen met voorstellen
onze arbeidsvoorwaarden op een concurrerend
niveau te brengen.

CDA CV Onderdeel van de reorganisatie is geweest het
opzetten van een nieuw functie en loongebouw. Dat
wil zeggen dat, binnen de organisatorische
uitgangspunten en randvoorwaarden alle functies
opnieuw zijn geformuleerd en gewaardeerd. Het
functie en loongebouw is door een onafhankelijke
partij (Leeuwendaal) getoetst en akkoord bevonden.

De motie is naar onze mening overbodig.

Ingetrokken

SZW 2008-K8/60 M Einde aan boetebeleid: het college wordt verzocht
voor de begroting 2009 te komen met concrete
resultaten ten aanzien van het boetebeleid van
NUON en PWN.

CDA HM Op lokaal niveau kan de gemeente hierin geen rol
van betekenis spelen. Wel heeft het college in het
kader van het project preventie huisuitzettingen de
regievoerders overleg met de nutsbedrijven. De
gemeente heeft ten aanzien van dit beleid overigens
geen zeggenschap.
Voorstel: motie ontraden.

Verworpen

De fractie van CDA
stemt voor de motie.
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SZW 2008-K8/61 M Formulierenbrigade: het college wordt
opgedragen op het eigen besluit ter zake nog voor 1
september a.s. uit te voeren en de raad periodiek te
informeren over de vorderingen die worden
gemaakt om huishoudens beter gebruik te laten
maken van voorzieningen.

CDA en
Actiepartij

HM Het college zal voor de begrotingsbehandeling
rapporteren of een nieuwe opzet van de
formulierenbrigade tot betere resultaten leidt.
De motie is overbodig.

Ingetrokken

VVH 2008-K8/62 M Bestuurlijke boete: het college wordt verzocht in
2008 te komen met een voorstel de bestuurlijke
boete in Haarlem eventueel in te zetten rond
bijvoorbeeld overlastlocaties.

CDA BS Het college van B&W staat positief tegenover de
invoering van de bestuurlijke boete om overlast beter
aan te pakken. Het wetgevingsproces is echter nog
niet voltooid en er zijn vragen ten aanzien van de
bekostiging. Er loopt hierover een landelijke
discussie tussen gemeenten en het Ministerie van
Justitie. Bovendien is er naast de bestuurlijke boete
nog de aanstaande invoering van de bestuurlijke
strafbeschikking. Het college bereidt een nota voor
waarin een standpunt wordt ingenomen over de
invoering van de bestuurlijke boete. Deze kunt u na
de zomer verwachten.
De motie is overbodig.

Ingetrokken
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VVH 2008-K8/63 M Alcohol heeft een grens: het college wordt
verzocht een korte notitie op te stellen waarin wordt
gemotiveerd of Haarlem gebruik wil maken van
deze door het Kabinet geboden mogelijkheden en
deze zaken aan te kaarten in het overleg met
ondernemers over het nog op te stellen
horecaconvenant en ondernemers te vragen welke
bijdrage zij kunnen vervullen.

CDA BS Het college zal in het najaar een notitie opstellen
waarin wordt aangegeven of, en hoe, Haarlem
gebruik wil maken van de door het kabinet geboden
mogelijkheden.

Onderwerpen als overmatig alcoholgebruik, toezicht
en geen verkoop minderjarigen maken al deel uit van
het overleg met de Horeca, zowel in reguliere
overleggen als in het kader van het horecaconvenant.

Het college hecht er aan in dit kader te vermelden dat
op het terrein van preventie de gemeente reeds de
voorlichting door de GGD aan jongeren op scholen
bekostigt over de risico’s van o.a. alcoholgebruik. 
Dit geschiedt vanuit de nota ‘Kiezen voor Jeugd’ en 
het actieprogramma Jeugd en Veiligheid. Daarnaast
pleegt de politie op het terrein van handhaving via
twee projecten inzet op ‘dronkschap onder jongeren’: 
via MUG (Minder Uitgaans Geweld): Politie en Halt
werken samen om overlast veroorzaakt door dronken
jongeren te bestrijden.
De motie is overbodig.

Ingetrokken
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SZ
VVH

2008-K8/64 M Anders kiezen voor de jeugd: het college wordt
verzocht in de voortgangsrapportage Kiezen voor
de jeugd meer te doen aan de benadering, toerusting
en begeleiding van ouders van risicojongeren en
meer zichtbare maatregelen te nemen tegen overlast
van jongeren in het bijzonder rond enkele
Haarlemse pleinen.

CDA MD 1. Het betrekken van ouders bij jongerenproblematiek
wordt op dit moment ingevuld door Bureau Halt en de
politie:
 Halt betrekt ouders standaard bij de aanpak van de

jongeren die overlast hebben veroorzaakt of een
overtreding hebben gepleegd.

 De politie stelt steeds vaker ouders op de hoogte van
de contacten die de politie heeft met hun kinderen. De
meeste ouders reageren positief op het initiatief van
de politie om hen te betrekken, anderen zijn
moeilijker aanspreekbaar, maar juist dan is het leggen
van politiecontact een goede eerste stap om hen te
bewegen hun verantwoordelijkheid te nemen.

 Ook in de overlastbestrijdingsprojecten MUG1 en
DOM2 worden ouders betrokken van de jongeren
waar politie en Halt contact mee leggen.

 In het kader van het Actieplan J&V wordt onderzocht
of aanvullende activiteiten of aanpakken mogelijk en
wenselijk zijn.
Hierover wordt de stand van zaken

2. De maatregelen tegen overlast van jongeren in het
bijzonder rond enkele Haarlemse pleinen bestaan uit:
 Een brede wijkgerichte aanpak. Zo is de aanpak van

de jongerenoverlast op bijvoorbeeld het
Brouwersplein en het Marsmanplein opgenomen in de
wijkcontracten. En er wordt in Meerwijk centrum
sinds ruime tijd in een integrale aanpak gewerkt aan
inrichting en onderhoud van het plein, de toegang van
de parkeergarage etc. De fysieke maatregelen aldaar
zijn nagenoeg gereed. De aanpak op dit plein m.b.t.
handhaving door de politie en preventieve activiteiten
(jongerenwerk) zal zolang als nodig voortgezet
worden.

De activiteiten die ondernomen worden, geschieden altijd
in overleg met de omwonenden en zouden daardoor ook
voldoende zichtbaar en bekend moeten zijn.
De motie is overbodig.

Verworpen

De fracties van GL
en CDA stemmen
voor de motie.

De fractie van SP
geeft een
stemverklaring.

1 Minder UitgaansGeweld: Politie en Halt werken samen om overlast veroorzaakt door dronken jongeren te bestrijden. Deze jongeren worden aangesproken op hun gedrag en krijgen bij
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WZ 2008-K8/65 M Parkeren met de provincie: het college wordt
opgedragen te onderzoeken of een gemeentelijke
parkeergarage daar inderdaad wenselijk en te
betalen is.

CDA en D66 JN Dit onderzoek is reeds gaande in nauwe
samenwerking met de provincie; het biedt
kansen/mogelijkheden om de leefbaarheid op straat
te kunnen verbeteren.
De motie is overbodig.

Ingetrokken

SZ 2008-K8/66 M Haarlem verdient beter: het college wordt
verzocht bij de begroting 2008 te komen met
concrete projecten voor het Haarlemse MKB,
waarbij budgetten vanuit de economische pijler en
EFRO subsidies slim worden gecombineerd en
onderzocht wordt of de prov. Noord-Holland vanuit
de Economische Agenda 2008-2011 ook een
bijdrage kan leveren.

CDA BS OPH EZ gelden worden ingezet voor economische
agenda waaronder inzet op prestaties m.b.t.
verbetering creativiteit en innovatie, met name
gericht op midden- en kleinbedrijf. Zo mogelijk
wordt gecombineerd met de mogelijkheden van
EFRO-subsidies; contact met provincie Noord-
Holland is reeds gaande. De motie is overbodig.

Verworpen

De fracties van
PvdA, CDA, Partij
Spaarnestad,
Actiepartij en D66
stemmen voor de
motie.

SZ 2008-K8/67 M Veteranendag: het college wordt verzocht contact
op te nemen met het Veteranenplatform in Doorn
teneinde de behoefte te peilen in navolging van
plaatsen als Amsterdam, Heemstede en
Bloemendaal met enige regelmaat een zogenaamde
veteranendag te organiseren en de uitkomst van dit
overleg nog voor de behandeling van de begroting
2009 aan de raad voor te leggen.

CDA BS Het college heeft inmiddels contacten gelegd met het
Veteranenplatform en zal in het najaar hierop
terugkomen.
De motie is overbodig.

Ingetrokken

WZ 2008-K8/68 M Ruim baan voor de fiets: het college wordt
verzocht€ 300.000,- te reserveren in de begroting
2009 om hiermee een extra inspanning te verrichten
tot verbetering van het fietsnetwerk, door extra
keuzes te maken, boven op het bestaande
programma, uit de top tien van knelpunten in de
fietsroutes in Haarlem, in 2008 opgemaakt door de
Fietsersbond en erkend subsidiabel door de
provincie NH.

VVD, SP,
PvdA en
Actiepartij

MD De provincie heeft een nieuw subsidiebudget
beschikbaar: Impuls Fiets 2008-2012.
In dit kader zal de door de raad al eerder aangedragen
€ 300.000 eenmalig zeker worden benut (zie 
besluitvorming Jaarrekening 2007).
Motie overnemen.

Ingetrokken

herhaling een gele kaart. Ouders van aangepakte jongeren krijgen altijd een brief waarin melding gemaakt wordt van de overlast die hun kind veroorzaakt en worden eventueel
uitgenodigd op het politiebureau.
2 Dronkenschap onder minderjarigen: de politieaanpak voor jongeren die zwaar onder invloed van drank op straat worden aangetroffen. Halt doet de afdoening.
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SZ 2008-K8/69 M Op de loop met de Canon: het college wordt
opgedragen tot het in de markt zetten van de
“Haarlemse Canonwandeling” door Hapro/VVV in 
samenwerking met de bovengenoemde
verenigingen en het Historisch Museum Haarlem en
de bekostiging hiervan komt voort uit het gestelde
budget voor citymarketing.

VVD, PvdA en
SP

BS Het college vindt de idee van een nieuwe wandeling
interessant en zal de betrokken partijen opdracht
geven deze te ontwikkelen. De motie is, gelet op het
feit dat de Canon nog niet gereed is, prematuur.

Aangenomen

De fracties van GL,
Partij Spaarnestad,
CU-SGP en
Actiepartij stemmen
tegen de motie.

SZ 2008-K8/70 M Oud en jong: het college wordt opgedragen een
sociale partner in de stad de opdracht te geven om
een project “breng oud en jong bij elkaar” op te 
starten, waarbij scholieren in contact worden
gebracht met ouderen met als doel plezier te hebben
en van elkaar te leren; de kosten hiervan te dekken
uit de extra welzijnsgelden a€ 350.000,-.

VVD en SP HM Het college zal bezien hoe onderwijsinstellingen en
zorginstellingen met elkaar in contact kunnen
worden gebracht om de mogelijkheden hiertoe te
onderzoeken. Dit aansluitend op de reeds ontplooide
initiatieven (maatschappelijke stages zoals deze
momenteel al door de Vrijwilligerscentrale vorm
krijgen, bijvoorbeeld in zorgcentra).
De motie is overbodig.

Verworpen

De fracties van
CDA, VVD en SP
stemmen voor de
motie

SZ 2008-K8/71 M Potjes leeg: het college wordt opgedragen de
resterende OPH-gelden in te zetten in beide wijken
voor meer ondergrondse parkeerplaatsen, opdat
deze wijken volledig autoluw worden en de grond
die vrijkomt door het niet aanleggen van
parkeerplaatsen in de openbare ruimte in te richten
als groen en/of speelplaats.

VVD, SP en
Actiepartij

MD
JN

Zoals bekend zijn de OPH-middelen gekoppeld aan
met het Rijk gemaakt prestatieafspraken en de
overeenkomst met de corporaties inzake de
transformatie-opgave. Het college zet in op het
besteden van deze middelen aan de afgesproken
doelen en is voornemens de achterstand in besteding
[in de motie aangeduid als resterende middelen] weg
te werken (zie motie 75).
Overigens is het beleid bij (her)ontwikkelings-
projecten tav parkeren al gericht op parkeren op
eigen terrein en in BP’s wordt het ondergronds 
parkeren mogelijk gemaakt.
De motie is overbodig.

Aangenomen

De fracties van GL,
CDA, Partij
Spaarnestad, CU-
SGP en D66
stemmen tegen de
motie.
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VVH 2008-K8/72 M Handhaving gelijke monniken, gelijke kappen:
het college van B&W wordt verzocht het
handhavingsbeleid zo in te richten, dat alle burgers
en ondernemers van een straat of een substantieel
gedeelte van de straat gelijktijdig worden
aangesproken of handelingen die in strijd zijn met
de bepalingen van de uitstal- en
terrassenverordeningen, zodat niet alleen de
goedwillende burger die een vergunning aanvraagt
de kans loopt om een last onder dwangsom te
ontvangen, terwijl de buurman die dat niet doet, de
dans ontspringt.

VVD, SP en
PvdA

BS Het college onderschrijft het principe van gelijke
monniken gelijke kappen volledig. In het najaar
wordt het uitstallingenbeleid geëvalueerd.

Het college neemt de motie over.

Aangenomen

De fractie van
Actiepartij stemt
tegen de motie.

WZ 2008-K8/73 M Spaarnwoudestraat: doe er wat mee: college
wordt verzocht in het onderhoudsbudget voor de
begroting van 2009 een bedrag op te nemen voor
herinrichting van de Spaarnwoudestraat.

VVD, PvdA,
SP en
Actiepartij

MD De Spaarnwouderstraat is ca 10 jaar geleden
geherprofileerd (incl. vernieuwen riolering). Nu
opnieuw aanpakken vanuit het Beheer- en
onderhoudprogramma zou inhouden dat we iets gaan
doen wat nog niet nodig is. Technisch gezien zou de
volgende aanpak pas over 20 jaar plaats vinden. De
indicatieve kosten van het vernieuwen van de
bestrating is€ 250.000. Het initiatiefvoorstel behelst 
echter meer, dan een herindeling.
Het college zal met een notitie komen waarin het
totaal beschreven wordt en aangeven wat er deze
collegeperiode gerealiseerd kan worden.
De motie is overbodig.

Ingetrokken
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SZ 2008-K8/74 M Uit de school geklapt (aanpassing op
toelatingsregeling middelbare scholen vanaf
2009): college wordt opgedragen een
klankbordgroep van betrokken ouders te betrekken
in de gedachteontwikkeling omtrent ontwikkelingen
in toelatingsprocedure; de raad op korte termijn
inzage te geven in huidige en toekomstige toe- en
doorstroom naar verschillende
onderwijsinstellingen; regionaal bovenstaande
problematiek op te pakken om te komen tot een
evenwichtig aanbod van scholen dat inspeelt op de
vraag van nu en de nabije toekomst; de
schoolbesturen per ommegaande aan te geven dat
toelatingsregel voor voortgezet onderwijs in
Haarlem, Heemstede en Bloemendaal voor het jaar
2009 en verder voorrang te verlenen. Hierbij
rekening te houden met gemeentelijke plicht
onderwijs te verlenen aan kinderen in de stad
Haarlem en omliggende gemeenten te weten
Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en
Haarlemmerliede/Spaarnwoude.

VVD, CDA en
SP

MD Met de schoolbesturen V.O. is reeds afgesproken te
onderzoeken hoe tegemoet kan worden gekomen aan
de toenemende vraag naar gymnasiaal onderwijs
(categoriaal of binnen scholengemeenschappen).
Hierin worden de toe- en doorstroomgegevens naar
het V.O. alsmede de advisering betrokken.
Met de schoolbesturen voor primair en voortgezet
onderwijs in Haarlem en de regio is een aanpassing
van de aanmeldingsprocedure opgesteld. (niet alleen,
Zuid-Kennemerland maar ook Velsen en
Haarlemmermeer). Ouders zijn betrokken in dit
proces. Zoals toegezegd krijgt de Raad binnenkort
deze regeling toegezonden.
De gemeente–dus ook de raad–heeft geen
bevoegdheden m.b.t. toelatingsprocedures. Over de
regierol van de gemeente als partner in het
Convenant Lokaal Onderwijsbeleid is onlangs
uitgebreid gesproken in de raad met de commissie.
college ontraadt de motie.

Ingetrokken

SZ 2008-K8/75 M WWW: Wonen, Werken en Welzijn: het college
wordt verzocht zichtbaar te maken dat
onderbesteding op de peilers Economie en Fysiek
wordt weggewerkt in de rest van de coalitieperiode
en dat dit wordt neergelegd in toetsbare
prestatieplannen.

VVD, SP en
PvdA

BS
JN

Het college onderschrijft de noodzaak op korte
termijn de onderbesteding op beide pijlers ongedaan
te maken en heeft hiertoe al acties uitgezet. Na het
reces zal de raad hierover worden geïnformeerd.
De motie is hiermee overbodig.

Aangenomen

De fracties van
CDA, Partij
Spaarnestad, CU-
SGP en Actiepartij
stemmen tegen de
motie.

SZ 2008-K8/76 M Huurcontract HFC Haarlem “laat maar zien”: 
besluit wordt opgedragen Fortress en HFC
Haarlem een door beide partijen getekend
huurcontract te laten overleggen aan het college en
de gemeenteraad een kopie (zonder weglatingen)
ter kennisgeving ter inzage te geven

Actiepartij,
Partij
Spaarnestad en
D66

Verworpen

De fracties van GL,
Partij Spaarnestad,
Actiepartij en D66
stemmen voor de
motie.
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SZ 2008-K8/77 M Kop gestoten? Straks koploper!: het college
wordt opgedragen alsnog in het najaar over te gaan
tot ondertekening om zo de status van
koplopergemeente en bijbehorende gelden voor dit
beleid binnen te halen en dit bij voorkeur in te
zetten voor realisatie van het Han Diekmanhuis

Actiepartij en
D66

BS Verworpen

De fracties van
Actiepartij en D66
stemmen voor de
motie.

De fracties van
PvdA, GL, CDA en
SP geven een
stemverklaring.

M&S/
com
Griffie

2008-K8/78 M Kieskleurig (wat zegt mijn stem.?): college wordt
opgedragen een zelfde toegankelijk overzicht over
stemgedrag van raadsfracties op te nemen op de
gemeentelijke website en indien mogelijk aan te
sluiten bij landelijke proef op website
www.watstemtmijnraad.nl; ongeacht toekomst
landelijke proef een vergelijkbaar helder en
toegankelijk overzicht te blijven hanteren op de
eigen gemeentelijke site

Actiepartij,
Partij
Spaarnestad,
CDA en D66

Aangenomen

De fracties van
PvdA en VVD
stemmen tegen de
motie

De fracties van GL,
VVD en SP geven
een stemverklaring

http://www.watstemtmijnraad.nl/
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CS 2008-K8/79 A Verzamelamendement: college wordt voorgesteld
om kadernota 2008 en bestuursrapportage 2008 te
wijzigen conform verzamelamendement.

PvdA, VVD,
SP, GL

Aangenomen

De fracties van
CDA, Partij
Spaarnestad, CU-
SGP, Actiepartij en
D66 stemmen tegen
het amendement.

De fracties van
CDA, Partij
Spaarnestad, CU-
SGP, Actiepartij en
D66 geven een
stemverklaring.

WZ 2008-K8/80 M Spaarnwoudestraat: doe er wat mee!: het college
wordt verzocht in de eerste week na het zomerreces
(2008) met een concreet uitvoeringsplan te komen,
dat er toe strekt dat uiterlijk in 2009 begonnen
wordt met de daadwerkelijke uitvoering; met
andere woorden dat uiterlijk in 2009 de eerste spade
de grond in gaat.

VVD, PvdA,
SP, CDA, D66
en Actiepartij

MD Aangenomen

De fractie van Partij
Spaarnestad stemt
tegen de motie.
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SZ 2008-K8/81 M Instromers in het voortgezet onderwijs: het
college wordt verzocht om een onderzoek in te
stellen naar enerzijds feitelijke geografische
bewegingen van leerlingen in en uit Haarlem en
anderzijds naar prognoses voor de (nabije)
toekomst op basis van niveau-inschatting van
toekomstige instromers in VO; om contact te
leggen met (een vertegenwoordiging van) de ouders
van toekomstige instromers en hun inbreng in het
verdere proces te borgen; de raad te informeren
over de uitkomsten van bovengenoemd onderzoek
en overleg, zodat deze uitkomsten betrokken
kunnen worden bij het maken van een structurele
toelatingsregeling.

VVD, PvdA,
SP, D66, GL,
Actiepartij,
CDA en Partij
Spaarnestad

MD (Unaniem)
aangenomen

SZ 2008-K8/82 M Uitstel toelatingsregeling: het college wordt
geadviseerd al zijn invloed aan te wenden om de
partners in het onderwijs te bewegen de
toelatingsregeling 2009/2010 pas na het reces vast
te stellen en de conceptregeling aan commissie
Samenleving voor bespreking en raadplegend
advies voor te leggen.

D66 en Partij
Spaarnestad

Verworpen

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

De fractie van VVD
geeft een
stemverklaring.
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SZ 2008-K8/83 M Geef ruimte aan de week van de vooruitgang:
college wordt verzocht om de voorbereidingsgroep
te subsidiëren (€ 2500,-) om de activiteiten in de
week van de vooruitgang en op autoloze zondag te
kunnen organiseren; gemeentelijke medewerking te
verlenen aan benodigde afzettingen en de kosten
hiervoor (€ 7300,-) voor rekening van gemeente
laten vallen (dekking verzamelamendement) en
vanaf 2009 tijdens “week van vooruitgang” 
Haarlemmers financieel te ondersteunen voor
evenementen en activiteiten in hun wijk die
temaken hebben met fit (ongemotoriseerd) bewegen
en lekker ademhalen in een schone stad

PvdA, GL en
SP

Aangenomen

De fracties van
Partij Spaarnestad,
CU-SGP,
Actiepartij en VVD
stemmen tegen de
motie.

WZ 2008-K8/84 M Naar een nieuwe St. Nicolaasbrug, het vervolg:
het college wordt verzocht om€ 300.000,-- op te
nemen in het IP 2008-2013 ter financiering van
fietsbrug over het Spaarne uitgaande van co-
financiering door de provincie en dit bedrag te
dekken via het verzamelamendement.

PvdA, GL en
VVD

Aangenomen

De fracties van
CDA, Partij
Spaarnestad, CU-
SGP, Actiepartij en
D66 stemmen tegen
de motie.

De fracties van
Partij Spaarnestad
en D66 geven een
stemverklaring.

SZ 2008-K8/85 M Discus: het college wordt verzocht te onderzoeken
of een Discusproject (dak- en thuislozen
huisvesting) in Haarlem haalbaar is en hiervoor in
overleg te gaan met woningcorporaties, GGZ en
verslavingszorg.

CDA HM Aangenomen

De fracties van
Partij Spaarnestad,
CU-SGP,
Actiepartij en VVD
stemmen tegen de
motie.
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SZ 2008-K8/86 M Oostpoort op de kaart: het college wordt verzocht
te onderzoeken–waar mogelijk in samenwerking
met de Provincie NH–in hoeverre de plannen van
ROVER aan kunnen sluiten bij de
ontwikkelingsmogelijkheden van Haarlem
Oostpoort, zodat het gebied rondom Spaarnwoude
station beter bereikbaar en daarmee aantrekkelijker
wordt voor fietsers, gebruikers van het OV en
bezoekers van het stadion.

VVD, PvdA,
CDA, SP en
GL

JN (Unaniem)
aangenomen
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