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1

STZ/W
WGZ

B10/001 M College wordt gevraagd inzicht te geven in de omvang
van de groep ex-gedetineerden, die nazorg van de
gemeenten zou dienen te ontvangen en de daarvoor
beschikbaar gestelde middelen

CUSGP BS
HvdM

Het college zal de gevraagde gegevens toesturen aan de raad. Aangenomen

WZ B10/002 M College wordt gevraagd de stijging van de
normbudgetten voor het onderhoud in het bijzonder het
normbudget groenonderhoud voor zover nodig en
mogelijk mede aan te wenden voor en beter onderhoud
van de buitengebieden in het voorjaar.

CUSGP MD In 2010 worden de normbudgetten herijkt. Dan zal ook
onderzocht worden wat de gevolgen zijn wanneer het
onderhoud in het buitengebied wordt verhoogd van extensief
naar standaard.
Dan zal ook worden gekeken of verhoging van extensief naar
standaard nodig is, en zo ja, wat daarvan de consequenties zijn.

Het college ontraadt het amendement.

Verworpen
Fractie CUSGP
stemt voor.

CS/CC B10/003 M Het college wordt gevraagd direct en in ieder geval
voor maart 2010 met concrete voorstellen te komen
om de schuldenlast te verminderen, het
investeringsprogramma aan te passen, de algemene
reserve te verhogen, niet strategische bezittingen te
verkopen en de opbrengst van deze maatregelen aan te
wenden tot verlichting van de schuldenlast en het
herstel van het evenwicht in de begroting.

CUSGP CvV Het college heeft toegezegd te inventariseren wat de Haarlemse
ombuigingsmogelijkheden zijn en welke mogelijkheden er zijn
om de inkomsten te verhogen. Het college zal de resultaten van
de inventarisatie in januari aanbieden aan de raad.
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid
reeds uitvoering gegeven.

Verworpen
Fracties CDA,
Partij
Spaarnestad,
CUSGP en De
Leeuw stemmen
voor

CS/CC B10/004 M Het college wordt gevraagd over te gaan tot de verkoop
van de gemeentelijke aandelen in het crematorium en
de opbrengst van de verkoop aan te wenden tot
verlichting van de schuldenlast c.q. de algemene
reserve

CUSGP CvV Op dit moment zijn er onderhandelingen gaande over verkoop
van het crematorium. De raad zal zo spoedig mogelijk
geïnformeerd worden over het resultaat.

Verworpen
Fracties
Spaarnestad,
CUSGP en 3
leden SP
stemmen voor.
VVD en SP
geven een
stemverklaring

CS/CC B10/005 A .Het college wordt gevraagd de OZB met 2% boven de
door het college voorgestelde stijging van 3% plus
inflatie te verhogen ter verhoging van de algemene
reserve.

CUSGP CvV In het coalitieakkoord is afgesproken de OZB niet meer te
verhogen dan met 3% plus inflatiecorrectie. Gelet op de
economische omstandigheden dient lastenverzwaring voor
burger en bedrijfsleven zoveel als mogelijk te worden beperkt.
Het college ontraadt derhalve de motie.

Verworpen
Fracties PvdA,
VVD en SP
geven
stemverklaring.
CUSGP stemt
voor.
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STZ/W
WGZ
M&S/CO
MM

B10/006 M Waardering voor Zelforganisaties
Het college wordt gevraagd regelmatig een artikel in de
stadskrant te wijden aan een van de zelforganisaties
over hun activiteiten en inzet.

GLH,
PvdA, SP

HvdM Het college onderschrijft het belang van allochtone
zelforganisaties voor de goede sociale verhoudingen in
Haarlem en het sluit aan bij het integratiebeleid Allemaal
Haarlemmers. Het college neemt de motie over. In 2010 wordt
in de stadskrant een serie aan het onderwerp allochtone
zelforganisaties besteed. Over opzet en inhoud vindt
afstemming plaats met het Haarlems Migranten Platform en de
Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad SAMS.

Raadsbreed
aangenomen

SZW
STZ/W
WGZ

B10/007 M Meer werk voor kwetsbare jongeren
Het college wordt opgedragen het initiatief te nemen
om samen met alle wooncorporaties een plan van
aanpak op te stellen om meer kwetsbare jongeren aan
het werk te helpen en het plan eind januari voor te
leggen aan de raad

GLH,
PvdA, SP

HvdM Onlangs heeft de raad het Lokale Actieplan Jeugdwerkloosheid
ontvangen. Hierin geven wij veel aandacht aan het realiseren
van leerwerkplekken voor jongeren en extra
begeleidingscapaciteit.
Wij hebben inmiddels een voorstel gekregen met betrekking tot
het project in Meerwijk en zullen dat op zijn merites
beoordelen.
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid
reeds uitvoering gegeven.

Aangenomen
De fracties GLH,
PvdA, SP,
CUSGP stemmen
voor.
D66 geeft
stemverklaring

WZ B10/008 M De Tijdelijke Tuinen van DEO
Het college wordt opgedragen om in overleg met de
projectontwikkelaar het Deo terrein tijdelijk open te
stellen voor de wijk, waarbij de gemeente een
faciliterende en adviserende rol heeft en hier voor
€25000 beschikbaar te stellen
(dekking verzamelamendement).

GLH,
PvdA, SP

MD De grond is eigendom van de ontwikkelaar. Zijn medewerking
is een vereiste.
De planning gaat uit van start bouw maart 2010. Dan is er
sprake van een bouwterrein met strenge eisen t.a.v. de
veiligheid.
De projectontwikkelaar wordt gepolst welke mogelijkheden hij
ziet.
Het college staat positief tegenover de motie en gaat na welk
budget daarvoor nodig is.

Aangenomen
Fracties CDA,
Spaarnestad,
CUSGP, D66
Actiepartij, en
VVD geven
stemverklaring.
PvdA, GLH en
SP stemmen voor

STZ/W
WGZ

B10/009 M Motie ruimte voor Eigen Kracht!
Het college wordt gevraagd het voornemen om twee
‘Eigen Kracht Conferenties’ te financieren te verhogen
naar 10 conferenties.

PvdA,
SP, GLH

HvdM De uitbreiding van de Eigen Kracht conferenties zal worden
meegenomen in het noodplan 2010 Pakketmaatregel AWBZ
(zie ook motie B10/015).
Het college staat positief tegenover deze motie.

Aangenomen
Fracties PvdA,
GLH, CUSGP ,
VVD en SP
stemmen voor.
Fractie
Spaarnestad geeft
stemverklaring
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STZ/W
WGZ

B10/010 M Wij houden ze!
Het college wordt verzocht zich uit te spreken voor het
behoud van wijkcontactvrouwen en alles in het werk te
stellen deze methode structureel in Haarlem te blijven
aanbieden.

PvdA,
SP, GLH

HvdM Het college is momenteel niet voornemens de subsidie voor de
wijkcontactvrouwen te beëindigen. Hiervoor wordt 2 ton voor
2 jaar in het Participatiebudget gereserveerd
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid
reeds uitvoering gegeven

Aangenomen.
Fracties CDA,
Spaarnestad, D66
CUSGP geven
stemverklaring.
Fracties PvdA,
GLH, Actiepartij
en SP stemmen
voor.

STZ
/JOS

B10/011 M Gezonde kinderen, gezonde toekomst!
Het college wordt verzocht scholen in de gelegenheid
te stellen het predicaat Gezonde School te verdienen
door werk te maken van gezonde voeding en
voorlichting op dat gebied en hiervoor een prijs
beschikbaar te stellen van € 1000. De criteria voor het
predicaat Gezonde School uit te werken en in februari
voor te leggen aan de raad

PvdA,
SP, GLH,
CDA, De
Leeuw

MD Uw zorg over het toenemend overgewicht bij kinderen delen
wij.
Gezonde kinderen, gezonde toekomst nemen wij op in het
Convenant met de scholen in Haarlem en de regio. Na een
voorbereidingstraject begin 2010 zal het convenant in april/mei
2010 ondertekend worden. Voor de nominatie ‘Gezonde
School’ en het ontwikkelen van de criteria stellen wij voor een
ad hoc commissie samen te stellen waarin ook raadsleden
worden betrokken.
Het college neemt derhalve de motie over.

Aangenomen
Fracties
Actiepartij en
D66 stemmen
tegen. Fracties
D66 , VVD en
Spaarnestad
geven
stemverklaring.

STZ/W
WGZ

B10/012 M Betaalbaar wonen voor grote gezinnen
Het college wordt verzocht samen met corporaties in
kaart te brengen hoeveel grote gezinnen (5+) wonen in
een woning < 80m2; te komen met
voorrangvoorstellen en binnen een half jaar te
rapporteren aan de raad

PvdA,
SP, GLH

JN Het college gaat in overleg met de corporaties en Woonservice
om de situatie in beeld brengen. Afhankelijk van de uitkomsten
wil het college in regionaal verband bekijken of aanpassing
van de spelregels voor de woonruimteverdeling nodig/gewenst
is.
Het college neemt de motie over.

Aangenomen
Fracties D66,
De Leeuw,
Actiepartij en 2
leden VVD
stemmen tegen.

WZ B10/013 M Stop de Schreeuw van de Meeuw
Het college wordt verzocht het maximale te doen om
meeuwenoverlast te reduceren o.a. middels starten
informatiecampagne t.l.v. regulier budget

PvdA,
CDA,
SP,

MD De ervaring met maatregelen en onderzoek in andere
gemeenten is, dat dit tot nu toe geen positief effect heeft op het
probleem.
Daarom zal de nadruk liggen op effectieve voorlichting aan de
bewoners. De bewoners zijn tot nu toe de enige , die door het
nemen van de juiste maatregelen het probleem verkleinen.
Aan de strekking van de motie wordt in het bestaande beleid
reeds uitvoering gegeven.

Aangenomen
Fracties
Spaarnestad en
GLH geven
stemverklaring
en stemmen
tegen het
voorstel
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SZW
STZ/MIL

B10/014 M Maak er werk van
Het college wordt verzocht z.s.m een notitie voor te
leggen waarin mogelijkheden worden aangegeven o.a.
snel geld vrij te maken voor loonkostensubsidies en
extra subsidiemogelijkheden te zoeken om deze
experimenten in 2010 mogelijk te maken.

PvdA,
SP, GLH

HvdM
MD

Loonkostensubsidies maken op dit moment al voor meer dan
50% deel uit van het Werkdeel Wwb: in 2009 zo’n 6 mln voor
Work First en zo’n 3 mln voor de ID-banen. Gelet op de
bezuinigingen op het Werkdeel, zoals aangekondigd op
Prinsjesdag 2009, is het niet verstandig nog meer budget vrij te
maken om voor onze bijstandsgerechtigden een
gedifferentieerd aanbod aan arbeidsmarktinstrumenten te
kunnen bieden.
Wel willen wij in 2010 – mede in het kader van het actieplan
jeugdwerkloosheid – meer leerwerkbanen en participatiebanen
realiseren in de profit en non-profit sector.

Op dit moment overwegen wij aansluiting te zoeken bij een
landelijk initiatief van Divosa (vereniging van sociale diensten)
om mee te doen aan een energiebesparend project gekoppeld
aan re-integratiedoelen.

Het college staat positief tegenover de motie.

Raadsbreed
aangenomen
Stemverklaring
van fracties
Actiepartij en
VVD

STZ/W
WGZ

B10/015 M Noodverband en snelverband
College wordt verzocht toe te zeggen per 1-1-2010
(z.s.m.) een plan van aanpak geformuleerd te hebben
om de gevolgen van de pakketmaatregel op te vangen;
het arrangeren van een pakket tijdelijke oplossingen
voor de Kerst klaar te hebben en de manier waarop in
een financieel overzicht weer te geven.

PvdA,
SP, GLH,
De
Leeuw,
Actiepart
ij

HvdM Het college staat positief tegenover de motie, met dien
verstande dat er voor de kerst een noodplan ligt m.b.t. de eerste
gevolgen van de Pakketmaatregel AWBZ en dat daarmee het
beleidskader ‘begeleiding’ doorschuift naar het 2e kwartaal
2010.

Aangenomen
Fracties
Spaarnestad en
VVD stemmen
tegen.
Stemverklaring
van CDA,
Spaarnestad, D66
en VVD
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SZW B10/016 M Formulierenbrigade
College wordt verzocht z.s.m. te rapporteren aan cie.
Samenleving over plan van aanpak voor het verbeteren
van de formulierenbrigade als instrument in het
minimabeleid en duidelijke indicatoren te formuleren
voor de resultaten van de inzet. Dekking benodigd
budget via verzamelamendement

PvdA,
SP, GLH

HvdM De formulierenbrigade start binnenkort met een derde groep
die de opleiding hiervoor gaat volgen. De kosten hiervan
worden (opnieuw) gedekt uit het Werkdeel Wwb. Een extra
financiële inzet is dan ook niet nodig.
Wij zoeken de verbetering en versnelling op dit moment niet in
verdere uitbreiding van de formulierenbrigade maar in de
uitbreiding van het project thuisadministratie, dat wordt
uitgevoerd door Humanitas en Kontext. Ons voorstel hiertoe
zenden wij nog dit jaar aan de raad.

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid
reeds uitvoering gegeven.

Aangenomen
De fracties
PvdA, GLH,
CUSGP, D66 en
SP stemmen voor
de motie. De
fractie VVD
geeft een
stemverklaring.

MZS/Co
mm.
STZ/E&
C

B10/017 M Toegankelijke website
College wordt verzocht i.o.m. City Marketing Haarlem
en organisaties van het Haarlemse bedrijfsleven de
gemeentelijke website volgens de richtlijn voor
toegankelijkheid in te richten , teneinde
toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de
website te waarborgen.

PvdA,
SP,
CDA,
GLH,
CUSGP,
OP,
Partij
Spaarnest
ad,
Actiepart
ij, De
Leeuw en
D66

MD Uit recent onderzoek in de gemeente komt een redelijke
tevredenheid met de huidige website naar voren. Toch geven
de positie op de Overheidsmonitor-ranglijst en de reacties van
gebruikers nog aanleiding tot verdere verbetering. Momenteel
voeren we met City Marketing Haarlem besprekingen om een
gemeenschappelijke startpagina voor de stad Haarlem te
ontwikkelen. Het zal in de praktijk een afweging zijn in
geld/capaciteit en kansen om de effectiviteit van de site te
vergroten. In het tweede kwartaal volgend jaar kunt u nadere
voorstellen verwachten.
Het college neemt de motie over.

Raadsbreed
aangenomen
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STZ/E&
C
M&S/Co
mm

INGETR
OKKEN

B10/018 M Lokale omroep op niveau
Verzoekt het college te overleggen met Haarlem 105
over het beschikbaar stellen van de omroepgelden,
conform het advies van de VNG, van € 1,30 per
woonruimte, waarbij Haarlem 105 kan aangeven op
welke wijze deze gelden op een verantwoorde manier
besteed kunnen worden.

PvdA,
SP, GLH

CvV In de Algemene Uitkering is een bedrag opgenomen voor de
ondersteuning van lokale omroepen. Het door het rijk
ingevoegde bedrag is in het jaar van invoeging 1-op-1 besteed
aan de subsidie voor Haarlem 105 en sindsdien heeft
indexering conform de door de raad vastgestelde percentages
plaatsgevonden (zoals geldend voor alle uitgaven). Dit staat los
van de door de VNG gecalculeerde streefbedragen voor de
Algemene Uitkering. Een mogelijk verschil doet zich
vermoedelijk op diverse terreinen voor.
De gemeente Haarlem heeft dit jaar € 50.000 beschikbaar
gesteld aan de lokale omroep voor het digitaliseren van de t.v.
uitzendingen. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de
streefbedragen van de VNG.
Het college ontraadt de motie.

Ingetrokken

STZ/MIL
/JOS

B10/019 M Millenniumdoelen
Verzoekt het college om direct na het kerstreces van
2009 met een programma te komen met acties en
activiteiten om de Haarlemse jeugd bewust te maken
en te betrekken bij de Millenniumdoelen. Het benodigd
budget van 25.000 te dekken uit het
verzamelamendement

PvdA,
SP, GLH

MD Op dit moment is de inventarisatie van wat de gemeente aan
millenniumdoelen uitvoert afgerond en dit zal worden
vastgelegd in een manifest. Daaraan zullen we een programma
toevoegen om de jeugd bewust te maken van en te betrekken
bij de millenniumdoelen.
Het college staat positief tegenover de motie.

Aangenomen
De fracties
PvdA, GLH,
CUSGP, SP en 5
leden van de
VVD stemmen
voor de motie.
De fracties CDA,
D66 en VVD
geven
stemverklaring

CS/CC B10/020 A Verzamelamendement
Tijdelijke Tuinen Deo, Formulierenbrigade, Lokale
Omroep, Millennium, Overige initiatieven incidentele
stimulering sociale / mij. doelen

PvdA,
SP, GLH

(zie reactie bij motie B10/045) Ingetrokken
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WZ B10/021 A Amendement Stadspark
Draag het college op de voorbereiding voor het
stadspark te stoppen en tevens de meerjarenbegroting
en het Investeringsplan hierop aan te passen.

CDA MD Na de verkiezingen wordt het ontwerp van het Stadsnatuurpark
als een opiniestuk voorgelegd aan de commissie Beheer.
Afhankelijk van deze uitkomst zal het project worden opgepakt
en vastgesteld of worden bevroren. Er is namelijk op dit
moment niet genoeg geld beschikbaar voor de uitvoering van
het Stadsnatuurpark.

Het college ontraadt op dit moment het amendement en komt
bij de Kadernota 2010 terug op dit onderwerp..

Verworpen
De fracties
CDA, CUSGP
en Actiepartij
stemmen voor.
Actiepartij
geeft
stemverklaring.

WZ B10/022 A Nicolaasbrug
Draagt het college op te stoppen met de voorbereiding
voor de Nicolaasbrug en tevens de meerjarenbegroting
en het Investeringsplan hierop aan te passen

CDA MD Overeenkomstig eerdere verzoeken uit de raad heeft het college
een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie in het kader
van de Fietsimpuls, en daarbij de maximale beschikbare
informatie aangedragen. Het college wacht de uitkomsten van
de provinciale beoordeling af.
Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af
te wachten.

Ingetrokken

WZ B10/023 A Stop onderzoek ‘de Kamp’
Draagt het college op het onderzoek naar uitbreiding
van de parkeergarage ‘De Kamp’ te stoppen en tevens
de meerjarenbegroting hierop aan te passen.

CDA CvV In eerder stadium is met de raad afgesproken dat het college
haar onderzoek vervolgt naar mogelijkheden tot uitbreiding van
de Kampgarage en hierover haar bevindingen aan de raad
rapporteert.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
De fracties GLH,
CDA,
Spaarnestad,
Actiepartij en
D66 stemmen
voor. Fracties
GLH en
Spaarnestad
geven
stemverklaring

CS/CC B10/024 M Regiegemeente
Verzoekt het college opdracht te geven tot het doen van
een onderzoek naar de consequenties voor de gemeente
Haarlem van een overgang naar een regiegemeente;
een onderzoek waarvan de takendiscussie een integraal
onderdeel is en het resultaat van het onderzoek voor 1
februari 2010 te melden aan de raad.

CDA CvV De ontwikkeling naar een hoogwaardige kleine organisatie
(regiegemeente) is een van de onderwerpen die momenteel
door ons college wordt uitgewerkt in de inventarisatie van
ombuigingsvoorstellen. Het college zal de resultaten van de
inventarisatie in januari aanbieden aan de raad.
Het college staat derhalve positief tegenover de motie.

Verworpen
De fracties CDA,
Spaarnestad,
Actiepartij, D66,
VVD en SP
geven
stemverklaring.
Fracties PvdA,
GLH, SP
stemmen tegen
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STZ/JOS B10/025 A Haarlem sport
Draagt het college op opdracht te geven € 50.000 te
reserveren om sportclubs hun internationale betekenis
en uitstraling verder uit te bouwen. Betrokken clubs zo
veel mogelijk zelf naar oplossingen te laten zoeken.
Financiering door budget Stichting Topsport te
verlagen met €50000,-- en meerjarenbegroting hierop
aan te passen.

CDA MD De opdracht aan Stichting Topsport Kennemerland is om de
aangemerkte topsportclubs in hun topsportambities te
ondersteunen en te verstevigen. De in de motie genoemde
topsportclubs vallen hieronder. In de Agenda Sport zijn
genoemde sporten aangemerkt als kernsporten. In overleg met
de topsport in Haarlem is de stichting aan het werk voor het
gezamenlijk belang in plaats van het individuele belang.

Het college ontraadt de motie.

Ingetrokken

CS/CC B10/026 M Meer met minder (tussen de lagen door)
Draagt het college op de raad voor de kadernota 2010
helder inzicht te verschaffen in functies en schalen
gemoeid met de formatiereductie in de afgelopen
periode en alsmede met de voorgenomen reductie
taakstelling voor de komende raadsperiode. Als
leidraad bij reductie van ‘beleid naar uitvoering’ te
hanteren (ontzien van uitvoerenden, reductie ‘hogere’
en ‘tussenlagen’.

Actiepart
ij

CvV De informatie rondom functies en schalen is dermate
gedetailleerde bedrijfsvoering en daarom niet geschikt voor
behandeling in de raad. Daarenboven zijn de functies en
schalen in de organisatie en de keuzes bij de invulling van
voorgenomen taakstellingen een logisch gevolg van de door de
raad vastgestelde uit te voeren taken.
Uitgangspunt bij formatiereductie is nog steeds natuurlijk
verloop.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
Fracties
Spaarnestad,
Actiepartij en
VVD stemmen
voor het voorstel.

CS/CC
WZ/GM

B10/027 M Lopen De Zaken?!
Draagt het college op het toezicht op de uitvoering
door opdrachtnemers van de gemeente te verscherpen.
Hierbij gebruik te maken van kennis uit het veld en
van de werkvloer en de raad vanaf de kadernota 2010
jaarlijks in kennis te stellen van de voortgang,
werkwijze en resultaten van dit aan te scherpen
toezicht

Actiepart
ij

CvV Op elk van de ca. 200 jaarlijks uit te voeren werken wordt
(door het Ingenieursbureau) een toezichthouder aangesteld.
Ook als het werk maximaal is uitbesteed. Hier is sprake van
bestaand beleid.

Het college ontraadt de motie.

Verworpen
De fracties
GLH,
Spaarnestad,
Actiepartij en
D66 stemmen
voor. Fractie
PvdA geeft
stemverklaring
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STZ/W
WGZ

B10/028 M Operatie geslaagd
College wordt opgedragen te zorgen voor een helder
zicht op de ‘sociale kaart’ bij alle in de gemeente en
betrokken regio aanwezige en actieve hulpverlenende
instanties en op hun rol in de hulpverlening ; overleg
en contact tussen partners te bevorderen, opdat voor
iedereen in Haarlem adequate efficiënte en effectieve
hulpverlening op maat kan en zal worden geboden.

Actiepart
ij

HvdM Aan deze motie wordt grotendeels uitvoering gegeven zoals
beschreven in de uitwerkingsnota Kompas Haarlem en de
uitwerkingsnota Kompas Midden- en zuid Kennemerland en
Haarlemmermeer. Bovendien wordt gewerkt aan een specifieke
OGGZ-site, waar met name de sociale kaart op dit gebied voor
klanten en professionals wordt opgenomen. Beide nota’s
worden nog voor het einde van het jaar door het college aan de
commissie Samenleving gezonden.

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid
reeds uitvoering gegeven

Aangenomen
Fracties PvdA en
SP geven
stemverklaring.
VVD stemt tegen
het voorstel.

STZ/E&
C

B10/029 M Momentje Geduld
Het college wordt opgedragen per potentieel aan te
wijzen object een zorgvuldige (her) overweging te
maken van de aanwijzingscriteria en de mate waarin
deze van toepassing zijn en niet eerder over te gaan tot
uitbreiding van het aantal gem. monumenten, dan dat
de toegezegde (financiële) regelingen operationeel zijn.

Actiepart
ij en
Partij
Spaarnest
ad

JN De concept-lijst gemeentelijke monumenten is op basis van
zorgvuldig gekozen criteria vastgesteld. Overigens kunnen
eigenaren na de vooraankondiging hun zienswijze indienen en
vindt andermaal toetsing plaats op de criteria. Vanuit de pilot is
veel informatie verkregen over de behoefte van eigenaren, ook
ten aanzien van maatregelen ter financiële ondersteuning. Er
wordt gewerkt aan de wijze van aanbesteding van de mogelijke
regelingen. Begin januari 2010 zal het college een voorstel aan
de raad hierover voorleggen. Het college adviseert de raad om
dit voorstel af te wachten.

Verworpen
Fracties PvdA,
CDA, D66, VD
en SP geven
stemverklaring.
Fracties CDA,
Spaarnestad,
Actiepartij, De
Leeuw

CS/CC B10/030 M Bezuinigingen ja, maar wel sociaal, solide en
duurzaam
Verzoekt het college de bezuinigingen die noodzakelijk
zijn te inventariseren met als leidraad het continueren
van de vier hoofdpunten van het coalitieakkoord
Sociaal en Solide

SP,
PvdA,
GLH

CvV De mogelijkheden tot bezuinigingen worden geïnventariseerd,
waarbij een voorwaarde is dat de bezuinigingen realistisch en
uitvoerbaar moeten zijn. Daarbij wordt alles in ogenschouw
genomen, inclusief of de bezuinigingen sociaal, solide en
duurzaam zijn.
Aan de strekking van deze motie wordt in het voorgenomen
beleid reeds uitvoering gegeven.

Aangenomen
De fracties
CUSGP,
Actiepartij ,
CDA en VVD
geven
stemverklaring.
Fractie CUSGP,
Actiepartij en 2
leden VVD
stemmen tegen
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STZ/W
WGZ

B10/031 M Drie vliegen in één klap, Renoveer duurzaam,
Beperk CO2 reductie en Schep daarmee banen
Verzoekt het college in het kader van het convenant
over duurzaamheid de Haarlemse woningcorporatie
dringend te verzoeken om op de kortst mogelijke
termijn een definitief plan van aanpak in te dienen om
volgend ambtsjaar van start te gaan met verduurzaming
van de huurwoningenvoorraad.

SP,
PvdA,
GLH

JN De woningbouwcorporaties hebben in het Appendix Concept
Convenant Haarlem klimaat Neutraal (dat naar verwachting
begin 2010 zal worden ondertekend) afgesproken dat zij
streven naar 30 procent energiebesparing in alle groot
onderhoud en renovatieprojecten.
We zien toe dat zij hiervoor een plan van aanpak duurzame
renovatie maken en uitvoeren. Het college zal de raad
informeren over de voortgang. De huidige crisis werkt
vanwege de middelen schaarste temporiserend.
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid
reeds uitvoering gegeven.

Aangenomen
De fractie VVD
stemt tegen het
voorstel

WZ B10/032 M Fietsen in de parkeergarage
Het college wordt opgedragen de onderste verdieping
van de parkeergarage Stationsplein in te richten als
fietsenkelder tot de fietsparkeergarage klaar is.

SP MD Bij de behandeling van eerdere verzoeken is al aangegeven dat
het benutten van de onderste parkeerlaag verkeersonveilige
situaties in de garagecirculatie zullen oproepen (m.n. rond de
hellingbanen), en de (beheers)veiligheid in de garage (m.n. ook
tijdens de avond en nacht) aantast. De garage Stationsplein
wordt vooral overdag goed benut (de bezetting stijgt regelmatig
op werkdagen overdag tot boven de 80 %).
Het college ontraadt de motie.

Ingetrokken
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STZ/VG
CS/CC

B10/033 M Brief aan Regering: geef garantie op gemeentelijke
grondexploitaties
Het college wordt verzocht samen met de raad een
brief te schrijven aan regering en parlement met het
dringende verzoek het kabinet te vragen een garantie te
geven op grondprijs en eindsaldo. Daarbij concrete
feiten en overzichten te geven bij de exploitaties van
woningen waar sprake is van een daling van de
ingeboekte grondprijs. Dit verzoek te communiceren
aan andere gemeenten en de VNG met verzoek
voorbeeld te volgen.

SP,
PvdA,
GLH

JN Het (eind)resultaat van een grondexploitatie wordt door
meerdere factoren bepaald dan alleen de grondprijs.
Bouwkosten en rentecomponenten beïnvloeden eveneens het
eindresultaat. Een ander aspect is de huidige onzekerheid rond
de structurele invloeden (en wellicht zelfs herstel) van de
huizen- en daarmee grondprijzen: tot op heden is altijd zeer
conservatief gerekend met grondprijsstijgingen. Daardoor kon
het gebeuren dat er (veel) meer grondopbrengsten waren dan in
de grondexploitatie voorzien, nl. als gevolg van aanzienlijke
stijging van de woningprijzen (m.n. in de afgelopen decennia).
De aanzienlijk verbeterde grondexploitatie Raaks is hiervan
een voorbeeld.
Conclusie is dat de gemeente Haarlem, door zijn beperkte
risicoprofiel – als gevolg van conservatieve uitgangspunten en
faciliterend grondbeleid – én relatief geringe omvang van nog
uit te geven woningbouwgrond, maar in beperkte mate wordt
geraakt door een structurele daling van de woningprijzen,
mocht deze zich daadwerkelijk voordoen.
Het college ontraadt de motie.

Ingetrokken

CS/CC B10/034 M Afweging van grondslag rioolheffing
Verzoekt het college om voor 1-2-10 een besluit te
nemen over toekomstige heffingsgrondslag en inzicht
in de gevolgen voor de burger, waarbij alternatieven
voor heffing worden afgewogen.

SP,
PvdA,
GLH

CvV Deze afweging heeft plaatsgevonden bij de invoering van de
nieuwe rioolheffing per 1-1-2009, gebaseerd op de wet
verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken.
Gekozen is voor een eigenarenheffing in de vorm van een vast
bedrag per perceel als meest efficiënte optie.
Een heffing naar waterverbruik kent hoge heffingskosten, veel
bezwaar-en beroepschriften (waterverbruik is niet gelijk
belasting riolering), leegstand en een aanzienlijke
lastenverzwaring van instellingen (scholen, zorginstellingen,
verenigingen) die uit publieke middelen bekostigd worden.
Bovendien kan een dergelijke heffing leiden tot zeer hoge
lasten voor financieel kwetsbare huishoudens.
Een heffing naar WOZ-waarden betekent praktisch een
verhoging van OZB. Het karakter van een rioolheffing vervalt
daarmee.
Het college ontraadt derhalve de motie.

Ingetrokken
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WZ B10/035 M Kleine Houtbrug
Het college wordt opgedragen de verkeerscirculatie op
de Kleine Houtbrug aan te passen zodat een
doorlopende fietsstraat ontstaat tussen Kleine Houtweg
en Kleine Houtstraat en tevens busvriendelijke 50 km
drempels aan te brengen.

SP, GLH,
PVDA

MD Als basis voor de analyse geldt de uitgangspunten uit het
HVVP. De route Gasthuissingel/Kampersingel is een GOW-
Bweg (onderdeel van de hoofdwegenstructuur) en tevens
busroute; zo ook de route Kampervest/Gasthuisvest. De Kleine
Houtweg is onderdeel van het 30 km-gebied van het
Rozenprieel en tevens fietsroute (uitgevoerd als fietsstraat).
Daaruit vloeit voort dat de hoofdwegenstructuur voorrang
krijgt op 30 km-straten. Het verlenen van voorrang aan fietsers
op deze plek zal leiden tot een onveilige situatie.
Het college ontraadt de motie.

Ingetrokken

WZ B10/036 M Lange Brug
Het college wordt opgedragen in 2010 met voorstellen
te komen een veilige, snelle, comfortabele fietsroute te
ontwerpen van de Schalkwijkerstraat tot de Gedempte
Oude gracht

SP, GLH,
PVDA

MD In aansluiting op de realisatie van de ongelijkvloerse kruising
van de Schalkwijkerstraat bij de Buitenrustbruggen voor
fietsverkeer, zal het college de mogelijkheden onderzoeken tot
verbetering van de fietsverbinding rond de Langebrug en
Turfmarkt.
Het college zal zich inspannen om de wens van de raad te
realiseren

Aangenomen
De fracties
PvdA, GLh,
Spaarnestad, D66
en SP stemmen
voor

WZ B10/037 M Nachttrein
Het college wordt opgedragen zich bij de provincie
hard te maken voor een snelle realisering van de
aansluiting van Haarlem op het nachtnet

SP,
PvdA,
GLH

MD Reeds geruime tijd wordt deze wens van de raad door het
college bij de provincie Noord-Holland onder de aandacht
gebracht. Het College zal dit blijven doen.
Het college staat positief tegenover de motie.

Raadsbreed
aangenomen

STZ/RP/
VG

B10/038 M Open Ruimte voor Willem Dreesplantsoen
College wordt verzocht nader onderzoek te doen naar
alternatieve oplossingen en samen met Pré wonen te
komen tot het indienen van een tweetal realistische
bouwvoorstellen voor januari 2011.

SP, GLH JN De grond in het W. Dreesplantsoen is begin 2009 zonder
voorbehoud verkocht en betaald. Het college zal de huidige
eigenaar Pré Wonen verzoeken in haar bouwplan zoveel als
mogelijk rekening te houden met de wensen van omwonenden.
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid
reeds uitvoering gegeven.

Ingetrokken

STZ/JOS B10/039 M Samen en niet apart (integratie)
Het college wordt verzocht de subsidieaanvragen voor
het jongerenwerk te toetsen aan de mate van integratie
die een bepaald centrum bereikt en i.o.m. Stichting
Dock maatregelen te nemen om de noodzakelijke
integratie onder de jeugd te bevorderen.

SP MD In de nieuwe visie op het welzijnsbeleid wordt gekozen voor
een buurtgerichte aanpak van het jongerenwerk. De inzet op
het bevorderen van integratie maakt daar onderdeel van uit.

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af
te wachten.

Verworpen
De fracties GLH,
CDA, Actiepartij
geven een
stemverklaring.
Fracties
Spaarnestad en
Actiepartij
stemmen voor .
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WZ B10/040 M Streetprint Gedempte Oude Gracht
Het college wordt opgedragen het klinkerpatroon op de
fietspaden op de gedempte Oude Gracht, tussen de
Raaks en het Groot Heiligland, plat te walsen. Dekking
uit bestaande voorziening onderhoud fietspaden.

SP,
PvdA,
GLH

MD Recent is door het college hierop al geantwoord bij de
beantwoording van de verzamelmotie bereikbaarheid Haarlem.
De kosten van het “vlakker maken” van het fietspad op de Ged.
Oude Gracht zijn zodanig hoog dat deze niet opwegen tegen de
beperkte verbetering van het comfort. Het college heeft in de
brief aan de raad van 13 oktober jl. aangegeven dat de kosten
€ 130.000 bedragen (de bovenlaag moet er eerst af worden
gefreesd en er moet een nieuwe bovenlaag worden
aangebracht).
Het college ontraadt de motie.

Aangenomen
De fracties van
Actiepartij,
D66 en VVD
geven
stemverklaring
en stemmen
tegen het
voorstel

WZ
STZ/RP

B10/041 M Herhaalmotie: transferium Haarlem Oost II (motie
Transferium trekt meer bezoekers naar binnenstad)
Het college wordt opgedragen het parkeerterrein nabij
station Haarlem Spaarnwoude / Ikea in te richten als
transferium/ park& ride en het parkeren daar
goedkoper te maken dan aan het strand en in de
Haarlemse (binnen) stad;

SP,
PvdA,
GLH

JN Het huidige parkeerterrein van 100 plaatsen functioneert als
een P&R en is gratis. In de nota gebiedsvisie Oostradiaal die
begin december aan de raad zal worden aangeboden is de
definitieve oplossing voor een transferium in de
stationsomgeving van Spaarnwoude opgenomen.
Het college staat positief tegenover deze motie.

Aangenomen
De fractie D66
stemt tegen het
voorstel.

WZ
STZ/RP

B10/042 M Transferium trekt meer bezoekers naar binnenstad
Het college wordt opgedragen op korte termijn
aanvullende parkeergelegenheid in de omgeving van
station Spaarnwoude te realiseren, eventueel door
aanleg tijdelijke parkeerruimte op braakliggende
terreinen langs of in de buurt van het spoor. Parkeren
daar intensief te promoten en te onderhandelen met NS
(en Ikea) over goedkoop treinkaartje .

SP,
PvdA,
GLH

JN Tijdelijk inrichten is kostbaar, belemmert de realisering van
kantoorontwikkeling rondom Oostpoort en een definitieve
oplossing wordt in de gebiedsvisie aangedragen.
Het college ontraadt de motie.

Aangenomen

SZW B10/043 M Zorg voor een onafhankelijke Beroep- en
bezwaarcommissie Sociale Zaken
Het college wordt opgedragen een kamer Sociale
Zaken in te stellen en de taak, samenstelling en
werkwijze van de kamer in te richten volgens de
verordening op de behandeling van bezwaar – en
beroepschriften.

SP,
PvdA,
GLH

HvdM Het college zendt de nota op korte termijn naar de commissie.

Het college adviseert de raad om de nota van het college af te
wachten.

Ingetrokken
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SZW B10/044 M Vergoed meer dan de wettelijke rente
Bij een onterechte strafkorting van een
bijstandsgerechtigde wordt het college verzocht,
indien zij in het ongelijk gesteld wordt , over te gaan
tot het vergoedenvan de wettelijke rente, vermeerderd
met de aantoonbare en reëel gemaakte kosten.

SP HvdM Het college staat sympathiek ten opzichte van deze motie,
echter de juridische consequenties hiervan moeten nader
worden uitgezocht. Het college zal dit onderzoek uitvoeren en
op basis daarvan aan de raad rapporteren over de
uitvoerbaarheid van de motie.

Het college staat positief tegenover de motie.

Verworpen
De fracties
PvdA, GLH,
CDA, CUSGP
en VVD geven
een
stemverklaring.
De fracties
PvdA, CDA,
CUSGP, D66
en 2 leden van
de VVD
stemmen tegen.

CS/CC B10/045 M Besteed de reserve projectenfonds volgens afspraak
met de gemeenteraad
Het college wordt verzocht het restant van € 314000
(verkoop kabel UPC) beschikbaar te houden voor door
de raad positief bestemde incidentele stimulering
sociale of maatschappelijke doelen, zoals beschreven in
het verzamelamendement en niet toe te voegen aan de
algemene reserve.

SP,
PvdA,
GLH

CvV Wordt mondeling door het college toegelicht. Aangenomen
De fracties SP,
PvdA, GLH en
Actiepartij
stemmen voor.
Actiepartij
geeft
stemverklaring
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CS/CC B10/046 A Geen Strategisch budgetteren voor RKC
Het college wordt voorgesteld aan het eind van
paragraaf 1.7 van de programmabegroting 2010-2014
de zin toe te voegen: “het budget van de
rekenkamercommissie, materieel raadsbudget en
budget griffie valt buiten deze systematiek van
strategisch budgetteren .

RKC CvV De Rekenkamercommissie legt over de besteding van haar
middelen verantwoording af aan de raad, niet aan het college.
Het college is zich er derhalve van bewust dat als de
Rekenkamercommissie een beroep doet op de in de
systematiek van strategisch budgetteren apart gezette middelen,
een inhoudelijke toets van het verzoek het college niet past.
Een dergelijk verzoek dient de Rekenkamercommissie dan ook
niet in bij het college maar bij de raad.
Dit neemt niet weg dat ook de Rekenkamercommissie, raad en
griffie kunnen proberen hun taken uit te voeren binnen een
verlaagd budget. Op die manier geven zij een goed voorbeeld
aan de stad en de organisatie.
Het college houdt in de procedure strategisch budgetteren
rekening met het bijzondere karakter van het
Rekenkamercommissie-, raads- en griffiebudget.

Raadsbreed
aangenomen

STZ/JOS B10/047 M Sportgemeente
Verzoekt het college om te onderzoeken of Haarlem
voldoende kan scoren op de 10 kernindicatoren ,
waardoor deelname aan de verkiezing van
sportgemeente van het jaar kansrijk is en hierover te
rapporteren aan de gemeenteraad

PvdA MD Er zal onderzoek worden gedaan naar de score van Haarlem op
de 10 kernindicatoren. Er wordt hard gewerkt aan het
sportbeleid in de stad, wat kan leiden tot een positieve score.
Deelname aan de verkiezing sportstad van het jaar hangt af van
het thema dat in dat jaar centraal staat (in 2009 was het thema
De Sportvereniging).

Het college staat positief tegenover de motie.

Aangenomen
De fracties
PvdA, CDA, SP,
Spaarnestad en
CUSGP stemmen
voor de motie
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STZ B10/048 M Doe-tuinen
Het college wordt verzocht om op korte termijn met
een voorstel te komen waarin nieuwe locaties voor de
Doetuinen worden aangewezen.

PvdA MD Het college onderkent dat de Doe-tuinen in een
maatschappelijke behoefte voorzien. Gezien de vele claims op
de schaarse ruimte en rekening houdend met
eigendomssituaties duurt het onderzoek naar het vinden van
enkele geschikte locaties voor nieuwe Doe-tuincomplexen al
enige tijd. Wij betrekken bij het onderzoek, dat medio februari
2010 zal worden afgerond, de suggesties die gedaan zijn door
de Stichting Doe-tuinen. Ook tijdelijk in te richten locaties
worden bij dit onderzoek betrokken.
Voor de beleidsmatige verankering van de Doe-tuinen zal het
college zorgen bij het actualiseren van de Recreatienota
Haarlem. Ook bij de uitwerking van het Groenstructuurplan en
het opstellen van gebiedsvisies zal gekeken worden naar
geschikte locaties.

Aangenomen
De fracties D66
en SP geven een
stemverklaring,
de fractie VVD
stemt tegen het
voorstel

STZ/MIL B10/049 M Breng milieutrein langs Haarlem
Het college wordt gevraagd een verzoek in te dienen
bij de organisatoren om Haarlem etappestad van de
Kopenhagen Express te laten worden.

PvdA MD Het initiatief draagt communicatief sterk bij aan de doelen van
Haarlem Klimaat Neutraal. Wij zullen het verzoek indienen, er
is reeds contact met de initiatiefnemers. Het college staat
positief tegenover de motie.

Aangenomen
De fracties
PvdA, GLH,
CDA,
Spaarnestad,C
USGP en SP
stemme voor

CS/CC B10/050 M Verzamelamendement (vervangt nr. 20)
Tijdelijke Tuinen, Formulieren brigade, Lokale
Omroep, Millennium, HIT, Overige initiatieven
incidentele stimulering soc./mij. doelen.

PvdA,
SP, GLH

Ingetrokken
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VVH
STZ/W
WGZ/
MIL

B10/051 M .Zoden aan de dijk in Duurzaamheidstreven
College wordt opgedragen een voorstel uit te werken
(eventueel met een keuze tussen verschillende,
denkbare varianten) tot ‘vergroening* van de
bouwleges, zodat de raad een goede (her )overweging
kan maken m.b.t. het al dan niet verantwoord invoeren
van deze systematiek.
(*) hoogte van leges gekoppeld aan de mate waarin een
bouwproject duurza(a)m(er) wordt uitgevoerd, zoals
vastgelegd in de gemeentelijke Praktijk Richtlijn
duurzaam Bouwen

Actiepart
ij

JN
MD

Verworpen
De fracties
PvdA, CUSGP,
D66, VVD en SP
geven een
stemverklaring.
De fracties
PvdA, GLH,
CDA en
Actiepartij
stemmen voor
het voorstel.

VVH

STEMM
EN
STAKE
N

B10/052 M Maak een eind aan de fietschaos
Draagt het college op het toezicht op fout geparkeerde
fietsen te intensiveren door zeer regelmatige controles
te houden en uit te breiden door toezicht tijdens de
ochtend- en de avondspits, door aan spreken vd fietsers

SP BS STEMMEN
STAKEN

CS/CC B10/053 A Verzamelamendement (vervangt nr. 50)
Tijdelijke Tuinen, Formulieren brigade,
Millennium, HIT, Overige initiatieven incidentele
stimulering soc./mij. doelen.(Indien middelen
over, deze te bestemmen door de raad)

PvdA,
SP, GLH

Aangenomen
De fracties CDA
en Spaarnestad
geven een
stemverklaring
en stemmen
tegen.

B10/054 A


