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TOELICHTING 

Tijdens de behandeling van de begroting 2010 in de raadsvergadering van 9, 11 en 12 november jl.   

hebben de portefeuillehouders een aantal toezeggingen gedaan. Deze zijn in dit overzicht opgenomen. 

Voorts zijn de aangenomen moties/amendementen vermeld, zodat een totaalbeeld van alle 

afspraken/actiepunten naar aanleiding van de besluitvorming in de raad wordt gegeven.  

 

 

Tijdens de beraadslaging zijn zowel door college als raad diverse kanttekeningen en interpretaties van 

de moties en amendementen gegeven.  

Deze kanttekeningen zullen worden opgenomen in de notulen van de vergadering. De aangenomen 

moties en amendementen zijn als bijlagen bijgevoegd. 

 

 

Burgemeester Schneiders  
 

Participatie- en inspraakbeleid 

De burgemeester zegt toe nog dit jaar te komen met een notitie over gedifferentieerde aanpak van het  

participatie- en inspraakbeleid,   waarin o.a. voorgesteld wordt gebruik te maken van diverse nieuwe 

mogelijkheden zoals bijv. internet e.d.  

 

Communicatie  - Wijkcontracten en bewonersondersteuning 

De burgemeester geeft aan in commissieverband te willen overleggen over effectiever communiceren 

bijv. door maatwerk communicatie te leveren aan doelgroepen. Dit voorstel zal worden meegenomen 

in het overleg over wijkcontracten. 

  

 

Aangenomen moties: 

B10/001 inzicht nazorg ex-gedetineerden 

 

 

Wethouder Van Velzen  
Bezuinigingen 

De wethouder geeft aan 15 januari 2010 te komen met een inventarisatie van voorgenomen 

bezuinigingen/ombuigingen. De wethouder stelt dat het college daarin aangeeft wat kan en soms wat 

moet met de daarbij behorende consequenties vermeld. 

 

Solvabiliteit 

De wethouder geeft aan ook  15 januari 2010 te komen met een overzicht Solvabiliteit 

 

Motie B10/024 Regiegemeente is verworpen, maar het college ziet de ontwikkeling naar een 

hoogwaardige kleine organisatie als een van de onderwerpen in de inventarisatie van de 

ombuigingsvoorstellen; het college staat danook  positief tegenover deze motie en zal in januari de 

resultaten aanbieden aan de raad  

Aan de strekking van Motie B10/030 Bezuinigingen ja … wordt in het voorgenomen beleid reeds 

uitvoering gegeven. 

  

Aangenomen moties: 

B10/030 Bezuinigingen ja, maar wel sociaal, solide en duurzaam 

B10/045 Besteed de reserve projectenfonds volgens afspraak met de gemeenteraad 

B10/046 Geen strategisch budgetteren voor RKC 
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Wethouder Divendal  
Openbare ruimte 

Aan de strekking va motie B10/013 Stop de Schreeuw van de Meeuw wordt in het bestaande beleid 

reeds uitvoering gegeven. 

 

B10/008 De Tijdelijke tuinen van DEO 

B10/011 Gezonde kinderen, gezonde toekomst 

B10/013 Stop de Schreeuw van de Meeuw 

B10/014 Maak er werk van 

B10/017 Toegankelijke website 

B10/019 Millenniumdoelen 

B10/036 Lange Brug 

B10/037 Nachttrein 

B10/040 Streetprint Gedempte Oude Gracht 

B10/047 Sportgemeente 

B10/048 Doe-tuinen 

B10/049 Breng milieutrein langs Haarlem 

B10/053 Verzamelamendement  

 

Wethouder Van der Molen  
 

 

Hervorming welzijnswerk   

Wethouder geeft aan dat ze binnenkort de raad een overzicht voorlegt over de samenwerking  met 

UWV. 

 

Ouderenwerk 

De wethouder zegt toe in januari te komen met de nota Ouderenwerk. 

 

Jongerenwerk/probleemjongeren 

De wethouder en de burgemeester stellen voor om in een commissie terug te komen op het 

jongerenbeleid, met name ‘probleemjongeren’.  

 

Aan motie B10/007 Meer werk voor kwetsbare jongeren, Motie B10/010 Wij houden ze!, Motie 

B10/016 Formulierenbrigade, Motie Operatie Geslaagd wordt in het bestaande beleid reeds uitvoering 

gegeven.   

Millenniumdoelen 

De wethouder zegt toe binnen afzienbare tijd te komen met een Armoede convenant. 

 

Aangenomen moties: 

B10/001 inzicht nazorg ex-gedetineerden 

B10/006 Waardering voor Zelforganisaties 

B10/007 Meer werk voor kwetsbare jongeren 

B10/009 Meer ruimte voor Eigen Kracht 

B10/010 Wij houden ze 

B10/014 Maak er werk van 

B10/015 Noodverband en snelverband 

B10/016 Formulieren brigade 

B10/028 Operatie geslaagd 

B10/053 Verzamelamendement 

 

Wethouder Nieuwenburg  
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Ruimtelijke Ontwikkeling 

Voor wat betreft de strekking van de ingetrokken motie B10/038 Open Ruimte voor Willem 

Dreesplantsoen wordt in het bestaande beleid reeds uitvoering gegeven.   

 

Projectontwikkeling 

Stagnatie  

“Geen effect” op productie huurwoningen, wel stagnatie op projecten met koppeling koop/huur. 

De wethouder zal binnenkort komen met overzicht Stimuleringsbijdragen rijk en de hier uit 

voorvloeiende projecten.  

 

Wethouder zegt toe een overzicht van de risico’s bij projecten integraal mee te nemen in het in januari 

op te stellen overzicht van bezuinigingsmogelijkheden (zie toezegging wethouder Van Velzen). 

 

Monumentenbeleid 

De wethouder zegt toe bij bezwaren tegen aanwijzing van  projecten als monument persoonlijk 

aandacht hieraan te schenken en bezwaren te heroverwegen. 

 

Woonruimteverdeling 

De wethouder komt middels Kompas (regionale samenwerking) in samenwerking met wethouder Van 

de Molen terug op de problemen rond huisvesting van grote gezinnen en zal hierover rapporteren aan 

de commissie. 

  

Aan de strekking van motie B10/031 Drie vliegen m.b.t. verduurzaming van de 

huurwoningenvoorraad wordt in het bestaande beleid reeds uitvoering gegeven.   

Aangenomen moties 

B10/012 Betaalbaar wonen voor grote gezinnen 

B10/031 Drie vliegen in één klap, Renoveer duurzaam, Beperk CO2 reductie en Schep daarmee banen 

B10/041 Herhaalmotie: transferium Haarlem Oost II  

B10/042 Transferium trekt meer bezoekers naar binnenstad 

 

 

 

Totaal overzicht aangenomen moties en amendementen 

Schneiders 

B10/001 inzicht nazorg ex-gedetineerden 

Van Velzen 

B10/030 Bezuinigingen ja, maar wel sociaal, solide en duurzaam 

B10/045 Besteed de reserve projectenfonds volgens afspraak met de gemeenteraad 

B10/046 Geen strategisch budgetteren voor RKC 

Divendal 

B10/008 De Tijdelijke tuinen van DEO 

B10/011 Gezonde kinderen, gezonde toekomst 

B10/013 Stop de Schreeuw van de Meeuw 

B10/014 Maak er werk van 

B10/017 Toegankelijke website 

B10/019 Millenniumdoelen 

B10/036 Lange Brug 

B10/037 Nachttrein 

B10/040 Streetprint Gedempte Oude Gracht 

B10/047 Sportgemeente 

B10/048 Doe-tuinen 

B10/049 Breng milieutrein langs Haarlem 

B10/053 Verzamelamendement  

 

Van der Molen 
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B10/001 inzicht nazorg ex-gedetineerden 

B10/006 Waardering voor Zelforganisaties 

B10/007 Meer werk voor kwetsbare jongeren 

B10/009 Meer ruimte voor Eigen Kracht 

B10/010 Wij houden ze 

B10/014 Maak er werk van 

B10/015 Noodverband en snelverband 

B10/016 Formulieren brigade 

B10/028 Operatie geslaagd 

B10/053 Verzamelamendement 

Nieuwenburg 

B10/012 Betaalbaar wonen voor grote gezinnen 

B10/031 Drie vliegen in één klap, Renoveer duurzaam, Beperk CO2 reductie en Schep daarmee banen 

B10/041 Herhaalmotie: transferium Haarlem Oost II  

B10/042 Transferium trekt meer bezoekers naar binnenstad 

 

 

Aangenomen moties zijn bijgevoegd 
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