
Via www.haarlem.nl zijn vanaf 17 april 2008 alle vergaderingen van de gemeenteraad en de
raadscommissies online te beluisteren. U kunt de vergaderingen “live” volgen, het kan ook achteraf.
De geluidsbestanden komen de dag ná de vergadering beschikbaar. Wanneer op donderdagavond een
live-uitzending plaatsvindt, wordt dit op www.haarlem.nl aangegeven. U kunt via
www.haarlem.nl/raadonline direct naar de online vergaderingen. Op www.haarlem.nl vindt u ook de
vergaderdata van de raad en de commissies.

Raadsvergadering 15 juni, 17 juni en 18 juni

1. Vaststelling van de agenda

2. Ingekomen stukken

3. Raadsstuk Kadernota 2009
(Gedrukt stuk nr. 101/Van Velzen)
Besluit: gewijzigd met inachtneming van amendementen K9/40WMO Wie wat
bewaart heeft niets en K9/52 Verzamel amendement.

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 66 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.

4. Besluitvorming Kadernota 2009, Investeringsplan 2009-2014 en
Bestuursrapportage 2009-1
(Gedrukt stuk nr. 96/HvM)
Besluit: conform
De fracties van GLH, CDA, D66, Actiepartij, Partij Spaarnestad en CUSGP
geven een stemverklaring.
1e suppletoire begroting Bestuursrapportage 2009-1
Besluit: Conform
De fracties van GLH, D66, Actiepartij en CUSGP geven een stemverklaring.

5. Normenkader, financiële rechtmatigheid
(Gedrukt stuk nr. 102/Van Velzen)
Besluit: conform

Motie Vuist op tafel 2
Deze motie is opgenomen in het totaal overzicht moties en amendementen. Dit
overzicht is
als bijlage toegevoegd.

Aanvullingsagenda 17 juni 2009
1 Ontwerpbegroting 2010 Veiligheidsregio Kennemerland

(Gedrukt stuk nr. 88/CvV)
Besluit: conform.
Een stemverklaring wordt gegeven door de fracties van PvdA, CDA en D66.

Kort verslag



2. Definitief ontwerp openbare ruimte Noordkop Waarderpolder
(Gedrukt stuk nr. 91/JN)
Besluit: conform.

3. Jaarrekening 2008, Begrotingsstukken 2009 en 2010 Recreatieschap
Spaarnwoude, Strategisch Groen Project (SGP) en Stichting Mainport en
Groen (SMG)
(Gedrukt stuk nr. 93/MD)
Besluit: conform.
Stemverklaring wordt gegeven door de fracties van SP en CDA

.
4 Naamswijziging Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlem

(Gedrukt stuk nr. 76/Van der Molen)
Besluit: conform.
Stemverklaring wordt gegeven door de fracties van VVD en SP.

5. Integraal Handhavingsbeleid 2009-2013
(Gedrukt stuk nr. 72/Schneiders).
Besluit: conform.
Stemverklaring wordt gegeven door de fracties van PvdA, Actiepartij en SP.

6. Evaluatie parkeren/parkeertarieven Emmaplein en omgeving
(Gedrukt stuk nr. 99/Divendal)
Besluit: conform.
Stemverklaring wordt gegeven door de fracties van PvdA, D66 en SP.

Bijlagen:
Moties en amendementen, versie definitief 18-06.doc
Kadernota 2009, toezeggingen
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1

STZ/W
WGZ

K9/1 M Vuist op tafel 2
Verzoekt het college voor de begroting 2010 te komen
met structurele oplossingen voor de al bekende
problemen in het welzijnswerk; de toezegging in de raad
van 22-1-2009 om voor het eind van deze
collegeperiode te komen met een analyse van de
problemen in het welzijnswerk aan te scherpen ; voor de
begroting 2010 te komen met voorstellen voor
structurele oplossingen.

CDA, PvdA, GLH, D66,
SP, Actiepartij

HvdM Aan de strekking van deze motie wordt reeds
uitvoering gegeven. Het college komt voor de
begroting 2010 met een visie op welzijn (en het
welzijnswerk). Daarbij zullen vóór de begroting
2010 voorstellen worden gedaan om “problemen in
het welzijnswerk” op korte termijn op te lossen en
voor het eind van dit jaar hoe op de langere termijn
om te gaan met het welzijnswerk.
De reactie van het college op het rapport van de
rekenkamercommissie wordt de raad nog voor het
reces toegezonden.

Aangenomen
(raadsbreef)

CS/CC K9/2 M Solvabiliteit/ parkeergarage Nieuwe Gracht
Onderzoeken of de 10 milj voor p-garage Nieuwe
Gracht uitsluitend bestemd kan worden voor de
algemene reserve

CU-SGP CvV Wordt mondeling beantwoord. Ingetrokken:
vervangen door
K9/65

CS/CC K9/3 A Solvabiliteit/verhoging taakstelling - armoedebeleid
Verhogen taakstelling verkopen niet strategisch bezit en
eventuele meeropbrengst aan te wenden voor
armoedebeleid (langdurigheidstoeslag)

CU-SGP CvV
JN

Het is niet mogelijk om structurele uitgaven te
dekken uit incidentele middelen.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
De fractie van PvdA
geeft stemverklaring.
De fracties GLH,
Actiepartij en Partij
Spaarnestad
stemmen voor de
motie

CS/CC K9/4 M Solvabiliteit/Crematorium
Onderzoek of het nu het goede moment is om de
deelneming in het crematorium te beëindigen en
overzicht op te stellen van de fin. aspecten v.d geschatte
opbrengst

CU-SGP CvV Op dit moment vindt een onderzoek plaats waarin
deze aspecten worden meegenomen. Zodra de
resultaten bekend zijn worden deze voorgelegd aan
de raad. Daarmee wordt aan de strekking van deze
motie in het bestaande beleid reeds uitvoering
gegeven.

Verworpen
De fracties van
GLH, Actiepartij,
Partij Spaarnestad en
CUSGP stemmen
voor de motie
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CS/SB K9/5 M Veteranendag
Te onderzoeken of organisatie v. V-dag i.o.m. Min. V.
Defensie, instellingen en/of andere gemeentes mogelijk
is.

CU-SGP BS Een Haarlemse veteraan organiseert sinds 2007
inloopavonden in een veteranencafé in de
binnenstad. Ondanks ruime media-aandacht leidt
dit initiatief nauwelijks tot respons onder
Haarlemse veteranen. Dit brengt het college tot de
conclusie dat een Haarlemse veteranendag op dit
moment helaas op onvoldoende belangstelling kan
rekenen.

Verworpen
Mevr. Eikelenboom
VVD geeft
stemverklaring en
stemt samen met
fractie CUSGP voor
de motie.

M&S K9/6 Groene Gemeentelijke Datacommunicatie
College vragen te besluiten dat het wenselijk is om de
gemeentelijke servers onder te brengen bij een
klimaatneutraal datacenter zoals Evoswitch en verzoekt
het college om de mogelijkheid daarvan te onderzoeken
(in kader van Haarlem Neutraal)

GLH CvV De gemeente heeft al een aantal jaren beleid in
gang gezet van consolidatie, virtualisatie en
energiebesparing: gedeeltelijk virtualiseren van het
serverpark, grote reductie van de dataverbindingen
bij de inhuizing van het nieuwe stadskantoor,
aanbesteding van pc’s mede op basis van het
energieverbruik en gebruik maken van
energiezuinige flatscreens. Aan de strekking van
deze motie wordt in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven.

Aangenomen
De fracties van
PvdA, SP, GLH,
CDA en Actiepartij
staemmen voor de
motie.

WZ/GB
M
STZ

K9/7 A Vindhek
Het plaatsen van een vindhek op nader te bepalen
locatie en eenmalig €10.000 beschikbaar stellen uit IP 4
MO

GLH MD Wordt mondeling beantwoord. Verworpen
Een stemverklaring
wordt gegeven door
de fracties SP, VVD,
CDA, D66,
Actiepartij en
CUSGP. De fracties
PvdA, GLH,
Actiepartij en 1 lid
SP stemmen voor
dit amendement.

SZW
STZ/EC

K97-1 M Probeer Prohef
Organiseren van een raadsmarkt om kennis te nemen vd
werking + toepassing van Prohef in en de betekenis
hiervan voor Haarlem met als gast Piet van Elswijk
(UvA/bedenker Prohef) en delegatie gem. Amstelveen
(werken met Prohef)

Actiepartij Griffie Het initiatief voor het organiseren van een
raadsmarkt ligt bij de raad zelf, ondersteund door
de griffie.

Aangenomen
De fractie van de
VVD stemt tegen.



Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2009, versie 18 juni 2009

(Hoofd)

afdeling

Nr.
2009

M
A

Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit Raad

3

CS/CC K9/8 M Motie Gedifferentieerd Buikriembeleid
Geen verdere formatiereductie op afd Milieu en
Vergunning en Handhaving, , discussie op starten 1e

kwartaal 2010

Actiepartij CvV De raad heeft besloten om de formatie van de
afdeling Milieu juist uit te breiden.
Het college ontraadt daarom de motie.

Verworpen
Fracties van SP,
GLH en Actiepartij
stemmen voor de
motie

M&S K9/9 M Met Genoeg Capaciteit Ruim Binnen de Tijd
In kader van Wet Dwangsom en Beroep de raad jaarlijks
te informeren over de mate waarin deze wet in praktijk
consequenties heeft voor Haarlem en aangeven in
hoeverre dit gevolg is van capaciteitsgebrek in de
gemeentelijke organisatie

Actiepartij BS Het college staat positief tegenover de motie. Aangenomen
(raadsbreed)

STZ/
MGT

K9/10 A Sociaal meer Solide
Verlaging structureel bedrag van €500000 tbv de pijler
economie naar €300000, resterende €200000 structureel
toevoegen aan extra budget inzet welzijnsorganisaties

Actiepartij BS
HvdM

Voor het uitvoeren van de economische agenda in
Haarlem zijn in verband met het wegvallen van de
rijksbijdragen van € 800.000 deze middelen
(€ 500.000) beschikbaar gesteld. Een verdere
verlaging van de budget is onverantwoord.
Het college ontraadt deze motie.

Verworpen
De fractie van de
Actiepartij stemt
voor deze motie.

CS/CC K9/11 A Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen en Andere Keuzes
Verlaging post communicatie
gemeenteraadsverkiezingen van €80000 naar €20.000
incl werk stemwijzer. Resterende €60.000 als aanvulling
op subsidie DOCK.

Actiepartij MD
BS

Het is niet mogelijk om structurele uitgaven te
dekken uit incidentele middelen. Het college
ontraadt daarom de motie.

Toelichting op het budget van € 80.000: dit is voor
het afscheid en introductie van het college en de
gemeenteraad, opkomstbevordering, de stemwijzer
en de verkiezingsavond. De hoogte van het bedrag
is gebaseerd op ervaringscijfers.

Verworpen
De fracties GLH,
CDA, D66 en
Actiepartij stemmen
voor deze motie.

STZ/
MGT

K9/12 M Bedankt en Tot Ziens
Openlijk aanbieden excuses aan allen die tijd hebben
gestoken in studie/ateliers mbt studie HOV
lijn/Spaarnepassage, daarna schriftelijk met kleine
attentie.

Actiepartij JN
BS

Het college heeft waardering voor allen die hebben
deelgenomen aan de studie en de verschillende
vormen van participatie. Het door het college
genomen besluit zal volgende week worden
besproken in de commissie en op 2 juli in de raad.

Verworpen
De fractie van de
Actiepartij stemt
voor de motie.
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STZ/MIL
/WWGZ
VVH

K9/13 M Voorzorgbeginsel voor Zendmastbeleid
Beleid plaatsing mobiele netwerken aan te passen, zo
dat uitsluitend vergunning wordt verleend indien ten
gevolge van plaatsing overal in Haarlem de
stralingsnorm van 3 Volt/m niet wordt overschreden,
zonodig vast te leggen in een facetbestemmingsplan

Actiepartij MD
JN

In het kader van het Nationale Antennebeleid is in
het Besluit bouwvergunningvrije/licht
bouwvergunningplichtige bouwwerken (behorende
bij de Woningwet) vastgelegd dat zendmasten (tot
5 meter) veelal vergunningvrij kunnen worden
geplaatst op gebouwen. De gemeente heeft met die
plaatsing in feite geen bemoeienis. In een
bestemmingsplan mag je geen zaken regelen die in
een hogere wet zijn vrijgesteld van de
vergunningplicht.

Het college ontraadt de motie.

Verworpen
De fractie van GLH
geeft een
stemverklaring.
Fracties GLH en
Actiepartij stemmen
voor de motie

STZ/EC K9/14 M Superbuurt en Buurtsuper
Bindende voorwaarden WinkelTijdenWet
+voorwaarden ontheffing indien uitgesproken bij
buurtreferendum dat zondagopenstelling geen bezwaar
is

Actiepartij BS Het college acht een buurtreferendum niet
wenselijk, gezien de ‘grofheid’ van dit middel
(wordt mondeling toegelicht).
Het college ontraadt de motie.

Ingetrokken
Vervangendoor
K9/49

STZ/EC K9/15 M Stimuleerherstel
Stimulans van behoud en herstel van monumenten door
eigenaren; volstaan met een meldings- en toezicht- en
controleverplichting of evt. kwijtschelding leges.

Actiepartij JN
BS

Het gaat hierbij om een aanpassing van de
Monumentenverordening Haarlem 2006.
Onderzoek naar vergunningplicht en
meldingsplicht maakt hiervan deel uit. Bij het
voorstel over de optie van kwijtschelden van leges
worden de resultaten van de evaluatie pilot
aanwijzing eerste monumentenpanden (30 juni
2009) betrokken.
Het college adviseert de raad om de voorstellen
van het college (najaar 2009) af te wachten.

Verworpen
De fracties PvdA,
SP, VVD en GLH
geven een
stemverklaring. De
fracties GLH en
Actiepartij stemmen
voor de motie.
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WZ K9/16 M Overweeg een Overbrugging
Onderzoeken kosten tijdelijke verbinding gedurende
restauratie van de Melkbrug .

Actiepartij MD Gedurende de periode dat de brug buiten gebruik is
kunnen voetgangers en fietsers gebruik maken van
omleidingsroutes over de naast gelegen
Gravestenebrug (op 200 meter afstand) en de
Langebrug (op 300 meter afstand).

Op basis van de "Richtlijnen vaarwegen" is
gekeken naar de locaties waar mogelijke tijdelijke
"overbruggings-constructies. Op basis van de
richtlijnen is het op dit smalle deel van het Spaarne
niet mogelijk om tijdelijke constructies te plaatsen
tussen de Melkbrug en de Gravestenenbrug.

De winst van het plaatsen van een tijdelijke
voorziening wordt, naast de kosten van circa
€ 75.000, in belangrijke mate teniet gedaan tot de
korte afstand (100 meter) tot de dichtstbijzijnde
omleidingsroute.

Het college ontraadt de motie.

Verworpen
De fractie SP geeft
stemverklaring.
Actiepartij stemt
voor de motie.

VVH K9/17 M Kruitvat (Juridisch Mijnenveld: Korte lontjes vs
lange afstanden
Dit jaar de raad op de hoogte stellen vd uitkomst v het
onderzoek naar wenselijkheid en juridische
mogelijkheden te komen tot een actief/actiever
spreidingsbeleid t.a.v. vuurwerkverkoop en
bijbehorende opslag ism deskundigen uit de
Veiligheidsregio Kennemerland

Actiepartij BS Een beleidsnota hierover is in voorbereiding. Het
college adviseert de raad om het voorstel van het
college later dit jaar af te wachten.

Verworpen
De fracties CDA,
Actiepartij en
CUSGP stemmen
voor de motie.
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WZ/STZ/
WWGZ

K9/18 M Gangpad (We zullen Doorgaan)
Voorrang aandacht te besteden aan meldingen over
geblokkeerde doorgang voor ouderen en minder validen
en herstel binnen 24 uur in kader toegankelijkheid
openbare ruimte

Actiepartij MD Beleid voor dit soort klachten is “vandaag gemeld,
morgen hersteld”. Hiervoor worden de
servicebussen ingezet. Het afhandelen van dit soort
klachten is staand beleid.
Bij werken in uitvoering wordt de doorgang
gewaarborgd in de standaard voorschriften voor
ontheffing voor afsluiting openbare ruimte. Soms
wordt het voetgangersverkeer, vanuit
veiligheidsaspecten (bv. Jansstraat) m.b.v.
verkeersgeleiders omgeleid over een alternatieve
route.
Aan de strekking van deze motie wordt in het
bestaande beleid reeds uitvoering gegeven.

Aangenomen
De fracties SP, GLH,
D66 geven een
stemverklaring.
De fracties D66 en
VVD stemmen tegen
de motie.

WZ K9/19 M De stem gehoord van Haarlem Noord ?!
Geen onomkeerbare besluiten nemen die vooruitlopen
op def. Tracékeuze voor de HOV verbinding door
Haarlem Noord en voorafgaand aan besluitvorming een
communicatie- en participatietraject hierover te starten

Actiepartij MD
JN

In de te starten studie naar een verbinding tussen
Haarlem-Noord en het station worden meerdere
trace’s betrokken.
Ieder besluit over tracékeuzes is voorbehouden aan
de raad op basis van voorstellen vanuit het college.
Het college hanteert conform onze eigen regels
altijd een communicatie- en participatietraject bij
voorbereidingen van projecten.

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

Aangenomen
De fracties PvdA,
SP,GLH geven een
stemverklaring.
De fractie GLH
stemt tegen de motie.

VVH K9/20 M Blauwe Ogen
Raad standaard vertrouwelijk in kennis te stellen van
alle BIBOB adviezen indien betrekking op aan
mensenhandel en/of prostitutie gerelateerde zaken met
terugwerkende kracht vanaf start BIBOB

Actiepartij BS Deze motie kan niet worden uitgevoerd, omdat het
in strijd is met de wet.

Verworpen
De fractie van de
Actiepartij stemt
voor de motie.
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WZ K9/21 M Ratten in de politiek
Na reces komen met sluitend ongediertebeleid, ter
uitvoering voor afd. Wijkzaken+ aanpakken overlast.

SP MD Het ongediertebeleid wordt onderdeel van de nota
Dieren Welzijnsbeleid, waarin de bestrijding van
ongedierte (zo diervriendelijk als mogelijk) wordt
uitgewerkt. Deze nota wordt in oktober 2009 aan
het college voorgelegd.

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

Ingetrokken

CS/CC K9/22 M Solide, solvabel, maar vooral ook sociaal
Bij uitwerking v. solvabiliteitsvoorstellen het
uitgangspunt te handhaven dat de sterkste schouders de
zwaarste lasten dragen.

SP CvV Uitgangspunt van dit college is een sociaal en
solide beleid. Het sociale beleid van Haarlem blijft
op een gelijkwaardig hoog niveau.
Aan de strekking van deze motie is reeds
uitvoering gegeven bij de dekkingsvoorstellen die
zijn opgenomen in de kadernota. Het spreekt voor
zich dat het college daar ook bij de uitwerking van
de solvabiliteitsvoorstellen rekening mee zal
houden. Deze voorstellen worden voor de
begrotingsbehandeling voorgelegd aan de raad.

Ingetrokken

n.v.t K9/23 M Lessen uit kolder zuiderpolder
Verzoek instellen rekenkameronderzoek naar gehele
gang van zaken rondom project Oostpoort

SP -- Dit verzoek is gericht aan de
Rekenkamercommissie.

Ingetrokken

WZ K9/24 M Kloppend hart door de wijkraad
Aanschaf Automatische externe Defibrillators (AED’s)
voor/door wijkraden + onderzoek financiering

SP BS Het college treedt in overleg met de GGD over de
beschikbaarheid van defribillators in openbare
gebouwen en bv. sportvoorzieningen

Verworpen
Stemverklaring
wordt gegeven door
de fracties VVD,
GLH en D66. De
fracties SP, GLH,
Actiepartij en
CUSGP stemmen
voor de motie.

SZW K9/25 M Vat de crisis bij de hoorns
Vooruitgeschoven post sociale dienst zoals in
Slachthuisbuurt voor in ieder geval Parkwijk en
Boerhaavewijk + dekkingsvoorstel bij begroting 2010

SP, PvdA, VVD HvdM Op dit moment wordt het project in de
Slachthuisbuurt geëvalueerd, op basis hiervan wil
het college met een concreet voorstel komen.

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

Ingetrokken
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DV K9/26 M Stop de PGB Fraude!
Verstevigen controle op de WMO PGB’s + jaarlijkse
steekproef

SP, PvdA, VVD HvdM Op dit moment opereren we binnen de kaders van
de vigerende verordening. In het traject van de
concept aangepaste "Verordening Individuele
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
2010" die binnenkort in het college en de raad aan
de orde komt, is een voorstel voor een pilot
opgenomen in het kader van de controle op de
pgb's. De intentie van de pilot is aan alle cliënten
een verantwoording te vragen en op de ontvangen
documenten een omvangrijke controle uit te
voeren. Op basis van de feitelijke resultaten wordt
vervolgens een voorstel gedaan voor een
definitieve inrichting van de controle procedure.

Het college staat positief tegenover deze motie.

Ingetrokken

VVH K9/27 M Handhaving I: Gemeente moet presteren voor
betaald parkeren
Prioriteit verlenen aan handhaving parkeerbeleid

SP, PvdA, VVD BS Binnenkort wordt begonnen met het verder
automatiseren van de controle op
parkeervergunningen. Dan kan de
parkeerhandhaving verder worden geïntensiveerd
door het inzetten van een scan auto voor de
handhaving.
Aan de strekking van deze motie wordt in het
bestaande beleid reeds uitvoering gegeven.

Ingetrokken

STZ/VG/
WWGZ

K9/28 M Betaalbaar voor bouwer, betaalbaar voor burger
Actief uitdragen erfpachtmogelijkheid bij ontwikkelaars
en bij ontwikkelaars die de gemeente ondersteunt dmv
grondbeleid, als tegenprestatie een groter deel sociale
woningbouw voor terug te vragen

SP, PvdA JN Erfpacht kan in incidentele gevallen een uitkomst
blijken. Of, en zo ja onder welke voorwaarden, de
gemeente bereid is mee te werken wordt per geval
en afhankelijk van de specifieke ambitities van de
gemeente in de gebiedsontwikkeling bezien en
vervolgens voorgelegd aan de raad.
Aan de strekking van deze motie wordt in het
bestaande beleid reeds uitvoering gegeven.

Ingetrokken



Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2009, versie 18 juni 2009

(Hoofd)

afdeling

Nr.
2009

M
A

Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit Raad

9

CS/CC K9/29 M Breng de sociale uitgaven op vergelijkbaar niveau
als andere gemeenten!
N.a.v. onderzoek de raad een aantal voorstellen te doen
op gebied van sociaal beleid om dit tenminste op het
niveau te brengen van de referentiegroep+ opstellen
rapportage waaruit huidig verschil in niveau sociale
uitgaven bestaat

SP, PvdA CvV De genormeerde uitkeringen morgen niet worden
verward met de feitelijk betaalde uitkeringen.
De begrotingscan en de mondelinge en
schriftelijke toelichting laten zien dat de lagere
uitgaven een gevolg zijn van de succesvolle
toeleiding naar werk van uitkeringsgerechtigden
(uitstroom) en het vermijden dat mensen in een
uitkeringssituatie terecht komen (preventie).
Haarlem heeft het laagste percentage
bijstandsontvangers van de selectiegroep uit de
begrotingscan van BZK. De genoemde
ontwikkelingen zorgen er voor dat Haarlem op dit
cluster minder uitgeeft en dit mag besteden aan
andere, vrij te bepalen doelen. Net zoals een tekort,
zoals dat nu in de kadernota 2009 wordt geraamd,
door de gemeente zelf moet worden betaald.
Overigens ontvangen de betreffende huishoudens
in Haarlem het hoogste bedrag, vergeleken met de
andere gemeenten.
Naar het oordeel van het college wordt in het
bestaande beleid reeds uitvoering gegeven aan de
strekking van deze motie.

Ingetrokken
(niet in stemming)

WZ K9/30 M Rustenburger tunnel is een studie waard
Een studie te starten naar een korte autotunnel ingang
Europaweg onder Rustenburger Brug

SP, PvdA JN Het onderzoek naar deze tunnel vormt ook
onderdeel van de koers- en discussienota t.b.v. de
actualisatie van het HVVP. Het college zal in
overleg met partijen, waaronder de provincie
Noord-Holland, in overleg treden over de wijze
waarop het onderzoek wordt geconcretiseerd
(doorlooptijd, kosten etc.).
Het college staat positief tegenover deze motie.

Ingetrokken
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WZ K9/31 M Kom over de (Waarder)brug
Openstellen Waarderbrug tijdens de spits voor
autoverkeer m.u.v. vrachtwagens en regeling evalueren
vòòr komende begrotingsbehandeling

SP, VVD MD Vanuit de optiek van verkeer en vervoer vormt
openstellling van de Waarderbrug voor
autoverkeer geen belemmering. De raad heeft nog
recent besloten de brug gesloten te houden en te
monitoren gelet ook op de jurisiche procedure die
nu speelt. Ter toelichting daarop het volgende.

Een (hernieuwde) openstelling van de
Waarderbrug voor autoverkeer staat haaks op de
ruimtelijke onderbouwing van de Schoterbrug en
op (de uitgangspunten van) de rapportage
luchtkwaliteit Schoterbrug. Dit is zonder meer
relevant omdat de beslissing op bezwaar terzake
van de vrijstelling Schoterbrug nog niet
onherroepelijk is. Dan moet als consequentie
worden verwacht dat de Rechtbank/de Afdeling
zich (zeer) kritisch zal gaan opstellen ten opzichte
van de ruimtelijke onderbouwing en de
luchtkwaliteitsrapportage. De kans bestaat dat dit
invloed kan heeft op de uitkomst van de lopende
beroepsprocedure. Los van de juridische aspecten
is altijd in de besluitvorming meegenomen dat als
blijkt dat afsluiting van de Waarderbrug leidt tot
buitenproportioneel gebruik van de Schoterbrug
en/of Prinsenbrug, de Waarderbrug weer kan
worden opengesteld.

Het college ontraadt deze motie.

Ingetrokken
(aangehouden/tzt)

VVH K9/32 M Handhaving Westelijk tuinbouwgebied
De handhaving op bestemmingsplannen, strijdig gebruik
en illegale bouw van het Westelijk Tuinbouwgebied
naar een hoger ambitieniveau tillen zoals beschreven in
scenario 2 in het Integraal Handhavingsbeleid 2009-
2013: kosten dekken uit het verzamelamendement

PvdA BS Het college heeft gekozen voor scenario 1 uit het
handhavingsbeleidsplan en ontraadt deze motie.

Aangenomen
Stemverklaring
wordt gegeven door
de fracties SP, VVD,
CDA en D66. DE
fractie CDA stemt
tegen de motie
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STZ/
WWGZ

K9/33 M Gratis Woningkrant voor Ouderen
In overleg met de corporaties een geprinte versie van het
woningaanbod gratis ter beschikking te stellen aan
ouderen van 65 jaar en ouder die daar behoefte aan
hebben; Dit uiterlijk te laten ingaan op 1 januari 2010;
In 2010 hier eenmalig een gemeentelijke financiële
bijdrage aan te leveren, te dekken uit het financiële
verzamelamendement; met Woonservice en de
corporaties af te spreken dat zij vanaf 2011 de kosten
geheel voor hun rekening nemen;

PvdA MD
JN

In februari van dit jaar zijn schriftelijke
raadsvragen over dit onderwerp gesteld, die door
het college zijn beantwoord (raadstuk 057, 24
maart 2009). Op dit moment hebben wij geen
aanwijzingen dat het afschaffen van de papieren
versie van de Woningkrant het voor ouderen
moeilijk maakt om op het woningaanbod te
reageren. Het college heeft toegezegd dat wij het
effect van de nieuwe opzet nauwlettend laten
monitoren. Hierbij wordt expliciet gekeken naar
het reactiepatroon van ouderen. Als blijkt dat met
name ouderen niet naar een andere (huur)woning
kunnen doorstromen, omdat zij niet over internet
kunnen beschikken of er niet mee om kunnen
gaan, zullen we meteen met onze collega-
bestuurders in de regio, de corporaties en
Woonservice overleggen hoe de informatie-
voorziening rond het woningaanbod verbeterd kan
worden.
Het college ontraadt de motie.

Aangenomen
De fracties van SP,
GLH en D66 geven
een stemverklaring.
De fracties SP en
Partij Spaarnestad
stemmen tegen de
motie.
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WZ
STZ/W
WGZ

K9/34 M Maak werk van OV maatwerk
Voor de begroting een voorstel formuleren en aan de
raad aan te bieden om de openbaarvervoer -
mogelijkheden voor ouderen en gehandicapten te
verbeteren

PvdA HvdM Op dit moment is in regionaal verband
(IJmond/Zuid-Kennemerland en de Provincie
Noord-Holland) de voorbereiding gaande van de
Europese aanbesteding Collectief
Vraagafhankelijk Vervoer (CVV). In de regio
bekend als de OV-taxi. In de afwegingen rond de
inrichting van het CVV in de toekomst, worden
ook alternatieve vormen van OV/mobiliteit met
hun financiering onderzocht die mogelijk zouden
kunnen zijn naast een Europees aan te besteden
product. De wensen uit het Beleidsplan
maatschappelijke ondersteuning in Haarlem 2008-
2011 betreffende dit onderwerp worden eveneens
bij de overwegingen betrokken.
Op dit moment kan er geen ander OV-systeem
ingericht worden naast de OV-taxi. De buurtbus
zoals genoemd in de motie is een vorm van
Openbaar Vervoer, waarvoor geen
subsidiemogelijkheden bij de Provincie bestaat.
Het betreft een uitvoeringsvorm die valt binnen
bestaande OV concessies.
Gestreefd wordt voor de begrotingsbehandeling
onderzocht te hebben welke (juridische)
mogelijkheden er in de vorm van besloten vervoer
(CVV) wel ontwikkeld zouden kunnen worden
naast de OV-taxi (dan wel de toekomstige
opvolger van de OV-taxi) ter
ondersteuning/aanvulling van de
vervoersmobiliteit van ouderen en mensen met een
beperking in Haarlem.

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

Aangenomen
De fracties van
GLH, CDA en D66
geven een
stemverklaring. De
fracties GLH en D66
stemmen tegen de
motie.
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WZ K9/35 M Vakantiewerk verdient zich terug
Het aannemen van vakantiekrachten cq studenten om
alle boten, die een vignet van de gemeente Haarlem
hebben, op te meten en de bij afwijking de juiste sanctie
toe te passen

PvdA, SP, VVD MD Bij aanvraag ligplaatsvergunning wordt alleen bij
twijfel ingemeten. Vanaf oktober (tijdens
stremming van de sluis in Spaarndam) zal een deel
van de brugwachters worden ingezet voor het
inmeten van de boten.

Het college staat positief tegenover de motie,
echter in plaats van vakantiewerkers wordt eigen
personeel ingezet.

Ingetrokken
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WZ K9/36 M Bereikbaar Haarlem
Zsm doch uiterlijk voor begroting 2010 voorstellen voor
te leggen over: uitvoeren eurobus experiment;
bewegwijzering Haarlemmerweg verbeteren; afsluiting
Nassaulaan opheffen; organiseren panelbijeenkomst te
organiseren met connexion chauffeurs en
verkeersdeskundigen ter verbetering afstelling
verkeerslichten (doorstroming); herstellen hobbeligheid
op de Ged. Oude Gracht; haalbaarheidsonderzoek
Transferia; spertijden brug aanpassen in de spits i.o.m.
Schuttevaer.

PvdA, SP, VVD MD In algemene zin kan worden gesteld dat de onderwerpen
uit deze motie staan opgenomen in de koers- en
discussienota t.b.v. de actualisatie van het HVVP. Deze
nota zal worden voorgelegd aan de commissie Beheer.

Onderstaand wordt ingegaan op de specifieke
onderdelen van de motie:
- Binnenkort zal met een proef met een voordeelkaart
worden gestart. De aan deze proef verbonden kosten
zullen volledig voor rekening van de gemeente komen.
Het college komt hiervoor met een voorstel. Daarna zal
een voorstel worden voorgelegd aan de Provincie en
Connexxion om dit met ingang van de nieuwe
dienstregeling (december 2009) op te nemen.
-Bewegwijzering: In de nieuwe opzet van het
parkeerverwijsssysteeem wordt opgenomen dat duidelijk
wordt verwezen naar de parkeergarage de Appelaar
vanaf de Amsterdamse Vaart en niet pas vanaf de
gedempte oostersingelgracht
-Nassaulaan: Op korte termijn is het mogelijk om de
busbaan op de Ged. Oude Gracht (r. Noord) voor het
postkantoor te openen voor autoverkeer.
-Panel met Connexxion chaffeurs; akkoord
-Herstel hobbels: Onderzocht wordt of met minimale
middelen de oneffenheden in het wegdek kunnen
worden verminderd zonder afsluiting van het fietspad.
Hierop wordt binnenkort in de commissie beheer
teruggekomen.
-Haalbaarheid transferia; Het onderzoeken van
mogelijke nieuwe transferia staat opgenomen in de
actualisatie van het HVVP.
-Spertijden: de huidige brugbedieningstijden worden
door schuttevaer al als belastend gezien. Uitgangspunt
dient te zijn dat doorstroming tijdens de spits van zowel
wegverkeer als scheepvaartverkeer tijdens de spits
bevorderd wordt In overleg met Schuttevaer zal
worden bekeken wat de mogelijkheden zijn voor
verruiming van de spertijden.

Het college staat positief tegenover de motie.

Aangenomen
De fracties GLH,
CDA, D66 en
Actiepartij geven een
stemverklaring. De
fractie GLH stemt
tegen de motie.
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Griffie K9/37 M Geef raadsinitiatieven de plek die ze verdienen
Verzoekt het presidium vanaf heden de initiatiefnemers
v. initiatiefvoorstellen de gelegenheid te geven het
voorstel in de gemeenteraad vanachter de collegetafel te
verdedigen;

PvdA, SP, VVD -- Reactie raadspresidium: Prima. Goed idee.

Het is een zaak van de raad, maar het college kan
zich hier in vinden.

Aangenomen
De fracties van D66
en Actiepartij geven
een stemverklaring
en stemmen tegen de
motie.

SZW K9/38 M Gebruik Kansen voor Kinderen
Vraagt het College van B&W dringend om zsm te
komen met voorstellen voor de besteding van de
Aboutaleb gelden en daarbij aandacht te besteden aan de
suggesties over computerverstrekking aan scholen;
gebruiken combinatiefuncties; activiteiten wijkgericht
aanbieden, goede voorbeelden zoals ‘Schooljudo’ ;
korting verlenen op contributie (via
combinatiefunctionaris)

PvdA, SP, VVD HvdM
MD

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

De commissie Samenleving ontvangt deze week
een voorstel met betrekking tot de
computerverstrekking aan kinderen uit
huishoudens met een minimuminkomen.
Afhankelijk van de beschikbare resterende
middelen, worden aanvullende voorstellen aan de
raad voorgelegd voor de begrotingsbehandeling
2010.

Ingetrokken
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STZ/W
WGZ

K9/39 M Crisiswoningen tijdelijk verhuren aan jongeren
Verzoekt het College van B&W tijdelijke verhuur van
woningen van mensen die te maken hebben met dubbele
woonlasten te stimuleren, mits er geen netto voordeel of
winst behaald gaat worden, door soepel om te gaan met
belemmerende regels (uiteraard zonder dat hierdoor de
veiligheid of leefbaarheid ernstig in geding komt); het
kwijtschelden van kosten die verbonden zijn aan
vergunningen; opstellen modelcontract, contact leggen
tussen aanbod en vraag

PvdA, SP, JN
BS

Het staat eigenaren in principe vrij hun woningen
tijdelijk te huur aan te bieden. Mochten er
belemmeringen zijn dan liggen die bij
Rijksregelgeving (huurwetgeving) en de
voorwaarden bij hypothecaire geldleningen. Zoals
ook recent de minister van WWI heeft aangegeven,
biedt de Leegstandswet voldoende mogelijkheden
om een woning tijdelijk te verhuren. Aan de
toestemming die hierbij van het college vereist is
(artikel 15 Leegstandswet), zijn geen kosten
verbonden.
Woonservice bemiddelt al geruime tijd tussen
jongeren/studenten en (particuliere)
woningeigenaren. Wij zullen Woonservice vragen
de komende tijd hierop nog alerter te zijn.
Voor (tijdelijke) verhuur van woningen zijn legio
modelcontracten voor handen (makelaars,
bemiddelingsbureaus, internet etc.). Wij zien geen
noodzaak Woonservice te verzoeken met nog een
model te komen. Gelet op het bovenstaande is het
college van mening dat een aparte notitie hierover
niet noodzakelijk is.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
De fracties van D66
en Actiepartij geven
een stemverklaring.
De fracties van PvdA
en SP stemmen voor
de motie.
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STZ/W
WGZ

K9/40 A WMO Wie wat bewaart heeft niets
Overschot jaarrekening 2008 gebruiken voor uitvoering
van de al gemaakte plannen te versnellen, prioriteit
geven aan wijkgerichte aanpak , zoals aanbesteding
huish. hulp, opzetten WMO stimuleringsfond, de
WMO-bus of klussendienst, uitwerken
projectvoorstellen uit bijlage. Investeren in sociale
infrastructuur en inbedding van succesvolle projecten in
structurele subsidie vanuit fonds.

PvdA, SP, VVD HvdM Het college staat positief tegenover de motie.

Bij de uitwerking van de voorstellen zullen we
echter ook een dekkingsvoorstel opnemen voor het
beheersbaar houden van risico’s op het gebied van
de verstrekking van individuele voorzieningen.
Hierdoor kan het voor projecten beschikbare
bedrag lager uitvallen.
Wij zullen voor eind 2010 voorstellen voorleggen
om de uitvoering van reeds gemaakte plannen in
het kader van het Wmo-beleidsplan te versnellen.
Daarnaast zullen wij voor eind 2010 door
maatschappelijke organisaties de
projectvoorstellen laten uitwerken die in de bijlage
‘Investeren in de sociale infrastructuur’ zijn
genoemd. Daarbij zullen wij naast de genoemde
uitgangspunten ook nog letten op:
- De mate waarin de projecten aansluiten op

bestaand beleid en bestaande activiteiten en
voorzieningen.

- De mate waarin binnen de projecten door
maatschappelijke organisaties wordt
samengewerkt.

- De mate waarin er onder de doelgroepen
draagvlak is voor de projecten.

- De mate waarin de investeringen
daadwerkelijk een incidenteel karakter hebben
en niet op voorhand structurele gevolgen.

Aangenomen
De fractie van D66
geeft een
stemverklaring en
stemt tegen het
amendement.



Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2009, versie 18 juni 2009

(Hoofd)

afdeling

Nr.
2009

M
A

Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit Raad

18

CS/CC K9/41 M ‘Zwaar weer op komst’
Besluit het college opdracht te geven nog voor de
begroting in najaar 2009 te komen met solide
bezuinigingsvoorstellen, zodat de gemeenteraad
bezuinigingsvoorstellen beter kan afwegen dan op dit
moment.

CDA CvV In het voorwoord van de kadernota geeft het
college aan dat zij problemen niet naar de
toekomst wil schuiven, maar de zaak ook niet al te
pessimistisch wil benaderen. Naar het oordeel van
het college zijn de dekkingsvoorstellen – die altijd
met enige onzekerheid zijn omgeven – adequaat.
Bovendien geeft het college met scenario 3 aan
welke aanvullende maatregelen mogelijk zijn bij
verder verslechterende omstandigheden.
Het college ontraadt derhalve de motie.

Verworpen
De fractie van SP
geeft een
stemverklaring.
De fracties CDA,
D66, Actiepartij en
CUSGP stemmen
voor de motie.

CS/CC
STZ/VG

K9/42 A ‘Geen greep uit de kas’
Verzoekt het college geen ‘greep in de kas’ te doen en
de voorgenomen dotaties vanuit de Reserve
grondexploitaties aan de algemene reserve uit te stellen
tot de stand van de Reserve grondexploitaties boven de
door het college zelf geformuleerde ondergrens van
minimaal € 3 miljoen is gestegen.

CDA CvV
JN

De ondergrens van € 3 miljoen voor de reserve
grondexploitatie is een streefwaarde op basis van
mogelijke risico’s in de lopende grondexploitaties
en moet worden gezien in samenhang met de
omvang van het totale weerstandsvermogen van de
gemeente. Het is acceptabel dat de omvang van de
reserve tijdelijk onder die grens zakt (zelfs negatief
wordt) mits de algemene reserve in staat is de
daadwerkelijk optredende risico’s af te dekken. Dit
is vooralsnog het geval.

In 2012 is de reserve grondexploitaties weer op
niveau (€ 3,7 miljoen). Naar het oordeel van het
college zijn de onttrekkingen verantwoord en zij
ontraadt daarom de motie.

Verworpen
De fracties CDA,
Actiepartij en Partij
Spaarnestad
stemmen voor het
amendement.
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STZ/VG/
WWGZ

K9/43 M Sociale woningbouw op orde
Vanuit ontwikkelingsperspectief is het voor corporaties
interessant om een marktconforme grondprijs voor
sociale woningen te betalen, als hier het recht tegenover
staat om bestaande sociale woningen te verkopen.
Verzoekt het college voor alle nog te realiseren sociale
woningen een marktconforme grondprijs te rekenen,
gekoppeld aan het recht om voor ieder van deze nieuw
te bouwen sociale woningen er één uit het bestaande
bestand te verkopen

CDA JN Zowel het huidige grond(prijzen)beleid als het
convenant Wonen 2007 - 2011 (beide door de raad
vastgesteld) gaan uit van het stimuleren van
sociale woningbouw d.m.v. het hanteren van een
gematigd tarief van grondprijzen. In het Convenant
Wonen is vastgelegd: ”Van belang is dat de
verkoop van sociale huurwoningen altijd
plaatsvindt vanuit de brede maatschappelijke
taakstelling van de corporaties. Dat betekent onder
meer dat corporaties uitsluitend huurwoningen
verkopen met een behoorlijke kwaliteit. Evenals in
het verleden het geval is geweest zetten de
corporaties dit instrument selectief en
terughoudend in. De corporaties garanderen
bovendien, dat er altijd voldoende betaalbare
huurwoningen beschikbaar blijven.” Het college
ziet geen aanleiding het convenant open te breken
en ontraadt deze motie.

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

STZ/
WWGZ

K9/44 M Ouder worden in Haarlem
De verschillende aspecten van het Haarlemse
seniorenbeleid duurzaam met elkaar te verbinden, te
onderzoeken of ander en/of aanvullend beleid gewenst
en/of noodzakelijk is, hierover in gesprek te gaan met de
seniorenfora en met de raad, resultaten vastleggen in een
kaderstellende nota, deze nota aan te bieden aan de raad
voor de begrotingsbehandeling.

VVD,SP, PvdA HvdM Aan de strekking van deze motie wordt in het
bestaande beleid reeds uitvoering gegeven.

Op 25 maart jl. heeft een rondetafelbijeenkomst
plaatsgevonden met onder andere seniorenfora en
maatschappelijke organisaties. Een beleidskader
wordt op dit moment uitgewerkt en zal voor de
begroting 2010 aan de raad worden aangeboden.

Aangenomen
De fracties GLH en
D66 geven een
stemverklaring en
stemmen tegen de
motie.
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VVH
STZ/W
WGZ/EC

K9/45 M Raadsinitiatief Veilig uitgaan in een leefbaar
centrum
Vijf voorstellen om overlast in het centrum tijdens
uitgaansuren te verminderen en de veiligheid te
vergroten Het College wordt gevraagd m.b.t. de vijf
voorstellen /oplossingsrichtingen voorstellen te doen en
deze voor het beschikbaar komen van de begroting 2010
aan de raad te presenteren, zodat ze eventueel
betrokken kunnen worden bij de begrotingsbehandeling.

VVD BS Aan de strekking van dit raadsinitiatief wordt in het
bestaande beleid reeds uitvoering gegeven:
1. Het jongerencentrum Flinty’s kan dit jaar nog in de
huidige locatie aan het Prinsen Bolwerk blijven. De
gemeente Haarlem blijft werken aan het realiseren van
een definitieve locatie in het centrum voor het stedelijk
jongerenwerk.
2. Een friscafé in het centrum van Haarlem is van harte
welkom. Het college is bereid actief mee te denken,
maar daadwerkelijke vestiging is een kwestie van
particulier initiatief.
3. Aan de ontheffing sluitingstijd zijn voorwaarden
verbonden op grond van art. 33 APV. Op dit moment
worden de voorwaarden geactualiseerd en wordt
bekeken of het aanwijzen van bepaalde straten mogelijk
danwel wenselijk is.
4. Tijdens de campagne ‘Draaien tegen Geweld’ in
maart 2009 hebben jongeren uitgaanspubliek preventief
aangesproken ten aanzien van het gebruik van geweld.
Dit heeft goed gewerkt en werd enthousiast door het
publiek ontvangen. In samenwerking met partners wordt
in het kader van het nieuwe actieprogramma ‘Uitgaan in
Haarlem: Gezellig, Gastvrij en Veilig’ bekeken welke
mogelijkheden er zijn om te komen tot een jeugdteam
horeca.
5. Vanuit het RIEC NH (regionaal informatie en
expertise centrum Noord Holland) i.o. worden de
bestuurlijke mogelijkheden voor de aanpak van
criminele investeringen in vastgoed in kaart gebracht.
Daarnaast worden eigenaren van panden die een
zakelijke relatie hebben met de horeca-exploitant
meegenomen in het Bibob-onderzoek.

Niet in stemming
gebracht
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WZ K9/46 M Herhaalmoties: Motie Potjes leeg (K8/71) en Motie
Stroom Door (B9/64)
Zo spoedig mogelijk uitvoeren van optimaliseren
doorstroming op de weg op te nemen in de kadernota
2009/deze doelstelling uit te werken in een
kaderstellende nota en deze voor de behandeling van de
begroting 2010 voor te leggen aan de raad (motie
Stroom door) en de resterende OPH gelden in te zetten
in beide wijken voor meer ondergrondse
parkeerplaatsen, vrijkomende grond in te richten als
groen en/of speelplaats (motie Potjes leeg).

VVD, SP, PvdA MD Het college staat positief tegenover de motie met
betrekking tot Stroom Door.
Dit wordt besproken in koers- en discussienota tbv
actualisatie HVVP
Ten aanzien van de gemeentelijk inzet voor
ondergronds parkeren wordt de bestendige
gedragslijn gevolgd om bij bouwplannen te toetsen
op parkeren op eigen terrein (bij voorkeur dubbel
grondgebruik) en dat waar nodig wordt nagegaan
of dergelijke oplossingen kunnen worden
opgenomen in de stichtingskosten e/o
grondexploitatie. Biedt dit onvoldoende soelaas
wordt gekeken naar alternatieve dekkingsbronnen
(bijvoorbeeld locatiesubsidie/BLS). De huidige
OPH gelden, onderdeel woonomgeving zijn reeds
gekoppeld aan diverse projecten.

Aangenomen
De fractie van de
Actiepartij geeft een
stemverklaring.

Stz/VG 47 M Financieel en Functioneel per Vierkante Meter
draagt het college op een volledig overzicht op
pandniveau te verstrekken van de gehanteerde
huurprijzen per vierkante meter (NEN 2580) van het
huidige gemeentelijk vastgoedbezit, inclusief toelichting
op functies van het verhuurde en de hurende instellingen
/ organisaties

Actiepartij JN Aangenomen
De fracties PvdA,
SP, VVD, D66 en
Actiepartij stemmen
voor de motie.

CS/STZ/
MIL

48 M Nu Onorthodox Vergroenen
Indien verkoop van NUON aandelen plaats zal vinden,
dat
● de helft van de opbrengst zal worden toegevoegd aan
de algemene reserve,
● de helft in een basisfonds wordt ondergebracht, van
waaruit een start wordt gemaakt om in (delen van)
Haarlem eigen duurzame energievoorziening op te
zetten, in navolging van gemeenten elders in het land

Actiepartij CvV
MD

Verworpen
De fracties van PvdA
en GLH geven een
stemverklaring.
De Actiepartij stemt
voor de motie.
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VVH 49 M Superbuurt en Buurtsuper - 2
besluit in de nieuwe verordening, ten aanzien van
grootschalige detailhandel en supermarkten,
als voorwaarde aan ontheffing winkeltijdenwet te
verbinden dat betreffende zaak gelegen is aan een
gebiedsontsluitingsweg (gow) en derhalve geen
ontheffing wordt verleend indien de vestiging
gelegen is aan een erftoegangsweg (in de zin van het
HVVP

Actiepartij BS Verworpen
De fracateis van de
SP en D66 geven een
stemverklaring. De
fracties SP, GLH,
CDA, D66 en
Actiepartij stemmen
voor de motie.

WZ 50 M De Wijk Weet het Beter/ Decentraliseer het
Dagelijks Beheer
Opstellen plan van aanpak waarin mogelijke scenario’s
van gedecentraliseerde verantwoordelijkheid en
besluitvorming over dagelijks beheer en onderhoud van
de directe (wijk-)omgeving worden uitgewerkt

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

Stz/WW
GZ
WZ

51 M De Stenen Stad
In de periode tot de gemeenteraadsverkiezingen 2010
een fundamenteel debat te voeren in de raad en met
bewoners, wijkraden en belangengroepen over de
toekomst van Haarlem als woonstad met diverse
thema’s

GLH JN Aangenomen
(raadsbreed)
De fracties PvdA,
Sp, VVD, CDA en
D66 geven een
stemverklaring.

CD/CC 52 A Verzamel Amendement
Verzoek kadernota 2009 aan te passen: zie moties
32, 33 en 7 (Hanthaving WTG, Woningkrant)

PvdA, SP, VVD CvV Aangenomen
De fracties CDA en
Actiepartij geven een
stemverklaring en
stemmen tegen de
motie.

StZJOS
VVH

53 M Nuchtere scholieren
In overleg te gaan met schoolbesturen en ook
sportverenigingen de campagne over verantwoord
alcoholgebruik te intensiveren
Geen ontheffing meer te verlenen voor de verkoop van
alcohol op schoolfeestendoor

CDA MD
BS

Ingetrokken
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STZ/JOS 54 M Sociale Stijging
Alles op alles te zetten om mensen in de kwetsbare
wijken te laten stijgen wat betreft
arbeidsmarktpositie en opleidingspositie en
zodoende werk en scholing als uitgangspunt te
nemen bij het formuleren van gemeentelijke
sociale projecten en subsidies

CDA, VVD MD Verworpen
De fracties PvdA en
SP geven een
stemverklaring. De
fracties VVD, GLH,
CDA, D66 en
CUSGP stemmen
voor de motie.

CS/CC 55 M Nuon en solvabiliteit
Te NUON aandelen ter verkoop aan te bieden.

CDA CvV Verworpen
De fractie VVD
geeft een
stemverklaring.
De fracteis VVD,
CDA en Actiepartij
stemmen voor de
motie

STZ/W
WGZ

56 M Hoera een monument
Draagt het college op zo snel mogelijk, doch nog
voor de behandeling van de begroting 2010 de raad
te voorzien van een volledig overzicht van de
gevolgen van de uitbreiding van de gemeentelijke
monumentenlijst

CDA JN Ingetrokken

WZ 57 M Op bezoek
Draagt het college op zo snel mogelijk, doch nog voor
de behandeling van de begroting 2010 de raad een
voorstel voor te leggen waarin de problemen met
parkeren bij het nieuwe Reinaldahuis wordt aangepakt.

CDA MD Ingetrokken

n.v.t. 58 M Lessen ui t Kolder Zuiderpolder
Een rekenkameronderzoek in te stellen naar de gehele
gang van zaken rondom het project Oostpoort, vanaf het
prille begin

SP , VVD Niet aan het college Ingetrokken
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Stz/WW
GZ

59 M Scharrelbos definitief de klos? Versie 2
In overleg te treden met Pre wonen en de bewoners
over de mogelijkheden om met een
grondruilconstructie op een andere plek te bouwen
in de wijk, hierbij als denkrichting het
transformeren van de bejaardenwoningen aan de
Pieter Wandelaar op te plussen of te vernieuwen

SP Verworpen
De fracteis van D66
en Actiepartij
geven een
stemverklaring. De
fracteis van SP,
D66,Actiepartij en
Partij Spaarnestad
stemmen voor de
motie.

WZ/
VVH

60 M Stadskweektuin Haarlemse Wiettuin
Op relaxte wijze de mogelijkheden te onderzoeken
om verhuren van grond (M2) van de Kweektuin
aan particulieren tbv max. vijf Cannabis Indica
planten. Huis ter Cleeff als coffeeshop, winst ten
bate van de algemene middelen (solvabiliteit)

SP, PvdA, Actiepartij BS
CvV

Stemmen staken
De fracties VVD,
GLH,CDA, D66 en
CUSGP geven een
stemverklaring en
stemmen tegen,
zoook dhr heer
Aynan van Pvda.
De fracties PvdA
(rest), SP, Actiepartij
stemmen voor de
motie.
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Stz/WW
GZ

61 Scharrelbosje
Besluit het college te verzoeken:
Overeenkomstig eerdere toezeggingen van het college
niet mee te werken aan een vrijstellingsprocedure ex art
19 WRO
Niet eerder te beginnen met het kappen van bomen en/of
andere irreversibele zaken voordat er, geheel binnen de
mogelijkheden van het vigerend Bestemmingsplan een
onherroepelijke bouwvergunning is afgegeven
Verder niet nalaten te onderzoeken of er alternatieve
mogelijkheden bestaan die kunnen rekenen op meer
bijval vanuit de bevolking dan thans het geval is, maar
die eveneens binnen het redelijke vallen, als het gaat om
de positie van de corporatie.
Een en ander te rapporteren aan de raad zoals te doen
gebruikelijk
Eventuele financiële gevolgen conform beslispunt 8 van
het Besluit Kadernota 2009 te verwerken in de
Begroting 2010, verder zie eventueel het
verzamelamendement

D66, Actiepartij, VVD JN Stemmen Staken
De fracties van
PvdA, GLH, CDA
geven een
stemverklaring.
Fracties Pvda, SP en
CUSGP stemmen
tegen.

CS/CC 62 M Amendement “scenario 3”
De raad stelt de kadernota vast voor een periode tot aan
de begrotingsbehandeling
College stelt de uitgangspunten voor de begroting 2010
op behorende bij het vastgestelde economisch scenario
3. (drie)
De raad stelt het Investeringsplan 2009 – 2014 vast voor
een periode tot aan de begrotingsbehandeling

D66, Actiepartij, CDA, CvV Verworpen
De fracteis van
CDA, D66 en
Actiepartij stemmen
voor de motie.

SZWH 63 M Onderzoek inzet City Stewards
De raad te informeren voor de begrotingsbehandeling
over de uitkomsten van het onderzoek naar de
mogelijkheden om een werkervaringstraject City
Stewards te organiseren in samenwerking met UWV.
Alle huidige wet- en regelgeving te benutten, kijken of
aanvullend beleid nodig is en mogelijk dekking te laten
plaatsvinden uit het werkdeel van de WWB

VVD, SP, PvdA HvdM Ingetrokken
Toezegging
wethouder
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64 A OZB voor armoedebeleid
De OZB vanaf 2010 te verhogen met 0,5%

CUSGP CvV Verworpen
De fractie van de SP
geeft een
stemverklaring. De
fracties GLH en
CUSGP stemmen
voor het
amendement.

65 A Besparing Nieuwe Gracht naar algemene reserve
De 9,8 miljoen aanvankelijk geoormerkt voor de garage
Nieuwe Gracht, toe te voegen aan de algemene reserve

CUSGP CvV Verworpen
De fracties van
GLH, Actiepartij,
Partij Spaarnestad en
CUSGP stemmen
voor het
amendement.

66 A Motie Omgeroepen
De subsidie aan Haarlem 105 in overeenstemming te
brengen met het bedrag dat hiertoe vanuit het rijk aan de
gemeente beschikbaar wordt gesteld (i.c. op het niveau
van €1,30 per woonruimte) en de raad een overzicht te
seturen van de jaarlijkse (geoormerkte) rijksbijdrage en
de feitelijk aan Haarlem 105 uitgekeerde subsidie over
de afgelopen 10 jaar.

Actiepartij Verworpen
De fracties van PvdA
en D66 geven een
stemverklaring. De
fractie van de
Actiepartij stemt
voor het
amendement.
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TOELICHTING
Tijdens de behandeling van de kadernota 2009 in de raadsvergadering van 15, 17 en 19 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 3 september a.s. vastgesteld). De aangenomen moties en
amendementen zijn als bijlagen bijgevoegd.

Burgemeester Schneiders

Veiligheid
Het college zal voor de begroting een plan van aanpak met betrekking tot veiligheid in Haarlem
voorleggen aan de raad.

Het college komt in het najaar met een beleidsnota over het spreidingsbeleid t.a.v. vuurwerkverkoop
en de bijbehorend opslag.

Het college treedt in overleg met de GGD over de beschikbaarheid van defibrillators in
openbare gebouwen en sportvoorzieningen.

Aan de strekking van de motie K9/27 Handhaving 1 wordt in het bestaande beleid reeds uitvoering
Gegeven, daar binnenkort wordt begonnen met het verder automatiseren van de controle op
parkeervergunningen.

Aangenomen moties:
Motie 2009-K9/7-1 “Probeer Prohef”
Motie 2009-K9/9 “Met Genoeg Capaciteit Ruim Binnen de Tijd”
Motie 2009-K9/32 “Handhaving Westelijk tuinbouwgebied”
Motie 2009-K9/37 “Geef raadsinitiatieven de plek die ze verdienen”

Wethouder Divendal
Jeugdzorg
De wethouder komt met een voorstel voor Jeugdwerk Meerwijk naar de commissie Samenleving.

Onderwijs
De wethouder rapporteert aan de commissie Samenleving de resultaten van het overleg op 10
september tussen schoolbesturen, ouders en raadsleden over scholen in eigen buurt/gemengde scholen
en centrale toewijzing.

Bereikbaarheid en openbare ruimte
In september zal de wethouder de koers- en discussienota t.b.v. de actualisatie van het HVVP
voorleggen aan de commissie Beheer.

Voor eind september zal wethouder Divendal de commissie een voorstel voorleggen over de
mogelijkheden voor verruiming van de spertijden van de bruggen, dit in overleg met Schuttevaer.

Het college zal in de tweede helft van 2009 de parkeerproblemen rond het Reinaldahuis meenemen in
de besprekingen rond het wijkcontract en hier dan over rapporteren aan de commissie Beheer.
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Eind juni zal het college rapporteren over de stand van zaken rond het onderzoek naar een stabiel en
solide HFC voor de komende 3 tot 5 jaar binnen de afgesproken kaders.
.
Het college komt in oktober 2009 met een nota Dieren Welzijnsbeleid, waarin de bestrijding van
ongedierte wordt uitgewerkt.

De wethouder geeft aan dat het inmeten van boten die een vignet van de gemeente Haarlem hebben,
zoals genoemd in de ingetrokken motie K9/35 Vakantiewerk verdient zich terug vanaf oktober zal
gaan plaatsvinden door eigen personeel.

Aangenomen moties:
Motie 2009-K9/18 “Gangpad (We zullen Doorgaan)”
Motie 2009-K9/19 “De stem gehoord van Haarlem Noord?!”
Motie 2009-K9/33 “Gratis Woningkrant voor Ouderen”
Motie 2009-K9/36 “Bereikbaar Haarlem”
Motie 2009-K9/46 “Herhaalmoties: Motie Potjes leeg(K8/71) en Motie Stroom Door (B9/64)

Wethouder Van Velzen
Bezuinigingen
De wethouder zegt toe dat zwembad de Houtvaart niet dicht zal gaan en gezocht wordt naar een
oplossing.

Naar aanleiding van de ingetrokken motie Gedifferentieerd Buikriembeleid (K9/8) geeft het college
aan de formatie van de afdeling Milieu en Vergunning en Handhaving juist uit te zullen breiden.

Solvabiliteit
Voor de begrotingsbehandeling zal de wethouder een solvabiliteitsrapportage voorleggen aan de raad.
In deze rapportage zal het college bij uitwerking van de solvabiliteitsvoorstellen rekening houden met
de strekking van motie Solide, solvabel, maar vooral ook sociaal (K9/22).

Na het reces zal de wethouder de raad een overzicht voorleggen van vraag en aanbod naar ateliers.

De wethouder zegt toe de commissie Bestuur een overzicht van de langlopende leningen te overleggen
met bijbehorende uitleg (t.o.v. ‘groene’ lening).

De wethouder houdt de raad op de hoogte over eventuele verkoop/verhuur van Zijlsingel aan UVW.

Aangenomen moties:
Motie 2009-K9/6 “Groene Gemeentelijke Datacommunicatie”
Amendement 2009-K9/52 “Verzamelamendement”

Wethouder Van der Molen
De wethouder komt in de commissie Samenleving terug op samenwerking UVW – gemeente.

De wethouder zegt toe dat het armoedeconvenant in september wordt getekend.

Voor de begroting zal de wethouder de notitie over besteding Aboutaleb gelden bespreken in de
commissie Samenleving; de commissie ontvangt een voorstel met betrekking tot de
computerverstrekking aan kinderen uit huishoudens met een minimuminkomen.
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Afhankelijk van de beschikbare resterende middelen, worden aanvullende voorstellen aan de raad
voorgelegd voor de begrotingsbehandeling 2010.

Het college komt voor de begroting 2010 met een visie op welzijn (en het welzijnswerk). Daarbij
zullen vóór de begroting 2010 voorstellen worden gedaan om “problemen in het welzijnswerk” op
korte termijn op te lossen en voor het eind van dit jaar hoe op de langere termijn om te gaan met het
welzijnswerk

De wethouder rapporteert over de evaluatie ‘voorpost sociale dienst Slachthuisbuurt’ en doet tevens
een voorstel voor voorposten op andere plekken (motie 25).

Na het zomerreces informeert de wethouder de raad over de uitslag van het onderzoek naar de City
Stewards.
Het college komt binnenkort met een aangepaste "Verordening Individuele voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning 2010" naar de commissie Samenleving. Hierin is een voorstel voor
een pilot opgenomen in het kader van de controle op de pgb's.

De wethouder zal voor de begroting 2010 een beleidskader aanbieden over het seniorenbeleid in
Haarlem.

Aangenomen moties:
Motie 2009-K9/1 “Vuist op tafel 2”
Motie 2009-K9/34 “Maak werk van OV maatwerk”
Motie 2009-K9/40 “WMO Wie wat bewaart heeft niets”
Motie 2009-K9/44 “Ouder worden in Haarlem”

Wethouder Nieuwenburg
De wethouder zegt toe na de zomer een volledig overzicht op pandniveau te verstrekken van de
gehanteerde huurprijzen per vierkante meter (NEN 2580) van het huidige gemeentelijk vastgoedbezit,
inclusief toelichting op functies van het verhuurde en de hurende instellingen en organisaties (motie
K9/47).

De wethouder neemt de inhoud van de motie ‘Hoera een monument’ mee in de evaluatie van de pilot.

De wethouder geeft aan m.b.t. motie Willem Dreesplantsoen zich te houden aan het bestemmingsplan
en niet voornemens te zijn mee te werken aan een art. 19 procedure.

N.a.v. de motie Rustenburger tunnel is een studie waard geeft de wethouder aan dat het onderzoek
naar deze tunnel onderdeel vormt van de koers- en discussienota t.b.v. de actualisatie van het HVVP.

Aangenomen moties
Motie 2009-K9/19 “De stem gehoord van Haarlem Noord?!”
Motie 2009-K9/33 “Gratis Woningkrant voor Ouderen”
Motie 2009-K9/47 “Financieel en Functioneel per Vierkante Meter”
Motie 2009-K9/51 “De Stenen Stad’
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Totaal overzicht aangenomen moties en amendementen
Aangenomen moties:

Motie 2009-K9/7-1 “Probeer Prohef” (Schneiders-STZ/WWGZ)
Motie 2009-K9/9 “Met Genoeg Capaciteit Ruim Binnen de Tijd”(Schneiders-VVH-M&S)
Motie 2009-K9/32 “Handhaving Westelijk tuinbouwgebied” (Schneiders-VVH)
Motie 2009-K9/37 “Geef raadsinitiatieven de plek die ze verdienen” (Schneiders-Griffie)
Motie 2009-K9/18 “Gangpad (We zullen Doorgaan)”(Divendal-WZ-STZ/WWGZ)
Motie 2009-K9/19 “De stem gehoord van Haarlem Noord?!” (Divendal/Nieuwenburg-WZ)
Motie 2009-K9/33 “Gratis Woningkrant voor Ouderen” (Divendal/Nieuwenburg-STZ/WWGZ)
Motie 2009-K9/36 “Bereikbaar Haarlem” (Divendal-WZ)
Motie 2009-K9/46 “Herhaalmoties: Motie Potjes leeg(K8/71) en Motie Stroom Door (B9/64)

(Divendal-WZ)
Motie 2009-K9/6 “Groene Gemeentelijke Datacommunicatie” (Van Velzen-STZ/Mil)
Amendement 2009-K9/52 “Verzamelamendement” (Van Velzen-CS/CC)
Motie 2009-K9/1 “Vuist op tafel 2” (Van der Molen-Stz/WWGZ)
Motie 2009-K9/34 “Maak werk van OV maatwerk” (Van der Molen-STZ/WWGZ-WZ)
Amendement2009-K9/40“WMO Wie wat bewaart heeft niets” (Van der Molen-STZ/WWGZ)
Motie 2009-K9/44 “Ouder worden in Haarlem” (Van der Molen-STZ/WWGZ)
Motie 2009-K9/47 “Financieel en Functioneel per Vierkante Meter” (Nieuwenburg-STZ/VG)
Motie 2009-K9/51 “De Stenen Stad’ (Nieuwenburg-STZ/WWGZ-WZ)

Moties zijn bijgevoegd


