
Raadsvergadering maandag 8, woensdag 10 en donderdag 11 november 2010

1. Vaststelling van de agenda
-

2. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 21 oktober
De notulen worden in de volgende vergadering vastgesteld.

3. Ingekomen stukken
- N.a.v. cat. VI
De Actiepartij wil de beantwoording art. 38 vragen inzake situatie
Westergracht agenderen.

4. Programmabegroting 2011- 2015 (2010/338187)
Besluit: gewijzigd met inachtneming van amendementen 1
Amendement Wijkraden en 77 Amendement Besluitpunt begroting
2011.

De fracties D66, SP, OPH S, Trots, Actiepartij, OPH L,CDA geven een
stemverklaring.

De fracties SP, OPH S, Actiepartij, OPH de Leeuw en CDA stemmen
tegen.

Er zijn in totaal 77 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.
De toezeggingen die door de portefeuillehouders zijn gedaan tijdens de
behandeling van de begroting zijn in een apart overzicht opgenomen
(bijlage 2).

Kort verslag
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1 Op verzoek van de Griffie worden voor de duidelijkheid de adviezen van het college zo veel mogelijk voorzien van de volgende standaardformuleringen:
- het college staat positief tegenover de motie;
- het college ontraadt de motie;
- aan de strekking van de motie wordt in het bestaande beleid reeds uitvoering gegeven.

WZ/GM 01 A Wijkraden
De tekst op blz 55 ‘Gerichte aandacht voor het nuttige en goed
functionerende systeem van wijkraden’ vervangen door ‘gerichte
aandacht voor het systeem van wijkraden’.

VVD RvD Het college gaat met de wijkraden in gesprek over de
doorontwikkeling van de wijkraden. Eerder geconstateerde
aandachtspunten uit de evaluatie zullen daarbij worden
meegenomen.
Het college staat positief tegenover het amendement.

Aangenomen
SV: CDA, GLH,
PvdA
Tegen: SP en CDA

CC 02 M Haarlem uit de schulden
college wordt verzocht om op korte termijn met een lange termijn plan
voor de komende 30 jaar waarin structurele verbetering van de
solvabiliteit en liquiditeit van de gemeente wordt vastgelegd, ook bij
tegenslagen.

VVD PH Het college onderschrijft het belang om de schuldpositie van
Haarlem terug te dringen en daarmee de rentelasten – en het
beslag dat die op de begroting leggen – te verlagen.

Voor het verbeteren van de solvabiliteit is het belangrijk dat:
- Haarlem een sluitende begroting realiseert;
- sprake is van een goed begrotingsbeheer; en
- regels worden vastgelegd en nageleefd over

investeringen (met daarin o.a. het instellen van een
investeringsplafond).

Het college staat positief tegenover de motie.

Aangenomen
Tegen: OPH
Schrama en
Actiepartij
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Ingetrokken

03 M Motie niet nieuw, maar anders! !!!!!!
college besluit voorgenomen ombuigingen te realiseren onder
voorbehoud dat werkzaamheden en vernieuwing die voortvloeien uit
projecten uit de nota v. Welzijn Klaar voor de Toekomst geborgd
worden in reguliere opdrachtverstrekking aan subsidiënten en overige
opdrachtnemers in 2011 ev.; zodat gewerkt gaat worden aan
doorontwikkeling van mij. Ondersteuning die ondersteunend is aan
eigen kracht en ervaringskennis van mensen; ter vervanging van
bestaande werkvormen.

D66, GLH,
PvdA, VVD

JvdH Voorgesteld wordt een experiment met de ontwikkeling van
een nieuwe methodiek ‘Eigen Kracht Conferentie in de Wijk’
te schrappen. Dit moet niet verward worden met de
bestaande methodiek van de Eigen Kracht Conferentie,
waarbij een kwetsbare bewoner wordt verbonden met sociale
netwerken en voorzieningen los van het wijkniveau. De
bestaande methodiek van de Eigen Kracht Conferentie wordt
geborgd in de reguliere opdrachtverstrekking aan
subsidiënten in het kader van de Pakketmaatregel Awbz.

Daarnaast wordt voorgesteld een intensivering van de
ondersteuning van allochtone zelforganisaties te schrappen,
met het oog op een voorgenomen evaluatie van het beleid
met betrekking tot deze organisaties. De bestaande
ondersteuning van allochtone zelforganisaties wordt
vooralsnog geborgd in de reguliere opdrachtverstrekking aan
subsidiënten.
Tot slot: zoals in het Collegewerkprogramma beschreven gaat
het college werken aan de doorontwikkeling van de
maatschappelijke ondersteuning in Haarlem, ter vervanging
van bestaande vormen.

Het college staat positief tegenover de motie.

Ingetrokken

Ingetrokken

04 M Projectkosten aan banden
college wordt opgedragen om de invulling van de posten VTU en
onvoorzien in begrotingen kritisch te beoordelen op inhoud en
omvang en deze posten voortaan te voorzien van een duidelijke
onderbouwing en gedurende de uitvoering de raad te informeren
middels een strakke rapportage over voortgang en voorziene
afwijkingen; college onderzoekt tevens of dergelijke kosten verlegd
kunnen worden naar de marktpartijen, zodat risico niet bij de
gemeente ligt.

D66 EC Een artikel 213a onderzoek wordt hierover binnenkort
uitgevoerd. Het college blijft zich inspannen om de
rapportages hierover te verbeteren.
Op basis van de (nieuwe) WRO worden al VTU kosten
doorbelast aan marktpartijen door het afsluiten van anterieure
overeenkomsten.

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

Ingetrokken
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.VVH 05 M Digitaal
draagt het college op naast een eventueel in te voeren digitaal
(parkeer)systeem, ook ruimte te blijven bieden voor een ‘analoog’
parkeerreguleringssysteem, voor de inwoners en bezoekers van
Haarlem,

OPH de
Leeuw,
Trots,
Actiepartij

JvdH Het college kiest ervoor om te handelen vanuit de zelfredzaamheid van de
burger. We kiezen dus niet voor een overheid die alles overneemt zoals in
het verleden nogal eens is gedaan. Dat laatste zou ook geen recht doen aan de
maatschappelijke realiteit. Die is dat zeer veel burgers digitaal zijn. Als
voorbeeld kunnen we u noemen dat van de 275 gedupeerden bij de
Appelaarbrand slechtséén geen emailadres had. In bijna alle Haarlemse
wijken ligt het internetgebruik tussen de bijna 80% en de ruim 90% (cijfers
2008). Aangenomen mag worden dat het gebruik sindsdien alleen maar is
toegenomen. Verder is de algemene trend dat steeds meer mensen over een
mobiele telefoon beschikken. Haarlem treedt hierin ook niet alleen op, denk
aan de hele discussie rondom het pinnen uit het verleden of over het
internetbankieren. Het feit dat we digitaal gebruik willen promoten, betekent
niet dat we geen uitzondering willen maken voor degenen die niet over deze
communicatiekanalen beschikken. De burger die hulp nodig heeft, krijgt ook
de dienstverlening waar hij/zij recht op heeft. Hierbij zal de inzet zijn om een
toekomstgerichte oplossing te zoeken die de zelfredzaamheid stimuleert.

In de nabije toekomst gaat Haarlem meer en meer digitaliseren.
Begin september 2009 is besloten tot het digitaliseren van de
parkeerproducten (WZ/OGV/2009/113951). De parkeervergunning is
inmiddels gedigitaliseerd en dit verloopt zonder problemen. De
bezoekersparkeervergunning is het volgende product. In de Burgwal is als
eerste begonnen met het introduceren van dit digitale product om eventuele
kinderziektes te verhelpen. Technisch zijn er geen belemmeringen om verder
te gaan. Het speciaal voor deze start geopende telefoonnummer is in het
begin gebeld en wordt momenteel door burgers uit de Burgwal niet meer
gebruikt. In de eerste twee weken is de digitale bezoekersparkeervergunning
in de Burgwal 1600 keer is gebruikt en daarmee succesvol.
De huidige berichtgeving is afkomstig van bewoners die niet in de Burgwal
wonen. Deze bewoners worden inhoudelijk geïnformeerd in de komende
weken. Uit de vragen die wij ontvangen komt vooral naar voren dat mensen
zich afvragen of zij de bezoekersparkeervergunning nog op dezelfde manier
kunnen gebruiken als de papieren. Dat is zo, beleidsmatig is er niks
veranderd. De scanauto is alleen efficiënt en effectief als parkeerproducten
gedigitaliseerd zijn. Bovendien kan door de inzet van de scanauto de
aandacht in de integrale handhaving naar andere onderdelen dan parkeren.

Het college ontraadt de motie.

Verworpen
SV: OPH
Schrama, PvdA en
Trots
Tegen: D66, VVD,
GLH en PvdA
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VVH 06 M Garages Veiliger (door)
draagt het college op het principebesluit te nemen, dat tenminste
daartoe geëigende sprinkler- installaties *) worden aangebracht in alle
gemeentelijke ondergrondse parkeergarages, brandmeldsystemen en
rookgasafvoer- / luchtcirculatiesystemen in deze garages tegen het
licht worden gehouden en waar nodig aangepast (verbeterd) o.b.v. de
lering die kan worden getrokken uit de situatie rond de brand in de
Appelaar

OPH de
Leeuw,
Actiepartij

BS Alle parkeergarages in Haarlem worden jaarlijks
gecontroleerd en voldoen aan de geldende
gebruiksvergunning en brandveiligheidseisen. De vraag
daarbij blijft of een sprinklerinstallatie wel echt
een toegevoegde waarde heeft ten aanzien van de
brandveiligheid. De reden daarvan is, dat de combinatie van
blussen (benzine, water), kan maken dat de zaak er eerder
ernstiger van wordt in plaats van beter. Verder deskundig en
landelijk onderzoek zal dan ook moeten uitwijzen of het
gewenst is om de regelgeving hierop aan te scherpen en de
uitvoering hierop aan te passen. Daarnaast zullen we de
NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en
Rampenbestrijding) vragen de resultaten van het onderzoek
tegen de brancherichtlijn aan te houden.
Vooralsnog ontraadt het college de motie.

Verworpen
SV: CDA, GLH en
PvdA
Voor: SP, OPH
Schrama,
Actiepartij en OPH
De Leeuw
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VVH 07 M Gasthuisstraat niet langer Vrachtwagensteeg
draagt het college op bestaande vergunningen / ontheffingen t.b.v.
vrachtverkeer van de supermarkten in de Gasthuisstraat (voor zover
daarvan sprake is) te herzien, geen vergunning / ontheffing meer te
verlenen t.b.v. vrachtverkeer van deze supermarkten (m.u.v.
bestelbussen), in toekomstige vergunningen / ontheffingen t.b.v. laad-
en losactiviteiten enkel te verwijzen naar de daartoe bestemde stroken
op de G.O.G., aansluitend hierop te handhaven

CDA,
Actiepartij

RvD Op verzoek van de bewoners heeft de stadsdeelregisseur een
overleg opgestart met zowel Deka als Marqt. De beide
bedrijven hebben voorgesteld het bevoorraden door de
Gasthuisstraat te verminderen.
Marqt heeft aangeven het aantal voertuigbewegingen medio
volgend jaar terug te brengen van 34 stuks (conform
vergunning) naar 7 stuks per week. Vaaf 15 november a.s.
gaat het aantal voertuigen al terug naar 13 stuks per week.
Deka wordt bevoorraad met 4 vrachtauto’s per dag en stelt
voor om de eerste vrachtauto aan de Gedempte Oude Gracht
te lossen voordat de winkel open gaat.
Hiermee wordt het aantal vrachtauto’s van beide bedrijven
door de Gasthuisstraat beperkt tot in totaal 4 per dag, waarbij
de vroege ochtenduren worden gemeden.
Het instellen van een inrijverbod voor vrachtauto’s in de
Gasthuisstraat betekent dat we een juridisch traject in moeten
gaan hetgeen tijd nodig heeft.
Beide bedrijven hebben aangegeven om samen met de
bewoners aan het verder terugdringen van de overlast te
willen werken.
Op dit moment is de Gasthuistraat doodlopend als gevolg van
de werkzaamheden aan het Raakscomplex waardoor verkeer
achteruit moet rijden door de Gasthuisstraat.

Het college ontraadt de motie.

Verworpen
SV: D66, VVD,
SP, Actiepartij,
GLH, PvdA
Voor: SP, OPH S,
Actiepartij, OPH
de L, CDA

WZ/OG
V

08 M Gemotiveerd Ongemotoriseerd (da’s niet verkeerd - verzoekt het
college de mogelijkheid te onderzoeken tot uitbreiding van het
autoluwe regime met Gasthuisvest e.o en de resultaten binnen een half
jaar aan de raad voor te leggen

Trots,
Actiepartij

RvD Verwezen wordt naar de beantwoording van motie 7.
Daarnaast het volgende. Het college zal in 2011 een
parkeervisie te presenteren, waarin aandacht wordt besteed
aan een eventuele verdere uitbreiding van autovrije gebieden
en de consequenties daarvan. Overigens is de omgeving
Barrevoetsstraat nu al als autoluw aan te merken.

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

Verworpen
SV: D66 en GLH
Tegen: VVD, D66,
OPH de Leeuw,
CDA en GLH
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09 M Haagse Bluffer versus Groene Buffer
draagt het college op opheldering te vragen aan het kabinet omtrent
zijn visie op de status van rijksbufferzone die Spaarnwoude inneemt,
hierbij te verzoeken tot helderheid omtrent de voorwaarden die aan
Staatsbosbeheer worden gesteld bij de opgelegde taakstelling tot
verkoop van terreinen, alsmede over de keuze van terreinen die voor
deze verkoop in aanmerking komen, de raad in kennis te stellen van de
reactie van het Rijk en van alle ontwikkelingen rond dit voornemen,
voor zover het betrekking heeft op enig SBB-terrein binnen de
gemeentegrens van Haarlem, dan wel binnen de bufferzone of enige
randgemeente, -de consequenties van eventuele verkoop voor
de positie van het Recreatieschap Spaarnwoude in beeld te brengen,
met inbegrip van de fysieke gevolgen (toerisme, recreatie, groene
buffer) als de financiële, juridische en bestuurlijke, zoals
de beheersregeling in het kader van de Wgr en de (onder)erfpacht voor
bewoners en bedrijven in het gebied,

Actiepartij,
PvdA,
GLH, CDA,
OPH De
Leeu w

EC Het college neemt de motie over. Het college zal het rijk
vragen om opheldering over de in de motie genoemde
aandachtspunten en zal de raad hierover informeren.

Ingetrokken
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10 M Hoe gebonden zijn we aan Verbonden Partijen
draagt het college op voor de kadernota de raad een overzicht te
geven, uitgesplitst per verbonden partij (GR en niet-GR) van
(on)mogelijkheden tot, consequenties van en voor- en nadelen van
beëindiging van deelname aan deze instellingen

Actiepartij PH Het college zegt toe een dergelijk overzicht op te nemen in
de Kadernota 2011 voor de volgende verbonden partijen:

Gemeenschappelijke regelingen:
- VRK
- Paswerk
- Recreatieschap Spaarnwoude
- Noord Hollands Archief
- Cocensus

Stichtingen:
- Parkmanagement Waarderpolder

Vennootschappen
- NV SRO
- Spaarnelanden NV

In de kadernota zal tevens de stand van zaken worden
vermeld van de invulling van de bezuiniging op verbonden
partijen. Omdat Haarlem in elk der verbonden partijen
samenwerkt met andere overheden (met uitzondering van
Spaarnelanden), vergt deze invulling gemiddeld een langer
traject dan bezuinigingen waar Haarlem alleen en zelfstandig
over kan besluiten.
Het college staat positief tegenover de motie.

Ingetrokken
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11 M Inzicht en Inspraak, Uitspraak over (voor)Uitzicht
college besluit, in aanloop naar de kadernota 2011
-voor Haarlemmers een helder, overzichtelijk en reëel beeld te geven
van de huidige inkomsten en uitgaven per beleidsterrein, de
bezuinigingsopgave, de wettelijke taken van de gemeente (waarin dus
geen beleidsvrijheid aan de orde is), overige, voor beeld- en
opiniebepaling relevante gegevens m.b.t. de Haarlemse begroting,
aansluitend alle Haarlemmers *) met een brede enquête in de
gelegenheid te stellen aan te geven welke taken in het gemeentelijk
beleid en uitvoering naar hun mening prioriteit verdienen, welke juist
niet, op welke terreinen meer of juist minder middelen zouden moeten
worden ingezet en welke ingrepen aan inkomsten- en uitgavenkant
wenselijk zouden zijn,
zodat gemeentebestuur en volksvertegenwoordiging voor de komende
jaren (nog) meer op de wensen van inwoners gerichte keuzes kunnen
maken bij vaststelling van de kadernota 2011

Actiepartij,
Trots

EC Het spreekt voor zich dat wij ook in de toekomst
Haarlemmers een helder, overzichtelijk en reëel beeld blijven
geven van onze financiële situatie en de (on)mogelijkheden
van de bezuinigingsopgave. De basis daarvoor is de begroting
die voorzien is van heldere overzichten en ingedeeld is naar
verschillende onderwerpen en beleidsvelden.
Ter voorbereiding van het stadsgesprek over de begroting is
met de inzet van het Digipanel Haarlem aan Haarlemmers
reeds een aantal stellingen voorgelegd over de begroting en
de bezuinigen rond drie brede en voor onze stad belangrijke
thema’s: de relatie burger- bestuur, duurzaamheid en het
sociale domein. Wij zullen serieus de mogelijkheden
onderzoeken om het Digipanel Haarlem breder in te
schakelen bij de meningsvorming onder Haarlemmers met
betrekking tot de dilemma’s die zich rond de bezuinigingen
en de inzet van middelen voordoen.
Het college staat positief tegenover de motie.

Ingetrokken

SZW 12 M Maagzweer
draagt het college op schoon schip te maken en te zorgen dat voor alle
‘cliënten’ van de sociale dienst, die hiervoor in aanmerking komen, de
afdracht van ziektekostenpremies via deze dienst vanaf heden
vlekkeloos verloopt

Actiepartij
CDA

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

Verworpen
SV: SP
Voor: SP, OPH
Schrama,
Actiepartij, OPH
de Leeuw, CDA en
PvdA

Ingetrokken

13 M Wijkbudgetten
draagt het college op binnen enkele maanden raad en wijkraden alsnog
een evaluatie te presenteren van de wijkbudgetten

Actiepartij
CDA

RvD Onder het motto “het is jouw wijk, dus jij mag het zeggen”
worden verstaan de vouchergelden. In januari 2010 heeft het
college hierover een besluit genomen (WZ/GM 237983) en
deze evaluatie vastgesteld. Deze is op 4 maart 2010
besproken in de commissie Bestuur.
Overigens volgt in begin 2011 de evaluatie van de
wijkbudgetten.

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

Ingetrokken
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STZ/W
WGZ

14 M Zicht op zorg - Unilocatie
draagt het college op de inhoud van de brief van 17 09 2009 (besluit
cie. SL) te respecteren en de raad te betrekken bij iedere stap die tot
het realiseren van een unilocatie voor mij. opvang moet leiden, te
weten functies (menging) en uitgangspunten, – locatie keuze, –
communicatie plan (met omgeving, lees convenantgroep)

Actiepartij
CDA

JvdH De commissie en gemeenteraad zijn steeds betrokken bij de
besluitvorming over het regionaal kompas en hebben hun
kaderstellende rol kunnen spelen. Specifiek heeft de
commissie ook gesproken over de unilocatie
(STZ/VG/2009/57082 en SZW/BB/2009/106288). De
uitvoering van de nota Regionaal Kompas, waaronder de
unilocatie inclusief locatiekeuze, is gemandateerd aan het
college. Op korte termijn zal het college de commissie
informeren over de laatste stand van zaken en de commissie
gelegenheid geven met het college van gedachten te wisselen.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
SV: VVD, GLH,
PvdA
Voor: SP, OPH S,
Actiepartij, CDA

CC 15 A Rekenrente omlaag
draagt het college om de gemiddelde rente van geldleningenenrente op
3,5% te stellen en de begroting overeenkomstig aan te passen en de
rentelasten terugboeking dienovereenkomstig te schrappen.

Feitelijke reele precentage/momenteel huidige %

OPH
Schrama

PH Net als veel andere gemeenten maakt Haarlem gebruik van
een interne rekenrente voor het toerekenen van rentekosten.
Voor de vergelijkbaarheid van cijfers in de begroting wordt
deze rekenrente alleen gewijzigd als deze significant afwijkt
van de werkelijke rente. Aangezien de gemiddelde rente van
de opgenomen geldleningenportefeuille 4,3% bedraagt, is er
op dit moment geen reden tot bijstelling van de rekenrente.
Een rekenrente van 5% is vergelijkbaar met het percentage
dat andere gemeenten hanteren.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
Voor: SP, OPH S,
Actiepartij

Vervallen,
vervangen

door 75

16 A Alles van waarde is weerloos
draagt het college op in de sector kunst en cultuur uiterst behoudend te
zijn in bezuinigingen, drastische bezuinigingen vanuit de centrale
overheid te compenseren, Stadsbibliotheek korting te herzien,
stimuleren van evenementen en projecten, ; 2 miljoen mindering op
bezuinigingen in begroting te verkrijgen en bedrijfsleven te benaderen
voor bijdragen hierin

OPH
Schrama

PH Gezien de korting op het gemeentefonds zal een deel van de
bezuinigingen in het culturele domein moeten plaatsvinden.
Voor het compenseren van voorgenomen kortingen vanuit het
rijk ontbreekt het de gemeente aan beschikbare middelen in
de begroting gezien de bezuinigingsopgave.
Het college ontraadt deze motie.

Vervallen

STZ/EC 17 A Adel Verplicht
college wordt opgedragen voortvarend een opdracht te verstrekken
voor het maken van een standbeeld van Harry Mulisch, locatie te
zoeken, budget reserveren van €100000

OPH
Schrama

PH Het college staat positief tegenover de motie, en denkt na
over op welke manier Haarlem een aandeel kan leveren ter
nagedachtenis van deze in Haarlem geboren schrijver. De
wethouder Cultuur zal e.e.a. coördineren.

Verworpen
SV: D66, VVD,
SP, CDA, GLH,
PvdA
Voor: OPH S
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STZ/JOS 18 M Topsport komt niet vanzelf
college wordt opgedragen de stichting Topsport Kennemerland
financieel te blijven ondersteunen voor talentontwikkeling met 50%
van hetgeen in vorige jaren werd bijgedragen (€50.000)

OPH
Schrama

JvdH De sportinfrastructuur voor sporttalenten is naar de mening
van het college in 2011 voldoende ontwikkeld (daar is dan
inclusief 2011 vier jaar subsidie voor gegeven), waardoor de
voorwaarden aanwezig zijn om talentontwikkeling te
ondersteunen.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
SV: CDA, PvdA
Voor: SP, OPH S,
CDA

Ingetrokken

19 M Beschouw alternatief voor nieuwbouw Sporthal Duijnwijck
(Initiatief voorstel)
college wordt verzocht een inschatting te maken van de kosten en
baten voor alternatief nieuwbouw Duijnwijck, rekening houdend met
wensen en eigen inbreng van de club.

OPH
Schrama

JvdH De reden dat de badmintonhal nog niet gebouwd is, betreft
een financiële kwestie en wordt niet veroorzaakt door het
ontbreken van een geschikte locatie. Een verschuiving naar
de Pim Mullier locatie lost het financiële probleem niet op,
maar vergroot eerder het probleem omdat de grondwaarde
van de Pim Mullier kavels hoger zijn dan die aan het
Badmintonpad.
Het college ontraadt de motie.

Ingetrokken

WZ/BB 20 M Reken je niet arm
college wordt opgedragen de geplande tariefsverhoging parkeren niet
door te voeren, ontstane tekort in begroting aan tevullen uit algemene
reserves (voorheen 10 miljoen parkeerfonds)

OPH
Schrama

RvD Door de tariefsverhoging niet door te voeren verslechtert de
kostendekkendheid van de parkeergarages.

Het college ontraadt de motie.

Verworpen
Voor: OPH S
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DV
VVH

21 M Maatschappij is er ook voor niet digibeten
college wordt opgedragen de mogelijkheid open te laten voor niet
digitaal betalen , verwerken, gewone parkeerschijven aan te houden,
strippenkaart aan te houden (contact opnemen met openbaar vervoer),
winkels in Haarlem aan te sporen cash te blijven accepteren.

OPH
Schrama

JvdH Het college kiest ervoor om te handelen vanuit de
zelfredzaamheid van de burger. We kiezen dus niet voor een
overheid die alles overneemt zoals in het verleden nogal eens
is gedaan. Dat laatste zou ook geen recht doen aan de
maatschappelijke realiteit. Die is dat zeer veel burgers
digitaal zijn. Als voorbeeld kunnen we u noemen dat van de
275 gedupeerden bij de Appelaarbrand slecht één geen
emailadres had. In bijna alle Haarlemse wijken ligt het
internetgebruik tussen de bijna 80% en de ruim 90% (cijfers
2008). Aangenomen mag worden dat het gebruik sindsdien
alleen maar is toegenomen. Verder is de algemene trend dat
steeds meer mensen over een mobiele telefoon beschikken.
Haarlem treedt hierin ook niet alleen op, denk aan de hele
discussie rondom het pinnen uit het verleden of over het
internetbankieren. Het feit dat we digitaal gebruik willen
promoten, betekent niet dat we geen uitzondering willen
maken voor degenen die niet over deze communicatiekanalen
beschikken. De burger die hulp nodig heeft, krijgt ook de
dienstverlening waar hij/zij recht op heeft. Hierbij zal de
inzet zijn om een toekomstgerichte oplossing te zoeken die de
zelfredzaamheid stimuleert.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
SV: Actiepartij
Voor: OPH S

VV H 22 A Maak besparingen waar
college wordt opgedragen een bij de vereenvoudiging van de integrale
vergunningverlening passende bezuiniging door te voeren.

OPH
Schrama

EC Per 1 oktober jl. is de Wabo van kracht geworden. De nieuwe
regelgeving is vooral gericht op het eenvoudiger maken van
aanvragen van vergunningen voor de burger en ondernemer.
De coördinatie en regie ligt voornamelijk bij de gemeente,
bestaande regelgeving op de terreinen kappen, uitrit, milieu,
gebruik en brand zijn over het algemeen niet veranderd. De
inhoudelijke toetsing is gelijk gebleven.

Het college ontraadt de motie.

Verworpen
Voor: OPH S
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Ingetrokken

23 M ICT: van Last naar Lust
college wordt opgedragen uiterste behoedzaamheid aan de dag te
leggen met ICT kosten en te bezien hoe besparingen kunnen worden
gerealiseerd. Lasten ICT dienen beperkt te blijven en dit tot
uitdrukking te brengen in de begroting.

OPH
Schrama

PH Het masterplan ICT is een programma dat in de komende
periode wordt uitgevoerd. Kostenefficiëntie is een van de
zware criteria die mee weegt bij de keuze voor de
oplossingen die door de markt worden geboden. Ook wordt
waar mogelijk ingezet op samenwerking met gemeenten in
de regio om kosten te delen en elkaars kennis te benutten.
Binnen de uitvoering van het programma zijn
keuzemomenten vastgesteld om zo grip te houden op het
programma, qua kwaliteit en kosten.
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande
beleid reeds uitvoering gegeven.

Ingetrokken

SZW 24 M Behoud bijzondere bijstand
college wordt verzocht de norm voor de bijzondere bijstand te
handhaven op 115% van het min. Loon.

SP,
Actiepartij,
OPH de
Leeuw

JN Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande
beleid reeds uitvoering gegeven. Het college heeft geen
voornemens de in de begroting opgenomen norm te verlagen.

Verworpen
SV: PvdA
Voor: SP,
Actiepartij, OPH
de L, CDA

SZW 25 M Werk moet lonen
college wordt verzocht de bestaande situatie ongewijzigd telaten (dus
geen werk met behoud van uitkering toe staan) en het re-
integratieprogramma meer te richten op de individu.

SP,
Actiepartij,
OPH de
Leeuw

JN Het college ontraadt de motie. Voor de uitvoering van deze
motie ontbreken de middelen.

Verworpen
Voor: SP,
Actiepartij, OPH
de L
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VVH 26 M Veiligheid voor alles
college wordt opgedragen te onderzoeken of gebruik van een
nevelkogelsproeisysteem of watermist-installatie brand Appelaar had
kunnen voorkomen, de mogelijkheid te onderzoeken bij herbouw
Appelaar toe te passen en de kosten van aanbrengen van zo’n
installatie in Cronjé garage en Raaksgarage en dit te rapporteren aan
de raad.

SP, OPH de
Leeuw

BS Alle parkeergarages in Haarlem worden jaarlijks
gecontroleerd en voldoen aan de geldende
gebruiksvergunning en brandveiligheidseisen. De vraag
daarbij blijft of een sprinklerinstallatie wel echt
een toegevoegde waarde heeft ten aanzien van de
brandveiligheid. De reden daarvan is, dat de combinatie van
blussen (benzine, water) kan maken, dat de zaak er eerder
ernstiger van wordt in plaats van beter. Deskundig en
landelijk onderzoek zal dan ook moeten uitwijzen of het
gewenst is om de regelgeving hierop aan te scherpen en de
uitvoering hierop aan te passen. Daarnaast zullen we de
NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en
Rampenbestrijding) vragen de resultaten van het onderzoek
tegen de brancherichtlijn aan te houden.
Het college ontraadt vooralsnog de motie.

Verworpen
Voor: SP, OPH S,
Actiepartji, OPH
de L

CC 27 M Sociaal, cultureel, groen en onderhoud
college wordt opgedragen de bezuinigingen op de sociale en culturele
sector en investeringen in onderhoud en groen opnieuw te bezien en
voor de kadernota 2011 een nieuw, reëel voorstel aan de raad voor te
leggen.

SP PH De opdracht aan het college, verwoord in het coalitieakkoord,
gaat uit van een evenwichtige verdeling van de
ombuigingsopgave naar de benoemde clusters (efficiency,
inkomsten, taken en subsidies) en over de verschillende
beleidsvelden. Het college ziet geen aanleiding van deze
verdeling af te wijken en zet de werkzaamheden in de
aanloop naar de kadernota zorgvuldig voort.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
SV: Actiepartij
Voor: SP, OPH S,
Actiepartij

SZW 28 A WSW’ers hebben ook recht op werk
college wordt opgedragen een voorziening in de begroting op te
nemen van tenminste 2 miljoen euro om zo nodig de werkgelegenheid
te ondersteunen en de mensen op de wachtlijst reëel uitzicht te bieden
op plaatsing

SP JN Het college ontraadt de motie. De gevolgen van de
wijzigingen in de WSW hebben een structureel karakter en
kunnen niet met een eenmalige voorziening worden
opgevangen.
De gemeente kan niet alle bezuinigingen van het rijk
compenseren.

Verworpen
SV: Actiepartij
Voor: SP
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STZ/W
WGZ

29 M 30% Sociale woningbouw of een bijzonder geval
College wordt opgedragen het afwijken van de 30% norm sociale
woningbouw in bijzondere gevallen vooraf aan de raad ter instemming
voor te leggen; en daarbij voor de afwijking een compensatie in een
ander plan voor te leggen.

SP,
Actiepartij,
OPH de
Leeuw

JN Het college stelt zich op het standpunt dat de 30%-norm geldt
voor het totale woningbouwprogramma voor de komende
jaren. Op projectniveau kan dit aandeel anders liggen
afhankelijk van de al in de nabijheid aanwezig sociale
huurvoorraad en een (zo mogelijk) evenwichtige spreiding
van de betaalbare voorraad over de stad. De vaststelling van
een Stedenbouwkundig Programma van Eisen is het moment
om de 30%-norm met de gemeenteraad te bespreken en vast
te stellen.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
SV: Trots, GLH,
PvdA
Voor: SP, OPH S,
Actiepartij, OPH
de L.

STZ/JOS 30 M Wie zal dat betalen?
college wordt opgedragen i.a.v. uitspraak van de Hoge Raad m.i.v. 1
januari 2011 een voorziening te treffen voor de terugbetaling van de
leges op de Europese identiteitskaart; alle (toekomstige) aanvragers
van de i-kaart in 2010 een bezwaarschrift tegen het betalen van leges
te verstrekken zodat na uitspraak hoge raad in alle identieke gevallen
de leges kan worden terugbetaald

SP JvdH Het valt te verwachten dat er een landelijke maatregel komt
als de Hoge Raad zou besluiten dat er geen leges voor ID-
kaarten mogen worden geheven. Wij adviseren hierop te
wachten en niet vooruit te lopen op een mogelijk besluit.
Indien een burger geen kans ziet om eens in de vijf jaar deze
kosten te betalen, gelden in algemene zin de bestaande
mogelijkheden voor bijzondere bijstand. Het treffen van een
voorziening is onzes inziens prematuur. Direct nadat de
uitspraak van de Hoge Raad bekend werd, is er contact
opgenomen met de accountant. De accountant heeft negatief
geadviseerd over het vormen van een voorziening. Het risico
van terugbetaling wordt wel in de risicoparagraaf
opgenomen. Als de ID-kaarten gratis zouden worden, wordt
hierover in een volgend P&C-document gerapporteerd.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
Voor: SP,OPH S,
Actiepartij
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VVH 31 M Staan de kosten in verhouding tot de baten
college wordt opgedragen de proef met digitale bezoekers-
vergunningen te staken, deze niet in te voeren op 1 januari 2011,
onderzoek te doen naar effecten alvorens een nieuwe proef te doen en
alvorens over te gaan tot invoering een intensief voorlichtingstraject in
te zetten .

SP RvD Begin september 2009 is besloten tot het digitaliseren van de
parkeerproducten (WZ/OGV/2009/113951). De
parkeervergunning is inmiddels gedigitaliseerd en dit
verloopt zonder problemen. De bezoekersparkeervergunning
is het volgende product. In de Burgwal is als eerste begonnen
met het introduceren van dit digitale product om eventuele
kinderziektes te verhelpen. Technisch zijn er geen
belemmeringen om verder te gaan. Het speciaal voor deze
start geopende telefoonnummer is in het begin gebeld en
wordt momenteel door burgers uit de Burgwal niet meer
gebruikt. In de eerste twee weken is de digitale
bezoekersparkeervergunning in de Burgwal 1600 keer
gebruikt en daarmee succesvol.
De huidige berichtgeving is afkomstig van bewoners die niet
in de Burgwal wonen. Deze bewoners worden inhoudelijk
geïnformeerd in de komende weken. Uit de vragen die wij
ontvangen komt vooral naar voren dat mensen zich afvragen
of zij de bezoekersparkeervergunning nog op dezelfde manier
kunnen gebruiken als de papieren. Dat is zo, beleidsmatig is
er niks veranderd. De scanauto is alleen efficiënt en effectief
als parkeerproducten gedigitaliseerd zijn. Bovendien kan
door de inzet van de scanauto de aandacht in de integrale
handhaving naar andere onderdelen dan parkeren.

Zie verder het antwoord op motie 21.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
Voor: SP, OPH S,
Actiepartij,OPH de
L.
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WZ/OG
V

32 Motie Betaald parkeren
College dient over te gaan tot rechtvaardige berekening van
parkeerkosten in Haarlemse parkeergarages (dus slechts betalen voor
daadwerkelijke tijd )

Trots RvD De bestaande betaalapparatuur in de Haarlemse
parkeergarages kennen een muntacceptatie vanaf € 0,50. Dat
komt momenteel overeen met een periode van 12 minuten.
De huidige tijdsinstelling voor afrekening is momenteel 40
minuten. Het is mogelijk de tijdsinstelling per afrekening
terug te brengen tot uiterlijk 12 minuten. Bij
tariefaanpassingen zal de tijdsperiode wijzigen.
De parkeerapparatuur aanpassen, zodat nog kleinere
tijdsinstellingen kunnen worden verrekend, vergt grote
investeringen. De parkeerautomaten zijn overigens recent
vervangen. Introductie van real-time parkeren heeft verder
tot gevolg dat contant betalen niet meer mogelijk is. Het
college stelt voor de huidige tijdseenheid voor afrekening
per 12 minuten waar mogelijk in te voeren en zo invulling te
geven aan de wens uit de motie.

Het college staat positief tegenover de motie.

Aangenomen
SV: VVD
Tegen: SP,
Actiepartij, GLH

CC 33 A Motie verhoging ozb
college wordt opgedragen dat genoemde verhoging van de ozb niet
woningen uit de begroting 2011 wordt geschrapt, en dat het college
onderzoekt waar mogelijheden liggen om het ondernemen in Haarlem
aantrekkelijker te maken.

Trots PH Het college voert de kadernota uit en ontraadt derhalve de
motie.

Verworpen
Voor: OPH S,
Trots

STZ/JOS
/EC

34 Motie kennisoverdracht Haarlems Bedrijfsleven aan Haarlemse
sportverenigingen
vraagt het college om te onderzoeken of er een samenwerking kan
worden ontwikkeld tussen sportverenigingen en bedrijfsleven,
bijvoorbeeld in de vorm van het uitlenen werknemers met specifieke
kennis t.b.v. de organisatie van sportverenigingen een bijeenkomst te
faciliteren tussen bestuurders van sportverenigingen en bedrijfsleven,
gericht op consultatie en kennisoverdracht.

Trots JH Het college staat positief tegenover deze motie en zal de
mogelijkheden daartoe nader onderzoeken. In het kader van
het bezuinigingstraject subsidies wordt dit soort
samenwerking en kennisoverdracht al onderzocht.

Aangenomen
SV: D66, OPH S,
PvdA
Tegen: Actiepartij
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STZ/JOS 35 M Nog steeds geen zekerheid voor Duijnwijck
College wordt opgedragen in 2010 de raad een voorstel te doen hoe
verder te gaan met de financiering van de nieuwe accommodatie van
Duinwijck, de inventarisatie van vereiste investeringen voor de sport
in Haarlem en het daaraan gekoppelde Strategische Huisvestingsplan
Sportaccommodaties aan de raad voor te leggen en Duinwijck hierbij
de hoogste prioriteit te geven.

CDA, SP,
Actiepartij

JvdH - Het college zal vooralsnog geen voorstel doen over
de wijze van financiering van een nieuwe
accommodatie voor Duinwijck. Het college stelt
zich op het standpunt dat voor een andere
financiering geen ruimte is omdat hiervoor de
dekking ontbreekt. Geheel in lijn met het financiële
kader waarbinnen het college werkt worden in dat
geval geen (bouw)projecten gestart. Zodra de markt
het toelaat (opbrengsten uit de verkoop van de
achtergelaten schoolgebouwen worden gegenereerd
én een alternatieve opbrengst wordt gevonden voor
de uit het oorspronkelijke plan verwijderde
woontoren) zal het college tot uitvoering van de
bouw van een nieuwe sporthal overgaan. De
omvang van het tekort is ca 4,7 mln, namelijk het
ontbreken van de dekking voor de gemeentelijke
bijdrage (2,9 mln) en het wegvallen van de
opbrengst van de woontoren (1,7 mln) Bouw op een
eventuele alternatieve locatie is onderzocht maar
niet mogelijk gebleken, zie ook het antwoord op
motie 19.

- Het strategisch huisvestingsplan sportaccomodaties
is in een afrondende fase en zal in het 1e kwartaal
van 2011 aan de raad worden voorgelegd. Het SHS
spreekt zich niet uit over (vereiste) investeringen in
particuliere sportaccomodaties. Daarvan is hier
sprake.

- De badmintonsport is in het SHS aangemerkt als
kernsport.

Het college ontraadt de motie.

Verworpen
SV: D66, VVD,
GLH, PvdA
Voor: SP,
Actiepartij, CDA
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CC 36 M Durf te kiezen, kies voor de toekomst
college wordt opgedragen bij de ombuigingen op subsidies jeugd-,
onderwijs- en sportgerelateerde instellingen (relatief) te ontzien
binnen deze college periode; het budget van prog. 4 niet verder te
korten t.o.v. het nu voor 2011 vastgestelde budget, eventuele
efficiencywinsten en onderuitputting binnen dit programma ook weer
neer te laten slaan binnen prog. 4.

CDA, PH Zie ook de reactie op motie 27. Het op dit moment al
uitzonderen van beleidsvelden van de ombuigingsopgave
strookt niet met de evenwichtige verdeling die daarvoor
eerder is aangebracht.
Het exclusief toedelen van voordelen binnen een programma
aan dat programma is naar ons oordeel strijdig met de
integrale afweging die de raad en het college moeten maken.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
Voor: CDA

CC 37 M Verhuur sportvelden investeren in sport
college wordt opgedragen de opbrengsten van de tijdelijke verhuur
van sportvelden aan de Belgiëlaan aan St. Jacob te investeren in de
sport in Haarlem

CDA,
Trots,
Actiepartij

PH Zie ook de reactie op motie 36. De huuropbrengst
beschouwen wij als inkomsten, die in het totaal van de
financiële voor- en nadelen worden meegenomen.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
Voor: OPH S,
Trots, Actiepartij,
CDA
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Ingetrokken

38 A Niet minder aanhoudingen jeugdige verdachten, maar minder
overlast!
college wordt opgedragen de prestatie-indicator 3.A op het beleidsveld
Sociale Veiligheid (aantal aangehouden jeugdige verdachten) te doen
vervallen en de prestatie-indicator 1.D ‘Aantal meldingen
Jeugdoverlast’ toe te voegen. (bron = politie)

CDA, Trots BS Een verklaring voor het feit dat Haarlem op de derde plaats in
het RTL onderzoek wordt genoemd (boven Amsterdam) als
plaats met de meeste jeugdoverlast heeft te maken met de
verschillende manier waarop de korpsen met hun cijfers
omgaan. In Haarlem worden bij de politie meldingen van
jeugdoverlast onder een bepaalde code geschreven. Daarnaast
rijdt de politie preventief, zowel per auto als per fiets, in het
kader van de SOM (stelselmatige overlast maatregel) aanpak
regelmatig langs overlastplekken. Dit wordt onder dezelfde
code geschreven. De cijfers in het RTL onderzoek geven dus
eerder indicatie van de aandacht die de politie besteedt aan
jeugdoverlast dan aan feitelijke jeugdoverlast.
Ten aanzien van de prestatie indicator 3A kan worden gesteld
dat deze indicator wel veel zegt over het goed functioneren
van het Veiligheidhuis en de sluitende justitiele keten. Deze
indicator wordt derhalve wel behouden. Wel kan een
indicator worden toegevoegd als 1. D. Het centraal stellen
van het aantal meldingen zegt onvoldoende, het is subjectief
en zegt niets over de daadwerkelijke overlast. Het voorstel is
om de volgende indicator op te nemen: het aantal
aangehouden jongeren voor overlast (bron= BVH van de
politie).

Het college ontraadt de motie.

Ingetrokken
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VVH 39 M Meer aandacht voor spijbelen
college wordt verzocht in overleg met het Haarlemse middelbaar
onderwijs en Halt Kennemerland voor het beleidsveld 4.2 Onderwijs
een prestatie-indicator te formuleren die gericht is op het terugbrengen
van het aantal nieuwe spijbelaars en/of het aantal gespijbelde uren.

CDA, Trots JN In het kader van de preventieve aanpak nemen de gemeente
en schoolbesturen diverse maatregelen om het ongeoorloofd
schoolverzuim (spijbelen) aan te pakken.
De gemeente (leerplicht/RMC) voert in samenwerking met
de scholen (primair, voortgezet en middelbaar
beroepsonderwijs) al een strak beleid, waarbij maatregelen
als spreekuren op de scholen, verzuimprotocollen met
scholen, voorlichtingsbijeenkomsten voor scholen en ouders
en ook de Halt -procedure worden benut.
Aan het ministerie van OCW en door middel van de
jaarverslagen leerplicht (en RMC) aan de Raad wordt
gerapporteerd over de stand van zaken van het aantal
verzuimers. Het invoeren van een nieuwe
prestatieindicator ligt hierbij niet voor de hand.
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande
beleid reeds uitvoering gegeven.

Verworpen
Voor: Trots, OPH
de L,CDA

SZW 40 M Mild voor de meest kwetsbaren
college wordt verzocht om als basis voor de door te voeren
‘opiniërende discussie over het minimabeleid’ aan te geven welke
groep binnen de doelgroep voor het minimabeleid zij als ‘meest
kwetsbaar’ kenmerkt, ; voorstellen te doen hoe deze meest kwetsbare
groep zoveel als mogelijk kan worden ontzien bij de bezuinigingen op
het minimabeleid.

CDA, SP JN Het college is de indieners van de motie erkentelijk voor de
steun voor de bleidslijnen uit het collegewerkprogramma.
Aan de strekking van de motie wordt in het bestaande beleid
reeds uitvoering gegeven.

Verworpen
SV: OPH S,
Actiepartij, GLH,
PvdA
Voor: SP, Trots,
CDA

STZ/E&
C

41 M Frans Halszaak
college wordt verzocht om de wenselijkheid en mogelijkheid van het
nationaliseren van het Frans Hals museum te onderzoeken en hierbij
de mogelijke besparing op de gemeentelijke subsidie te betrekken.

CDA,
Trots,
Actiepartij

PH Al jaren heeft de gemeente Haarlem zich ingespannen voor
een rijksbijdrage aan het Frans Hals Museum, echter zonder
resultaat. Zeker nu acht het college opname van nieuwe
instellingen voor rijksbijdragen onmogelijk.
Het college ontraadt deze motie.

Verworpen
SV: VVD, OPH S,
PvdA
Voor: SP,
Actiepartij, CDA
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WZ/OG
V

42 M Meer gemeentelijke parkeeropbrengsten
college wordt verzocht om bij de binnenkort uit te brengen
parkeervisie niet alleen in te gaan op de wenselijkheid en de
haalbaarheid van de uitbreiding van het gefiscaliseerd parkeren, maar
hierbij ook inzicht te geven in de meerjarige kosten en opbrengsten
van een dergelijke maatregel.

CDA RvD Het college stelt voor de binnenkort uit te brengen
parkeervisie af te wachten. Een eventuele uitbreiding van
gefiscaliseerd parkeren is sterk afhankelijk van de keuzes die
in de parkeervisie zullen worden gemaakt.

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

Verworpen
SV: GLH
Voor: CDA

Ingetrokken

43 M Haarlem gereed voor de toekomst
college wordt verzocht uiterlijk 1 maart 2012 de raad een concept
document aan te bieden waarin dmv een scenarioanalyse de visie is
beschreven op Haarlem als gemeenschap in 2030. Deze visie omvat
tenminste de thema’s: wonen werken zorg en welzijn. De visie kijkt
daarbij niet alleen binnen de eigen gemeentegrenzen, maar plaatst
Haarlem ook in de regio en in landelijk perspectief.

VVD BS Het college onderschrijft de noodzaak van een eenduidige
agenda en een gedeeld toekomstbeeld en zal het gesprek
hierover met de raad actief invullen. Met de presentatie van
het collegewerkprogramma, maar ook bij de uitwerking van
het in dit programma aangekondigde beleid. Dit biedt naar
onze mening voldoende concrete aanknopingspunten om
nadrukkelijk bij de ontwikkeling van Haarlem stil te staan.
Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, regionale
samenwerking en de aangekondigde gebiedsvisies. Een
consequente en open discussie biedt naar onze mening in het
huidige tijdsgewricht ook meer houvast dan een nieuw
uitgeschreven visie met scenario's voor Haarlem in 2030.
Overigens heeft Haarlem eind vorige eeuw ook al een visie
op (en structuurplan voor) de ontwikkeling van de stad
gepresenteerd. Waarvan tien jaar later mag worden
vastgesteld dat beiden, met inachtneming van actuele
ontwikkelingen en de door de huidige coalitie ingebrachte
thema's, nog een degelijke basis kunnen bieden voor verdere
beleidsontwikkeling.
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande
beleid uitvoering gegeven.

Ingetrokken

Ingetrokken

44 M Haarlem gastvrij en ook bereikbaar?
college wordt verzocht om op korte termijn met concrete voorstellen
te komen om er voor te zorgen dat de binnen- en buitenring uitgewerkt
gaat worden, opdat Haarlem wederom het predikaat “meest gastvrije
stad van Nederland” zal veroveren.

VVD, D66 RvD Hierop wordt terugkomen in de nota over de
bereikbaarheidsvisie. Deze nota is gepland voor het eerste
kwartaal van 2011.

Het college ontraadt de motie.

Ingetrokken
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STZ/W
WGZ

45 M Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
College wordt verzocht te onderzoeken in hoeverre collectief
particulier opdrachtgeverschap een bijdragekan leveren aan het alsnog
van de grond krijgen van (kleinschalige) bouwprojecten, die door de
economische situatie worden bedreigd en welke plekken in Haarlem
hiervoor ter beschikking zouden kunnen worden gesteld; hierover
actief in gesprek te gaan met verschillende groepen die hier plannen
voor hebben, waaronder St. CPO Zuid-Kennemerland, en met
ontwikkelaars en corporaties die moeite hebben hun bouwprojecten te
realiseren; en de raad hierover binnen een halfjaar te rapporteren.

PvdA, D66,
VVD,
GLH, CDA

EC Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een van de
thema’s die in de herziening van de woonvisie worden
meegenomen. Het college stelt voor de woonvisie af te
wachten en de aard en strekking van deze motie hierbij te
betrekken. Deze nota is gepland voor medio 2011.

Aangenomen
Tegen: OPH S

SZW 46 M Geen kind uit huis
college wordt verzocht om bij 100% korting op bijstandsuitkeringen
in samenspraak met de woningbouwcorporaties in ieder geval de huur
door te betalen zodat gezinnen met kinderen niet op straat komen te
staan.

PvdA,
GLH,
VVD, D66,
SP, CDA

JN Het college staat positief tegenover de motie en zal
onderzoeken op welke wijze de huurbetaling gegarandeerd
kan worden binnen de geldende wettelijke kaders.

Raadsbreed
Aangenomen
SV: Actiepartij

WZ/OG
V

47 M Laat Doetuinen groeien
College wordt verzocht een onderzoek naar de mogelijkheid en
wenselijkheid om in een gebied nieuwe Doetuinen te vestigen,
voortaan als vast onderdeel mee te nemen in alle gebiedsvisies; voor
het einde van het jaar 2010 met nieuwe locaties voor Doetuinen te
komen, zoals eerder door de gemeenteraad gevraagd.

PvdA,
CDA, GLH,
Actiepartij,
VVD, SP,
D66

EC De mogelijkheid om nieuwe Doetuinen te vestigen zal als
vast onderdeel aan de te ontwikkelen gebiedsvisies worden
opgenomen.
De raad zal in het 1e kwartaal van 2011 worden geïnformeerd
over het resultaat van het stadsbrede onderzoek naar
mogelijke Doetuin-locaties.

Het college staat positief tegenover deze motie.

Raadsbreed
aangenomen
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STZ/JOS
M&S

48 M Maak plaats voor een stageplaats
College wordt verzocht in contract te treden met bedrijven,
instellingen, ondernemers en belangenorganisaties om aandacht te
vragen voor het belang van geschikte stageplaatsen voor scholieren en
studenten, om binnen de eigen organisatie er zorg voor te dragen dat
het aantal stageplaatsen zoal sin de coalitie akkoord afgesproken
daadwerkelijk gerealiseerd wordt om te onderzoeken of het mogelijk
is gesubsidieerde organisaties te verplichten stageplaatsen aan te
bieden, om het aanbod van stageplaatsen onderdeel van
aanbestedingen te maken.

PvdA, D66,
GLH,
VVD,
CDA, SP

JN
In het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs is het verhogen
van het aantal stageplekken een van de thema's in het
overleg van gemeenten met de werkgeversgeleding en het
onderwijsveld.

De gemeente zet bovendien als werkgever wat betreft
stageplekken in op het bieden van extra plekken bij de
verschillende afdelingen (80 plekken per jaar). Hiertoe wordt
thans een stagebureau opgericht. Het college zal
mogelijkheden onderzoeken om stageplekken bij
gesubsidieerde instellingen te realiseren. Ook bij
aanbestedingen wordt hieraan aandacht besteed.

Het college zal zich inspannen om de wens van de raad te
realiseren.

Aangenomen
SV: OPH S,
Actiepartij
Tgen: OPH S

STZ/W
WGZ

49 M Werk aan de dienstenwinkel
college wordt verzocht om in overleg met Kontext en eventueel
andere geïnteresseerde organisatie in contact te treden teneinde de
dienstenwinkel voort te zetten

PvdA, SP,
VVD,
CDA, GLH

JvdH Stichting Kontext voert via de dienstenwinkel de kleine
woningaanpassingen (wettelijke taak) uit voor de gemeente
Haarlem. Het betreft de uitvoering van een deel van de
huidige ‘Verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning 2010’. Als gevolg van de gewijzigde
gemeentelijke verordening per 1 januari 2010, is er sprake
van een afname van het aantal kleine woningaanpassingen.
Gezien deze afname heeft Kontext aangegeven bedrijfsmatig
niet meer in staat te zijn deze werkzaamheden uit te voeren.
Kontext heeft om deze reden recent aangegeven te stoppen
met de activiteiten van de dienstenwinkel. De gemeente
onderzoekt o.a. in overleg met Kontext op welke wijze de
taken op het gebied van de kleine woningaanpassingen
voortgezet gaan worden.
Aan de strekking van deze motie wordt reeds uitvoering
gegeven.

Aangenomen
Tgen: OPH de L
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STZ/VG
M&S

50 M Meer doen met minder
college wordt verzocht de in het stadsgesprek aangegeven kansen om
‘meer te doen met minder’ middels onderzoek in kaart te brengen en
als voorstel voor te leggen aan de raad en bij het onderzoek ook de
denkkracht van studenten van hogescholen te benutten.

PvdA,
GLH,
VVD, D66

EC Het college is op onderdelen al aan het onderzoeken hoe
kostenbesparing bij projecten stedelijke ontwikkeling, beheer
en onderhoudsprojecten en inkoopvoordelen bereikt kunnen
worden en maakt graag gebruik van het aanbod van de
Hogeschool van Amsterdam.
Het college handelt naar aard en strekking van de motie.

Raadsbreed
aangenomen

Ingetrokken
Vervangen

door 74

51 M Illegale onderverhuur
college wordt verzocht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om
illegale onderverhuur aan te pakken, hier een plan voor te maken en
dit plan zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de raad;, na te denken
over het opleggen van een straf voor zowel de illegale
onderverhuurder als de illegale onderhuurder. Geacht kan worden aan
het intrekken en uitsluiten van een huisvestingsvergunning in Haarlem
voor een periode van vijf jaar voor beide partijen.

VVD, Trots JN Betaalbaarheid van de sociale woningvoorraad is een van de
thema’s die in de herziening van de Woonvisie wordt
meegenomen. Bestrijding van illegale onderhuur (of
woonfraude in bredere zin), van scheefwonen en bevordering
van de doorstroming komen hierbij aan de orde. In de
Woonvisie een pakket van maatregelen aan de raad
voorgelegd.
Het college stelt voor de woonvisie af te wachten en de aard
en strekking van deze motie bij de uitwerking ervan te
betrekken. Deze nota is gepland voor medio 2011.

Vervangen door
no. 74

STZ/RB 52 M Van Kantoor naar woning
college wordt verzocht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om
de bestemmingswijzigingen van bedrijfsruimte naar woonruimte
makkelijker te maken, hier een plan voor te maken en dit plan zo
spoedig mogelijk voor te leggen aan de raad.

VVD EC Het college onderschrijft de noodzaak om te onderzoeken
welke leegstaande kantoorlocaties in aanmerking komen voor
een gemengde bestemming (wonen en kantoren).
Om vervolgens wonen toe te staan in deze leegstaande
kantoorpanden, is het mogelijk om ontheffing te verlenen van
het bestemmingsplan middels een omgevingsvergunning
(WABO). Daarnaast zal bij nieuwe bestemmingsplannen
vanaf nu, waar mogelijk opgenomen worden dat een
gemengde bestemming toegestaan is (zowel kantoor als
wonen). Het college staat dan ook positief tegenover de
motie.

Raadsbreed
Aangenomen
SV: SP, Actiepartij

STZ/W
WGZ

53 M Scheefwonen – Doorstromen
College wordt verzocht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om
scheefwonen aan te pakken, hier een plan voor te maken en dit plan zo
spoedig mogelijk voor te leggen aan de raad.

VVD,
PvdA, D66,
CDA

JN Zie het advies van het college op motie nr. 51. Aangenomen
Tgen: SP,
Actiepartij
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CS/SB 54 M Burgervader
college wordt verzocht de burgemeester te vragen zijn rol te spelen bij
het onderwerp burgerparticipatie, speciaal wordt bedoeld: stimulator
in het ambtelijk apparaat voor goede betrokkenheid van inwoners bij
beleid, het uitstralen van vertrouwen in de kracht van de samenleving,
regisseur van verantwoordelijke burgerschap; soms kan een
burgemeester regie nemen om mensen bij elkaar te halen om ze zelf
hun verantwoordelijkheid te laten nemen (de bestuurder kan het
verschil maken).

D66, PvdA,
SP, VVD,
Trots, OPH
De Leeuw,
OPH
Schrama,
GLH, CDA

BS
EC

Participatie en inspraak vormen inderdaad belangrijke
speerpunten van het coalitieakkoord en vormen daarmee
essentiële uitgangspunten voor alle leden van het college. Bij
de verdeling van de portefeuilles is afgesproken dat de eerste
verantwoordelijkheid voor het beleid met betrekking tot
participatie en inspraak ligt bij wethouder Cassee, rekening
houdend met de specifieke bevoegdheden van de
burgemeester op dit dossier.
Het college onderschrijft dat de burgemeester een belangrijke
rol speelt richting burgers. Hij blijft die rol spelen in
samenspraak met de eerstverantwoordelijke wethouder.
Het college staat positief tegenover de motie.

Aangenomen
SV: Actiepartij
Tegen: Actiepartij

VVH 55 M Meer Regie
College wordt opgedragen te onderzoeken hoe het kan dat overlast
van hangjongeren in sommige wijken in Haarlem is toegenomen. En
bij de evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid in overleg met de
samenwerkingspartners met extra maatregelen te komen om de
problematiek rond hangjongeren aan te pakken.

GLH, PvdA BS Zie het antwoord op motie 38.

In de evaluatie van het IVB wordt de overlast meegenomen.
Daarnaast worden er voorstellen gedaan voor nieuwe
prioriteiten en aanvullende maatregelen om de overlast verder
te beperken.
Het college wil echter benadrukken dat er sterke signalen zijn
vanuit het Rijk dat er geen opvolging is van de geldstroom
voor veiligheid en leefbaarheidsmiddelen vanaf 2012. Het
college heeft geen mogelijkheid gezien om deze wegvallende
middelen te compenseren en ziet zich daarom genoodzaakt
om alle projecten op het gebied van de sociale veiligheid te
stoppen.

Het college staat positief tegenover deze motie.

Aangenomen
Tegen: Trots

SZW 56 M Streng voor wie niet wil
De recidivetermijn te verruimen naar 36 maanden. Mocht de
uitkeringsgerechtigde tussentijds geen gebruik gemaakt hebben van de
wet Werk en Bijstand begint hij/zij met een schone lei

CDA JN Het college heeft geen principiële bezwaren tegen de
verlenging van de recidivetermijn, maar verwacht hiervan
evenmin een belangrijk effect op het gedrag van de betrokken
cliënten.
Het college staat neutraal tegenover de motie.

Verworpen
SV: D66, PvdA
Voor: OPH S,
Trots, CDA
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Griffie 57 M Zonder Lift Belabberd Belemmerend
College wordt opgedragen niet in stemmen met deze voorgestelde
bezuiniging op de invalidelift in het stadhuis; de lift zo spoedig
mogelijk te laten aanbrengen, waarbij ten aanzien van de dekking kan
worden verwezen naar het feit, dat hier in een eerder stadium reeds in
was voorzien en indien dit niet toereikend mocht zijn te verwijzen
naar het feit, dat de korting op het gemeentefonds lager uitvalt dan
waar in thans voorliggende begroting rekening mee is gehouden

Actiepartij,
OPH De
Leeuw,
OPH
Schrama

PH Terugkoppeling van de Griffier:
Een meerderheid van de commissie Bestuur steunde op 1 juli
2010 het schrappen van de reservering voor deze lift vanwege
de hoge kosten, mits in voorkomende gevallen (tot nu toe
zelden) een oplossing wordt gevonden via de lift bij de
Gravenzaal, of verplaatsing van de vergadering naar de
begane grond.

Verworpen
SV: D66, VVD,
SP, GLH, PvdA
Voor: SP, OPH S,
Actiepartij, OPH
de L

STZ/EC 58 M Motie CCVT was, is en blijft ‘n Uitstekend Idee!
College wordt opgedragen de voorgenomen realisatie van het CCVT
onverkort en ongewijzigd ten uitvoer te brengen,
waarbij ten aanzien van de dekking kan worden verwezen naar de
bestaande post in het Investeringsplan, de (reeds voorziene)
toekomstige opbrengsten uit de vrijkomende gebouwen en voor zover
dit niet toereikend mocht zijn te verwijzen naar het feit, dat de korting
op het gemeentefonds lager uitvalt dan waar in thans voorliggende
begroting rekening mee is gehouden

Actiepartij,
OPH De
Leeuw,
OPH
Schrama

PH De fusie van H’art, VUH en MZK gaat onverminderd voort
en is begin 2011 een feit. T.a.v. de huisvesting vindt een
heroverweging plaats. De gemeente wil nog steeds een
gezamenlijke huisvesting faciliteren, maar mogelijk in een
andere, meer sobere vorm. Een meer wijkgerichte werkwijze,
bezuinigingen en de huidige marktsituatie rond vastgoed zijn
de redenen van heroverweging. Het college werkt een aantal
scenario’s uit, die in het tweede kwartaal 2011aan de raad
worden voorgelegd.

Het college ontraadt de motie.

Verworpen
SV: SP, CDA,
GLH, PvdA
Voor: SP, OPH S,
Actiepartij, OPH
de L, CDA
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STZ/EC 59 A Amendement Scherpe pas op de plaats nieuwe kantoorlocaties
onder de doelstellingen van programma 6.1 enkele passages gewijzigd
vast te stellen, in die zin dat:
“Ruimte …….en kantoren.”(p.105) komt te luiden:
“Ruimte voor bedrijven. Haarlem wil de fysieke
vestigingsmogelijkheden voor bedrijven
verbeteren door uitbreiding en transformatie van bestaand vastgoed en
bestaande locaties te faciliteren. Haarlem richt zich op vier
economische sectoren: bedrijventerreinen, detailhandel,
bedrijfsverzamelgebouwen en kantoren.
Op nog te ontwikkelen / uit te geven bouwlocaties wordt uiterste
terughoudendheid in acht genomen t.a.v. kantoor- en bedrijfsfuncties
– in verwijzing naar bestaande locaties – en ligt de focus op
woningbouw.”
en op pag. 106 komt de zin: “Vernieuwing en uitbreiding
kantorenaanbod.” te luiden: “Vernieuwing kantorenaanbod.”

Actiepartij,
OPH De
Leeuw,
OPH
Schrama

JN De huidige tekst van de programmabegroting doet volgens
het college recht aan een evenwichtige ontwikkeling van
ruimte voor bedrijven en wonen in de stad.

Het college ontraadt het amendement.

Verworpen
SV: PvdA
Voor: SP, OPH S,
Actiepartij, OPH
de L

DV 60 M Motie: differentieer leges voor rijbewijsverlengen
draagt het college op tot verdere differentiatie in tarieven voor leges
rijbewijzen zodat de ongelijkheid van heden wordt genivelleerd

OPH
schrama
Actiepartij

JvdH Differentiatie in tarieven is mogelijk, mits het door het Rijk
in voorbereiding zijnde maximum tarief van 36 euro niet
wordt overschreden. Als de differentiatie leidt tot lagere
tarieven bij een verminderde geldigheidsduur van rijbewijzen
heeft dat een nadelig effect op de kostendekkendheid van de
dienstverlening voor de gemeentekas tot gevolg.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
SV: SP
Voor: SP, OPH S,
Actiepartij, OPH
de L, CDA

STZ/JOS 61 M Kind zijn
College wordt gevraagd om vroegschoolse opvang vanaf twee en half
jaar verplicht te stellen voor maximaal 2 dagdelen.

OPH de
Leeuw

JN Wettelijk kunnen ouders niet verplicht worden hun kind
vanaf 2,5 jaar te laten deelnemen aan een voorschools
programma. Het beleid is er op gericht ouders te stimuleren
hun kind op die leeftijd te laten deelnemen.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
SV: SP, PvdA
Voor: Actiepartij,
OPH de L

STZ/W
WGZ

62 M Ouderenbeleid
College wordt opgedragen een reservering te doen van € 500.000 om
aan een ouderen beleid gestalte te kunnen geven.

OPH
schrama

JvdH Het college legt u in 2011 een nota Ouderenbeleid voor
inclusief financiële consequenties. Uitgangspunt is dat het
beleid binnen de bestaande middelen wordt gerealiseerd.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
SV: VVD,
Actiepartij
Voor: OPH S
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Ingetrokken

63 M Parkeertarieven
College wordt verozcht om de extra investering van €
1.000.000 voor nieuwe parkeerautomaten i.v.m. kentekenparkeren
achterwege te laten, evenals de extra investering van 1018.000 voor
het vervangen van overige parkeerautomaten en hieruit de verliezen te
dekken van tegenvallende parkeeropbrengsten, zodat verhoging van
de tarieven beperkt kan blijven tot 0.5%

VVD RvD Met de nota WZ/OGV, registratienummer 2009/113951 is
besloten om het kentekenparkeren in te voeren. Een
onderdeel van dit traject is het vervangen van de huidige
parkeerautomaten.
Een groot deel van de bestaande automaten zijn aan het eind
van hun technische levensduur. Vanuit dat oogpunt is
vervanging noodzakelijk.
Vervanging van de automaten zal pas plaats vinden, nadat
naar aanleiding van de parkeervisie duidelijk is hoeveel
parkeerautomaten benodigd zijn.
Derhalve zou deze vervanging niet leiden tot verhoging van
de tarieven.

Het college ontraadt de motie.

Ingetrokken

Ingetrokken

64 M Handhaven: handen uit mouwen
college wordt verzocht het voorstel tot beperking van de
handhavingsuitvoering in te trekken en ervoor te zorgen dat er
voldoende Fte’s op handhavingsuitvoering ingezet blijven. Opnieuw
te overwegen hoeveel personeel ingezet moet voor een adequate
handhaving. Financiering zou kunnen geschieden uit beperking van
afdrachten aan Spaarnelanden

VVD BS In een tijd van bezuinigingen wordt van elk taakveld een
bijdrage gevraagd. De uitwerking wordt met de commissie
Bestuur besproken.
Waar sprake zou zijn van een voordeel uit lagere afdrachten,
wordt dit betrokken bij het totaal van de financiële voor- en
nadelen.

Ingetrokken
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Ingetrokken

65 M Fietsparkeertarieven
College wordt verzocht tarifering voor fietsparkeren in te voeren
zodanig dat deze voorziening minimaal kostendekkend wordt.

VVD RvD Het Coalitieakkoord spreekt het volgende uit:
Wij gaan het vaker gebruiken van de fiets en het openbaar
vervoer stimuleren. Met name het fietsgebruik kan het
Haarlemse wegennet duurzaam ontlasten. De autoluwe
binnenstad is een succes en dat willen we zo houden. Wij
kiezen voor betere fietsvoorzieningen (zoals stallingen en
goede en logische fietsroutes van noord naar zuid en van
oost naar west).
Een belangrijk element in de bereikbaarheid van het centrum
is de opvang van fietsparkeren zodanig aantrekkelijk
maken/houden dat het fietsgebruik wordt gestimuleerd en
zodoende de bereikbaarheid op een duurzame manier wordt
verbeterd.
Een kostendekkende tarifering van fietsparkeren, waarbij een
vergelijk wordt getrokken met het betaald autoparkeren, zou
de bereikbaarheid onder druk zetten: niet alleen de
exploitatie- en beheerskosten van bewaakte stallingen horen
daarbij maar dan ook handhaving op straat v.w.b. het
fietsparkeren: een tariefstelling zou in bewaakte stallingen de
aantrekkelijkheid ernstig aantasten. Ervaringen in andere
steden bevestigen dit. Wel is momenteel sprake van
tarifering indien de fiets langer dan een dag wordt gestald in
een bewaakte stalling.
Het college streeft er primair naar om voldoende
gereguleerde stallingsmogelijkheden inpandig èn op straat te
organiseren.

Het college ontraadt de motie.

Ingetrokken

Ingetrokken

66 A Sociale Veiligheid
College wordt opgedragen een stelpost in de begroting op te nemen
voor baten sociale veiligheid van € 1.9 miljoen

OPH
Schrama

BS Het betreft middelen die incidenteel zijn vrijgevallen bij de
jaarrekening 2009 en zijn volgens de algemeen geldende
systematiek verwerkt. Deze kunnen dus niet worden
opgenomen in de begroting.
Het college ontraadt het amendement.

Ingetrokken
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Ingetrokken
Vervangen

door 77

67 A Besluitpunt begroting 2011
College dient de tekst onder besluitpunt 2 te vevangen door: de
dekkingsvoorstellen ten behoeve van de meerjarige sluitende
begroting vast te stellen bij de 1e suppletoire begrotingswijzigingen
2011. Daarbij de huidige voorstellen in paragraaf 1.5.3 te
heroverwegen en de suggesties van de raad daarbij te betrekken en
deze in december 2010 aan de raad voor te leggen.

D66, VVd,
PvdA, GLH

PH Wordt mondeling toegelicht. Ingetrokken

STZ/JOS 68 M Zwerfjongeren
college wordt verzocht de overwegingen dat: opvang en begeleiding
van zwerf jongeren gebaat is bij een eigen aanapk die aansluit bij
leeftijd en ervaringswereld van jongeren; het daarom bij voorbaat niet
is uitgelsoten dat werkwijzen, zoals vormgegeven in de Brede
Centrale Toegang, niet of minder geschikt zullen zijn voor de
begeleiding van zwerfjongeren en hiervoor mogelijk aanvullende
maatregelen noodzakelijk zijn; en de decentralisatie-uitkering
maatschappelijke opvang / verslavingsbeleid hoger uitvalt dan
verwacht en gemeente Haarlem zelf € 400000 minder uit hoeft te
trekken voor dit beleidsterrein(zie motie), nadrukkelijk te betrekken
in de nota zwerfjongeren en indien nodig hiervoor financiële ruimte te
creëren binnen de in het budget voor maatschappelijke opvang
gereserveerde middelen.

D66, VVD,
PvdA

JvdH De middelen die op dit moment gereserveerd zijn voor
Maatschappelijke Opvang/Verslavingsbeleid (MO/VB) zijn
bestemd voor diverse uitgaven op dit beleidsterrein, maar niet
voor de opvang van zwerfjongeren, zoals gemeld in de
begroting. Dekking binnen de gereserveerde middelen
MO/VB, zoals door u voorgesteld, is dan ook niet mogelijk.
Gesprekken tussen de gemeente en provincie om tot
overeenstemming te komen over financiering van
Spaarnezicht zijn in een afrondend stadium. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen de kosten worden gedekt binnen
bestaande budgetten. In december neemt het college hierover
een besluit, waarna de raad geïnformeerd wordt over de
afspraken. In deze nota wordt ook de relatie met de Brede
Centrale Toegang en het Stedelijk Kompas toegelicht.

Het college ontraadt de motie.

Ingetrokken

STZ/JOS 69 M Prisma uiterlijk 1 februari 2011 open
College wordt opgedragen Prisma uiterlijk 1 februari 2011 te openen.

CDA JvdH Het college heeft een plan van aanpak in concept gereed, dat
voorziet in gefaseerde openstelling van Prisma vanaf
december toewerkend naar een officiële opening in april
2011.

Het college neemt de motie niet over. Gezien het plan van
aanpak wordt het niet per 1 februari overgenomen. Vanaf half
december wordt het al gedaan voor een aantal doelgroepen,
toewerkend naar de officiële opening per april.

Verworpen
SV: D66, VVD,
Trots, OPH S,
Actiepartij, GLH,
PvdA
Voor: OPH S,
Actiepartij,CDA
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WZ 70 M Schrappen reservering Nicolaasbrug
college wordt opgedragen de reservering ter hoogte van
€ 300.000 voor de Nicolaasbrug te schrappen.

CDA RvD De reservering St. Nicolaasbrug is vastgelegd bij de
behandeling van de kadernota 2007. Bij deze behandeling is
door de raad een amendement aangenomen (2007-K6/100
dd. 18 juni 2007), waarin € 300.000 werd gereserveerd voor
het verkrijgen van provinciale subsidie ter verbetering van
de fietsinfrastructuur.

Bij de nadere invulling is toen besloten om deze reservering
te koppelen aan de beoogde realisatie van de St.
Nicolaasbrug. Recent is duidelijk geworden dat de realisatie
van de St. Nicolaasbrug geen haalbare kaart is
gebleken.Voor de besteding van de gereserveerde middelen
doet het college nadere voorstellen, die in lijn liggen met de
eerder door de raad in het amendement gewenste
hefboomwerking van deze middelen (genereren van
subsidiemiddelen bij hogere overheden).

Het college ontraadt de motie.

Verworpen
SV: SP
Voor: SP, OPH S,
Actiepartij, OPH
de L, CDA

Ingetrokken

71 M Inlopen Achterstallig onderhoud
College wordt verzocht niet te bezuinigen op inlopen achterstallig
onderhoud, zodat we een nieuwe grote onderhoudsachterstanden
creëren.

VVD RvD Het college zal het achterstallig onderhoud blijven inlopen.
De snelheid waarmee dit gebeurt is afhankelijk van het
ambitieniveau dat wordt nagestreefd.
Op korte termijn zal aan de raad enkele scenario’s worden
voorgelegd aan de hand waarvan een afweging ten aanzien
van de ambitieniveau’s kan worden gemaakt en zal aan de
raad worden voorgelegd.
Het college ontraadt de motie.

Ingetrokken

VVH 72 M Motie voortgang projecten veiligheid
College wordt verzochtg de projecten ‘Jeugd en veiligheid’ en
‘Veiligheid en uitgaan’ op creatieve wijze daarheen te brengen
dat genoemde projecten kunnen worden voortgezet

Trots, SP,
Acitepartij,
OPH de
Leeuw

BS Aangenomen
SV: D66, GLH,
PvdA
Tegen: D66
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Griffie 73 M 11 november
Bij de planning en vaststelling van dejaaragenda van de raad rekening
te houden met de viering van Sint Maarten en in het geval dat één van
de vergdermomenten op 11 november valt, de tijd tussen 18.00-20.00
uur vrij te plannen

PvdA Verworpen
SV: D66, VVD,
SP, Actiepartij,
CDA, GLH, PvdA
Stemming:
verdeeld

Stz/WW
GZ

74 M Illegale onderverhuur (voorheen 51)
college wordt verzocht te onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn om illegale onderverhuur aan te pakken, hier een plan voor
te maken en dit plan zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de
raad;,(2e overwegingspunt vervallen)

VVD JN Aangenomen
SV: SP,
Actiepartij, PvdA
Tegen: Actiepartij

CC 75 A Alles van waarde is weerloos
inzake bezuinigingen in sector kunst en cultuur uiterst
behoudend te zijn, te voorkomen dat wat jarenlang is
opgebouwd in een handomdraai wordt vernietigd,
stadsbibliotheek korting te herzien mede met het oop op de
nadelige effecten voor kinderen onderwijs – bedrag 500.000,
evenementen en projecten juist te stimuleren, bedrag 400.000
euro, met daarbij dringende verzoeken naar baten van
bedrijfsleven (horeca) die van deze evenementen en projecten
profiteren (raming 100.000 euro)

OPH
Schrama

PH Verworpen
SV: SP
Voor: OPH S

CC 76 M Toets op tijd
Het eerste toetsmoment van de bezuinigingspunten van de begroting
2011-2015 te vervroegen naar kadernota 2011

SP, Trots,
Actiepartij,
OPH De
Leeuw,
OPH
Schrama

PH Verworpen
SV: GLH
Voor: SP, OPH S,
Trots, Actiepartij,
OPH de L.
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CC 77 A Besluitpunt begroting 2011
De tekst onder besluitpunt 2 te vervangen door:
De taakstellende bedragen zoals opgenomen in de tabel op pag. 35
v.d. programmabegroting 2011-2015 kaderstellend vast te stellen en te
verwerken in de begroting 2011 via de 1e suppletoire
begrotingswijziging 2011. Het college legt uiterlijk januari 2011 een
besluit met nadere uitwerkingen voor aan de Raad. Daarbij zijn
suggesties vanuit de commissies verwerkt.

GLH,
PvdA,
VVd, D66

PH Aangenomen
SV: SP, Trots,
Actiepartij, CDA
Tegen: SP, CDA
OPH de L
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TOELICHTING
Tijdens de behandeling van de begroting 2010 in de raadsvergadering van 8, 9 en 11 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
.
Veiligheid parkeergarages
Voor de veiligheid in parkeergarages zal verder deskundig en landelijk onderzoek moeten uitwijzen of
het gewenst is de regelgeving hierop aan te scherpen en de uitvoering hierop aan te passen. De NVBR
(Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding) zal worden gevraagd de
resultaten van het onderzoek tegen de brancherichtlijn aan te houden.

Handhaving
Burgemeester Schneiders zegt toe voor wat betreft de uitwerking van inzet personeel voor adequate
handhaving met de commissie Bestuur te zulllen bespreken.Waar sprake zou zijn van een voordeel
uit lagere afdrachten, wordt dit betrokken bij het totaal van de financiële voor- en nadelen.

Aangenomen moties:
54 Motie Burgervader
55 Motie Meer Regie
72 Motie Voortgang projecten Veiligheid

Wethouder Heiliegers
Subsidietoekenning
Wethouder Heiliegers zegt toe de criteria voor subsidietoekenning te zullen toesturen aan de
commissie Bestuur.

Verbonden Partijen
Het college zegt een overzicht toe, uitgesplitst per verbonden partij (GR en niet-GR), van
(on)mogelijkheden tot, consequenties van en voor- en nadelen van beëindiging van deelname aan deze
instellingen op te nemen in de Kadernota 2011.
Gemeenschappelijke regelingen: VRK,Paswerk, Recreatieschap Spaarnwoude, Noord Hollands
Archief, Cocensus. Stichtingen: Parkmanagement Waarderpolder. Vennootschappen: NV SRO,
Spaarnelanden NV. Tevens zal de stand van zaken worden vermeld van de invulling van de
bezuiniging op verbonden partijen.

Monument Mulisch
Wethouder Heiliegers geeft aan te zullen nagaan op welke manier Haarlem een aandeel kan leveren
ter nagedachtenis van Harry Mulisch

CCVT
Wethouder Heiliegers geeft aan dat het college een aantal scenario’s uitwerkt m.b.t. gezamelijke
huisvesting H’art, VUH, MZK en deze scenarios worden in het tweede kwartaal 2011aan de raad
voorgelegd.
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Aangenomen moties:
2 Motie Haarlem uit de Schulden
34 Kennisoverdracht Haarlems Bedrijsleven aan Haarlemse Sportverenigingen
77 Amendement Besluitpunt begroting 2011

Wethouder Nieuwenburg

Aangenomen moties:
45 Motie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
46 Motie Geen Kind uit huis
48 Motie Maak plaats voor een stageplaats
53 Motie Scheefwonen – Doorstromen
74 Motie Illegale onderverhuur

Wethouder Cassee
Doetuinen
N.a.v. van de gemaakteopmerkingen over Doetuinen geeft wethouder Cassee aan dat hiermee zelfs
rekening zal worden gehouden bij bestemmingsplanwijzigingen.

VTU kosten
Wethouder Cassee geeft aan dat binnenkort een onderzoek wordt gedaan naar de VTU kosten. Het
college blijft zich inspannen om de rapportages hierover te verbeteren. Op basis van de (nieuwe)
WRO worden al VTU kosten doorbelast aan marktpartijen door het afsluiten van anterieure
overeenkomsten.

Verkoop Spaarnwoude
Wethouder Cassee geeft aan het rijk te vragen om opheldering over de visie op de status van
rijksbufferzone die Spaarnwoude inneemt. Ook zal het verzoeken tot helderheid omtrent de
voorwaarden die aan Staatsbosbeheer worden gesteld bij de opgelegde taakstelling tot verkoop van
terreinen, alsmede over de keuze van terreinen die voor deze verkoop in aanmerking komen en van
alle ontwikkelingen rond dit voornemen, voor zover het betrekking heeft op enig SBB-terrein binnen
de gemeentegrens van Haarlem, dan wel binnen de bufferzone of enige randgemeente en zal de raad
hierover informeren. (de consequenties van eventuele verkoop voor de positie van het Recreatieschap
Spaarnwoude in beeld te brengen, met inbegrip van de fysieke gevolgen (toerisme, recreatie, groene
buffer) als de financiële, juridische en bestuurlijke, zoals de beheersregeling in het kader van de Wgr
en de (onder)erfpacht voor bewoners en bedrijven in het gebied,

Bezuinigingsopgave
Wethouder Cassee geeft aan dat Haarlemmers ook in de toekomst een helder, overzichtelijk en reëel
beeld blijven krijgen van de financiële situatie en de (on)mogelijkheden van de bezuinigingsopgave.
Mogelijkheden zullen worden onderzocht om het Digipanel Haarlem breder in te schakelen bij de
meningsvorming onder Haarlemmers met betrekking tot de dilemma’s die zich rond de bezuinigingen
en de inzet van middelen voordoen.

Aangenomen moties:
50 Motie Meer doen met minder
52 Motie Van Kantoor naar woning
54 Motie Burgervader
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Wethouder Van Doorn
Parkeren
Wethouder Van Doorn zegt toe dat het college in 2011 een parkeervisie zal presenteren, waarin
aandacht wordt besteed aan een eventuele verdere uitbreiding van autovrije gebieden en de
consequenties daarvan.

Bereikbaarheid
Wethouder Van Doorn zegt toe terug te komen op ‘Haarlem meest gastvrije stad van Nederland’ in
de nota over de bereikbaarheidsvisie. Deze nota is gepland voor het eerste kwartaal van 2011.

Wijkbudgetten
Wethouder Van Doorn zegt de evaluatie van de wijkbudgetten toe voor begin 2011.

Achterstallig onderhoud
Inlopen achterstallig onder zal blijven plaatsvinden. en. De snelheid waarmee dit gebeurt is
afhankelijk van het ambitieniveau dat wordt nagestreefd. Hiervoor komen op korte termijn voorstellen
naar de raad.

Aangenomen moties:
1 Amendement Wijkraden
32 Motie Betaald Parkeren
47 Motie Laat Doetuinen groeien

Wethouder Van der Hoek

Welzijn
Unielocatie
Wethouder Van der Hoek zegt toe op korte termijn de commissie te informeren over de laatste stand
van zaken en de commissie gelegenheid te geven met het college van gedachten te wisselen over de
Unilocatie.

Ouderenbeleid
In 2011 komt wordt een nota Ouderenbeleid inclusief financiële consequenties voorgelegd aan de
raad. Uitgangspunt is dat het beleid binnen de bestaande middelen wordt gerealiseerd.

Prisma
Vanaf half december zal voor een aantal doelgroepen Prisma openen, toewerkend naar de officiële
opening per april..

Aangenomen moties:
49 Motie Werk aan de Dienstenwinkel
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Totaal overzicht aangenomen moties en amendementen

Burgemeester Schneiders
54 Motie Burgervader
55 Motie Meer Regie
72 Motie Voortgang projecten Veiligheid

Wethouder Heiliegers
2 Motie Haarlem uit de Schulden
34 Kennisoverdracht Haarlems Bedrijsleven aan Haarlemse Sportverenigingen
77 Amendement Besluitpunt begroting 2011

Wethouder Nieuwenburg
45 Motie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
46 Motie Geen Kind uit huis
48 Motie Maak plaats voor een stageplaats
53 Motie Scheefwonen – Doorstromen
74 Motie Illegale onderverhuur

Wethouder Cassee
50 Motie Meer doen met minder
52 Motie Van Kantoor naar woning
54 Motie Burgervader

Wethouder Van Doorn
1 Amendement Wijkraden
32 Motie Betaald Parkeren
47 Motie Laat Doetuinen groeien

Wethouder Van der Hoek
49 Motie Werk aan de Dienstenwinkel

Aangenomen moties zijn bijgevoegd










































