
Raadsvergadering donderdag 21 juni, 23 juni en 24 juni

1. Vaststelling van de agenda

2. Ingekomen stukken
De Actiepartij verzoekt te agenderen in de cie. Samenleving: de
beantwoording van de vragen van de Actiepartij over de stand van zaken met
betrekking tot de inburgeringscursussen

3. Raadsstuk Kadernota 2010
(2010/95401)
Besluit: gewijzigd (met inachtneming van amendementen: 34 Haarlem
Kennemerland en 39 Bezint voor men doorgaat)
Alle fracties geven een stemverklaring.
De fracties van SP (muv aantal punten), Trots en Actiepartij stemmen tegen
het voorstel.

Er zijn in totaal 49 moties en amendementen ingediend. In het overzicht
moties en amendementen (bijlage 1) staat de besluitvorming vermeld.

De toezeggingen die door de portefeuillehouders zijn gedaan tijdens de
behandeling van de kadernota zijn in een apart overizcht opgenomen
(bijlage 2).

4. Besluitvorming Kadernota 2010 en Bestuursrapportage 2010-1,
Besluit: conform

.

Kort verslag
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Hfd afd Nr. Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit Raad

CS 1 M Rentepercentage; draagt het college op
gebruikmakend van het huidige historisch
dieptepunt van de rente, zo spoedig mogelijk de
rentelasten van de schulden omlaag te brengen,
te bezien of oude leningen kunnen worden
omgezet, er naar te streven het gemiddelde
rente% van de schulden met 1% omlaag te
brengen en daarmee de jaarlijkse rentelast met ca

€3,4 miljoen per jaar te verminderen, zodoende
in de periode 2012-2018 een totale bezuiniging

van ca € 27,2 miljoen te realiseren

OPH PH Binnen de mogelijkheden van het
treasurystatuut en de
leningsvoorwaarden wordt een actief
leningenbeheer gevoerd, waarbij
telkens als zich mogelijkheden
voordoen (aflopen leningtermijn)
wordt gezocht naar de meest
voordelige leningvoorwaarden
Aan de strekking van deze motie
wordt in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven.

INGETROKKEN

VVH 2 M Geen nachtbrakers; college wordt verzocht het
voorstel voor vrije sluitingstijden horeca in te
trekken

OPH BS In het coalitieakkoord staat
beschreven dat de mogelijkheid van
vrije sluitingstijden onderzocht gaat
worden, er ligt echter geen concreet
voorstel dus kan ook niet worden
ingetrokken.

VERWORPEN
PvdA geeft een SV
SP, OPH, CDA stemmen
voor

3 Idem aan 2 OPH VERVALLEN
WZ 4 M Bezuiniging op onderhoud: college dient

voortvarend door te gaan met achterstallig
onderhoud en kosten hiervoor niet weg te
bezuinigen

OPH RD Het college adviseert de raad om het
voorstel van het college af te wachten
waarin ook de kwestie van de
actualisatie van de normbudgetten aan
de orde zal komen.
Ook de voor beheer en onderhoud
beschikbare middelen staan onder
druk. Het College zal binnen de voor
beheer en onderhoud beschikbare
middelen doorgaan met het verder
inlopen van de beheer en
onderhoudsachterstanden.

INGETROKKEN

CS/SZ 5 M Andere vorm subsidie toekenning; Subsidies
als voorschot verstrekken, ontvanger op te
dragen verslag te doen van bestedingen, na
akkoord achteraf voorschot omzetten in
toewijzing, bij onjuist rapporteren terugvorderen,
verdere subsidie toekenning laten afhangen van
rapportages.

OPH JH Subsidieverlening vindt in Haarlem
plaats op grond van de Algemene Wet
Bestuursrecht en de Algemene
Subsidie Verordening. Daarbij wordt
een werkwijze gehanteerd, die
overeenkomt met hetgeen in de motie
wordt voorgesteld. Aan de strekking

INGETROKKEN
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Hfd afd Nr. Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit Raad

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

CS/WZ 6 A Bestemming overschot rekening 2009: De
geplande investeringen voor het onderhoud van
het Schoterbos en Westelijk tuinbouwgebied uit
de bestemming 2009 te nemen en deze
investeringen in 2010 te actualiseren

OPH PH/RD Voor de beantwoording van het
onderdeel Westelijk tuinbouwgebied
wordt verwezen naar het antwoord bij
motie 40
Voor de beantwoording van het
onderdeel Schoterbos wordt
verwezen naar het antwoord bij motie
11

VERWORPEN
OPH stemt voor

CS/WZ/
SZ E&C

7 A Recreatieplan Westelijk Tuinbouwgebied;
college dient geplande investeringen voor dit
gebied niet in te trekken maar door te gaan met
het plan voor dit recreatiegebied en deze
investering in de kadernota weer te activeren

OPH RD Voor de beantwoording van deze
motie wordt verwezen naar het
antwoord bij motie 40

INGETROKKEN

WZ 8 M Onderhoud van wandelpanden verbeteren;
college dient voortvarend door te gaan met
verrichten van achterstallig onderhoud, extra
aandacht voor trottoirs en wandelpaden, dit
aangeven als aanvulling op de kadernota

OPH RD Bij het verrichten van het achterstallig
onderhoud geeft het college aandacht
aan de trottoirs en wandelpaden.
Deze vormen onderdeel van het totaal
plan van aanpak van wegen, straten en
pleinen. Aan de strekking van deze
motie wordt in het bestaande beleid
reeds uitvoering gegeven.

INGETROKKEN

WZ 9 M Gebrek aan het rek; college dient op zo kort
mogelijke termijn met Prorail over diverse
problemen mbt tot geplande fietsrekken te
overleggen en de Raad binnen 2 maanden over
de uitkomst te informeren

OPH, CDA RD Inmiddels is op korte termijn een
bestuurlijk overleg gepland met
Prorail
De raad zal binnenkort nader
geinformeerd worden over alle
soorten rekken en andere
stallingsmogelijkheden op en rond het
stationsplein. Het college staat positief
tegenover de motie

INGETROKKEN

CS 10 M Zorg over enorme vermindering baten 2010;
vraagt college duidelijkheid te scheppen in
veschillen tussen baten begroting en baten
jaarrekening - verslag te doen hoe dit is ontstaan
en of dit incidenteel is of structurele oorzaken
heeft.

OPH PH Voor een volledige analyse dienen
zowel de baten als de lasten in
samenhang te worden beoordeeld. Zo
waren de baten uit grondexploitatie in
2009 bijvoorbeeld € 25 miljoen hoger
dan de raming in 2010, de lasten

INGETROKKEN
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echter ook.
Het eenzijdig beoordelen van de
cijfers leidt niet tot een beter inzicht in
de financiële positie van de gemeente.
Het college ontraadt de motie.

CS/WZ 11 A Opknappen Schoterbos; college moet geplande
investeringen voor onderhoud van het
Schoterbos niet in te trekken maar nu eindelijk
dit bos een waardig bos laten zijn en deze
investering in de kadernota te activeren

OPH RD Vanwege de huidige
bezuinigingsopgave inclusief de
taakstelling van 1,5 miljoen op de
rente en kapitaallasten is deze
investering geschrapt.
Het realloceren van investeringen ten
gunste van het Schoterbos betekent
dat geen invulling wordt gegeven aan
de bezuinigingsdoelstelling. Indien dit
alsnog naar voren wordt gehaald
betekent het dat andere project (en)
moeten worden geschrapt.
Zie ook reactie op motie 34.
Het college ontraadt deze motie

INGETROKKEN

CS./WZ 12 M Hand op de knip, college wordt verzocht de
geplande investeringen (riool- en
milieuwatertaken) terug te brengen naar het nivo
van de inkomsten en kapitaalslasten zo laag
mogelijk te houden

SP Actiepartij PH Om aan wettelijke vereisten inzake
de verbrede rioolzorg te voldoen zijn
(extra) investeringen noodzakelijk.
Dit betreffen:
- aanpassingen van het stelsel ter

vermindering van lozingen op het
oppervlaktewater. Voor 2016 dient
de gemeente Haarlem te voldoen
aan de wettelijk vereiste
basisinspanning (aanleg
bergbezinkbassins en/of aanleg
gescheiden stelsel);

- aanpassingen van het stelsel ter
vermindering en voorkoming van
wateroverlast (vergroting van de
riolering);

- noodzakelijke vervanging van
oude en slechte riolering.
De rioleringswerken worden waar

VERVALLEN
vervangen door 42
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mogelijk gecombineerd uitgevoerd
en alternatieve maatregelen worden
onderzocht en indien mogelijk
toegepast. Uitgangspunt is ten alle
tijden duurzaamheid, doelmatigheid
en tegen maatschappelijk
aanvaardbare kosten.
Zodoende worden de investeringen
aan het rioolsysteem voornamelijk
vanuit de hierboven genoemde
zorgtaken gedicteerd. Deze
wettelijke verplichtingen zijn
doorslaggevend voor de uit te voeren
maatregelen en daarmee voor de
hoogte van het rioolrecht.
Het College ontraadt de motie.

CS/SZ 13 M Gelijk de trap af gelijk de trap op; college
dient de raad te informeren over het juiste
percentage waarmee de gemeente wordt gekort
en hierop het kortingspercentage voor verbonden
partijen aan te passen en dit jaarlijks te toetsen

SP Actiepartij PH Bij het uitwerken/concretiseren van de
ombuigingen zullen alle taakstellingen
nader worden onderzocht op
haalbaarheid. Daarbij zullen met de
verbonden partijen onderzoeken
worden uitgevoerd, waarbij het geheel
van de bedrijfsvoering en
bedrijfeconomische aspecten
(inclusief de inkomsten en uitgaven
van deze partijen) aan de orde komen.
Overigens zal bij de behandeling van
de begroting vermoedelijk nog geen
duidelijkheid bestaan over het totaal
aan Rijkskortingen. Zodra meer
helderheid ontstaat zal het college
hierover de raad informeren.
Het college ontraadt de motie

VERWORPEN
SP en Actiepartij
stemmen voor

CS/SZ 14 M Samen komen we er wel uit; college wordt
verzocht voor de begroting 2011 samen met
(welzijns) instellingen een plan van aanpak te
maken om tot breed gedragen
ombuigingsvoorstellen te komen.

SP JH Het verlenen van subsidie is een
ondersteunend instrument voor het
laten uitvoeren van de gemeentelijke
taken. Het besluiten of een taak door
of namens de gemeente dient te

AANGENOMEN
PvdA geeft een SV
SP, Actiepartij, GLH en
PvdA stemmen voor
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worden uitgevoerd, is aan het
gemeentebestuur. Na besluitvorming
over het wel of niet (zelf) ter hand
nemen van de taakuitvoering, zal bij
uitvoering door een derde, in overleg
met die derde worden bepaald wat de
meest efficiente wijze van uitvoering
kan zijn.
Aan de strekking van deze motie
wordt in het bestaande aanpak reeds
uitvoering gegeven.

SZ/RB 15 M Laat geen geld liggen; college dient overzicht te
verstrekken van de europese subsidies die zijn
verworven , bij ieder project de mogelijkheden
van europese subsidies nog meer dan nu te
onderzoeken en mogelijkheden te onderzoeken
of een intensieve samenwerking met andere
gemeenten extra mogelijkheden biedt.

SP Actiepartij CDA PH Het gevraagde overzicht van
verworven Europese subsidies volgt
met de tweede Bestuursrapportage
2010. In ieder geval zijn er recent
EFRO-subsidie ad € 1.055.000,-- en
diverse ESF-subsidies van in totaal €
1.700.000,-- met succes aangevraagd.
Ondanks deze successen
constateert ook het college dat de
subsidieverwerving aan effectiviteit
en efficiency kan winnen. Voor het
eind het het jaar zal een aantal
verbeteringen worden doorgevoerd.
Deze verbeteringen richten zich op de
subsidieverwerving, de
subsidiebesteding en de subsidie-
verantwoording.
Aan de strekking van deze motie
wordt in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven.

INGETROKKEN

SoZaWe/CS 16 M Arbeid loont; oveschotten uit het inkomensdeel
WWB niet meer toe te voegen aan de algemene
middelen maar in te zetten voor de Work-first
trajecten

SP JN Het college dient een aangepast re-
integratiebeleid op te stellen waarin
wij rekening houden met de
veranderende financiële
omstandigheden.als ook een
veranderende koers of werkwijze of
rol/taak van de overheid. Het college

VERWORPEN
Actiepartij geeft een SV,
SP stemt voor



Overzicht moties en amendementen incl. stemming behandeling Kadernota 2010, versie 24 juni 2010

Hfd afd Nr. Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit Raad

adviseert de Raad om het voorstel van
het college af te wachten.

SoZaWe 17 M Preventie loont; college wordt verzocht te
onderzoeken wat de kosten zijn de regeling
voorkoming huisuitzetting voor gezinnen met
kinderen te verruimen met voorkoming uitzetting
alleenstaanden

SP Actiepartij JN Zeer recent is een nieuw convenant
preventie huisuitzettingen met de
corporaties ondertekend. Uitbreiding
van de doelgroepen behoort wat het
college betreft tot de mogelijkheden,
maar moet worden afgewogen tegen
de kosten. Het college staat positief
tegenover de motie voor zover het het
onderzoek betreft.

AANGENOMEN
SP, Actiepartij, CDA,
GLH, Pvda, OPH (1)
stemmen voor
Actiepartij geeft een SV

DV 18 M Huishoudelijke hulp zonder aanbesteding ; na
deze contractperiode die over 1,5 jaar afloopt
voor huishoudelijke hulp, in zee te gaan met
organisaties waarvan we weten dat ze goed werk
leveren en in prijs redelijk zijn en daar mee af te
stappen van een nieuwe europese
aanbestedingsronde.

SP Actiepartij JH De meest recente ontwikkeling op het
terrein van de aanbestedingsplicht is
dat het Europese parlement op 18 mei
de Europese commissie heeft verzocht
de aanbestedingsregels kritisch onder
de loep te nemen. Gegeven het
primaat van de Europese regelgeving
boven de Nederlandse regelgeving
wacht het college de maatregelen van
de Europese commissie af voordat
een besluit over volgende
aanbestedingsprocedures wordt
genomen.
Het college ontraadt de motie.

VERW0RPEN
GLH en PvdA geven SV
SP, Trots, OPH stemmen
voor

SoZaWe 19 M Laat uitgeprocedeerde asielzoekers niet
vallen; onderzoeken hoe het op dit moment met
noodopvang van asielzoekers in Haarlem is
gesteld en hierover rapporteren aan de raad en
samen met betreffende instellingen die deze
opvang continueren een plan van aanpak op
stellen

SP Actiepartij JN Haarlem conformeert zich aan de
landelijke afspraken zoals eerder
vastgesteld.

Het college ontraadt de motie.

AANGENOMEN,
SP, Trots, Actiepartij,
CDA, GLH en PvdA
stemmen voor

M&S
Comm WZ

20 M Raadsleden willen het ook kunnen weten;
college dient er zorg voor te dragen dat
informatie- en voorlichtings- avonden niet meer
worden georganiseerd op de maandag- en
donderdagavond

SP Actiepartij BS De doelstellingen van de informatie-
en voorlichtingsavonden zijn niet
altijd gelijk. Daar waar de raad een
belangrijke partner is in het proces,
wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met de vaste

VERWORPEN
SP, Actiepartij,
OPH,CDA en Pvda
stemmen voor
PvdA geeft een SV
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vergaderdagen van de raad. Er zijn
echter ook processen waarbij de
mogelijkheden van andere
belangrijke partijen zwaarder wegen.
Het is daarom niet mogelijk om alle
bijeenkomsten op een door de raad
gewenste tijdstip te organiseren.
Aan de strekking van deze motie
wordt uitvoering gegeven; het college
ontraadt deze motie.

WZ SZ
E&C

21 M Haarlem, meest gastvrije stad, ook in de
nacht; college wordt verzocht in gesprek te gaan
met de provincie over laten rijden van een
nachttrein en de raad over de uitkomst te
informeren

SP Actiepartij RD Begin juli vindt een bestuurlijk
overleg plaats met de provincie
Noord-Holland, waaronder de wens
tot aansluiting op het nachtnet.
Tegelijkertijd ligt de beslissing tot
invoering met name bij NS en Prorail.
Ook met deze instanties zal
binnenkort de wens voor aansluiting
op het nachtnet worden besproken.
Het College staat positief tegenover
de motie.

RAADSBREED
AANGENOMEN

CS S&B
/WZ

22 M Bestuursplaag; nog deze bestuursperiode debat
voeren waarin heroverweging plaatsvindt tav
bestaansrecht, functioneren en alternatieven van
bestaande gemeenschappelijke regelingen in het
algemeen ,het rereatieschap Spaarnwoude in
bijzonder, partners in deze regelingen op de
hoogte stellen en uit te nodigen tot actieve
deelname en inbreng in deze brede discussie

CDA, SP Actiepartij BS In het kader van de ombuigingen op
subsidies aan instellingen en bijdragen
aan verbonden partijen wordt tevens
meegenomen de vraag of
veranderingen nodig zijn ten aanzien
van het goed besturen van
gemeenschappelijke regelingen door
de deelnemers. De noodzaak van
voortgezette deelname van Haarlem
daarin komt dan aan de orde.
Overigens wijzen we er op dat
deelname aan een gemeenschappelijke
regeling een goede methode kan zijn
om invloed te hebben als gemeente op
ontwikkelingen buiten ons
grondgebied. Het recreatieschap
Spaarnwoude is daar een voorbeeld

VERWORPEN
PvdA en D66 geven een
SV
SP, Trots, Actiepartij,
OPH en CDA stemmen
voor
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van.
Het college ontraadt de motie

CS S&B 23 M Minder pech met Goed vooroverleg; college
dient ook bij het opstellen van (gewijzigde)
verordeningen standaard een vergelijkbaar traject
van vooroverleg en inspraak op een
conceptvooorstel te hanteren, zodat de
(belangenorganisaties van de )doelgroep, waarop
de verordening betrekking heeft, actieve
participatie en inspraak wordt verleend teneinde
het aantal beroep- en bezwaarprocedures te
verminderen

CDA Actiepartij EC Wij zijn voorstander van betere,
duidelijker en effectievere participatie
en inspraak. Op korte termijn kan de
raad hierover nadere voorstellen
verwachten. Belangrijk onderdeel van
deze voorstellen is dat er een grotere
nadruk komt te liggen op het in het
vroeg stadium betrekken van
betrokken partijen.
De inhoud van de motie zullen we
betrekken bij het uitwerken van deze
voorstellen.

INGETROKKEN

SZ
WWGZ/JOS

24 A Anders, ja!, besluiten tot voortzetting COC
Kennemerland diversiteitsprojecten en mij.
stages; besluiten tot voortzetting van de jaarlijkse
projectsubsidie, met als dekkingsvoorstel het
bedrag dat resteert uit de begrootte
investeringskosten t.b.v. stadion Jan Gijzenkade

SP Actiepartij JH In het kader van de
ombuigingsoperatie zullen alle
subsidieverstrekkingen systematisch
onder de loep genomen worden. Het
nu separaat al benoemen van de
subsidie aan het COC achten wij niet
verstandig.
Het college ontraadt de motie

VERWORPEN
D66,, CDA, GLH en
PvdA geven een SV.
SP en Actiepartij
stemmen voor

SoZaWe 25 M Goede verstandhouding met goede
verstaanders ; college dient actieve rol te nemen
in werven van kandidaten voor de verplichte
inburgeringstrajecten voor geestelijke
bedienaren, het rijk te wijzen op passieve
houding die zij inneemt tov handhaving van de
regeling, aandacht vragen voor urgentie en raad
periodiek te informeren

SP Actiepartij JN Het aanbod dat de gemeente doet aan
de geestelijk bedienaren is bij Wet
geregeld. Het ministerie van VROM
voert hiervoor een
inburgeringsprogramma uit, de
gemeente meldt de bij haar bekende
bedienaren aan voor dit traject.
Haarlem heeft inmiddels alle
bedienaren aangemeld.
Aan de strekking van de motie wordt
in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven.

VERWORPEN
D66, CDA, GLH en
PvdA geven een SV
Sp en Actiepartij
stemmen voor

VVH 26 M Krakende wetten; college dient zich uit te
spreken tegen het kraakverbod, voor zover zij
invloed heeft op de uitvoering van deze wet
hierin terughoudend te zijn, door zoveel mogelijk

SP Actiepartij BS Kraken wordt met de
inwerkingtreding van deze wet een
strafbaar feit. Het OM, en niet het
college is in dit geval aan zet. Voor

AANGENOMEN
SP, Actiepartij GLH en
PvdA stemmen voor
CDA en PvdA geven een
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aan te sluiten bij de huidige praktijk het deel dat onder
verantwoordelijkheid van het bestuur
valt, zal per geval worden gewogen
wat de prioriteit is. Het college
ontraadt de motie.

SV

SZ CS M&S 27 M Van de Plank; college dient blijk te geven van
een versterkt gevoel van urgentie in de besteding
van reeds verstrekte subsidies, in het bijzonder
tbv sociaal mij activiteiten, door deze in het
vervolg zo volledig en voortvarend mogelijk in
te zetten voor de doelgroepen/activiteiten
waarvoor ze bestemd zijn.

Actiepartij JH Er ligt een tijdsverschil tussen het
ontvangen van de subsidie en de
uitgave daarvan.
Overeenkomstig toezegging bij de
behandeling van de jaarrekening
2009, wordt dit type van balansposten
regelmatig beoordeeld op afwikkeling.
Aan de strekking van deze motie
wordt in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven.

AANGENOMEN
SP, Actiepartij, OPH,
GLH en PvdA stemmen
voor
SP en PvdA geven een
SV

CS/Dir 28 M Meedenken bij Ombuigen; College wordt
verzocht in samenspraak met de Raad (waar
nodig ondersteunt door de griffie) op korte
termijn een agenda/voorstel uit te werken dat
recht doet aan besluit waarin uitdrukkelijk de
inbreng en suggesties over mogelijke
verbeteringen, veranderingen en bezuinigingen
vanaf de werkvloer in de organisatie
meegenomen dienen te worden, raad dient
regelmatig gesprekken te met uitvoerende
medewerkers, dergelijke gesprekken niet
belemmert mogen worden door gangbare
verhoudingen in het duale stelsel, noch leiden tot
consequenties voor de positie van betreffende
ambtenaren.

Actiepartij PH Het college onderschrijft - gezien de
enorme ombuigingsopgave – het nut
van ‘alle hens aan dek’. Gezien de
complexiteit van de opgave hecht het
college aan een goed georganiseerd en
strak geleid traject, waarin alle
partijen hun eigen rol spelen: de raad
die van kadersteller en controleur, de
medewerkers waar nodig als adviseur
voor de verdere aanvulling en
uitwerking van de voorstellen.
De mogelijk uit de motie sprekende
vrees rond de consequenties voor de
medewekers herkent het college niet.
Daarnaast is informatieverstrekking
vanuit de ambtelijke organisatie in de
richting van de raad altijd mogelijk.
Het college ontraadt de motie.

VERWORPEN
SP geeft een SV
Actiepartij stemt voor

SoZaWe 29 M Uitstroom of ringvaart?; college dient te
monitoren hoe het hen, die zijn uitgestroomd uit
de WWB, op lange termijn vergaat, om zicht te
krijgen op de effectiviteit van het re-
integratiebeleid op zowel de korte als op de

Actiepartij JN Duurzame uitstroom naar betaalde
arbeid is voor het college een
belangrijke doelstelling. Wij hanteren
daarbij de termijn van een half jaar als
criterium. Structurele monitoring op

VERWORPEN
SP, PvdA geven een SV
Actiepartij stemt voor
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langere termijn, de raad over de uitkomsten via
de p&c cyclus structureel te informeren

langere termijn brengt kosten met zich
mee, aangezien deze mensen niet
meer bij ons in beeld zijn. Het college
ontraadt de motie. Wel stelt het
college voor een eenmalig onderzoek
te doen naar de duurzaamheid van de
uitstroom van de mensen die in 2008
aan het werk zijn gegaan en daarover
aan de raad te rapporteren.

SoZaWe 30 M Beperkte instroom of Strenge Sluiswachter?;
College dient te monitoren hoe het de groep
vergaat, die onder de ‘preventiequote’ valt, om
zicht te krijgen op de redenen dat men afziet van/
geen toegang vindt tot een wwb uitkering en de
raad hierover via de p&c cyclus structureel te
informeren

Actiepartij JN In andere gemeenten is hiernaar
onderzoek gedaan en daar bleek de
overgrote meerderheid na verloop
van tijd op eigen kracht werk
gevonden te hebben. Daarnaast vindt
uitystroom plaats naar andere
gemeenten. Wij achten het niet zinvol
hierop een monitoringsinspanning te
plegen.
Het college ontraadt de motie.

VERWORPEN
PvdA geeft een SV
Actiepartij stemt voor

SoZaWe 31 M Wachtkamer; Helderheid in korte tijd; college
dient hogere prioriteit toe te kennen aan het
drastisch terugbrengen van de tijdsduur die
gemoeid is met afhandeling van aanvragen om
bijstand en bijzondere bijstand
(gewijzigde motie -/- laatste bullit)

Actiepartij JN Verkorting van de afhandelingtermijn
van aanvragen is een streven van het
college. Door toepassing van
risicoselectie willen wij voor een
grotere groep aanvragers die termijn
verder terugbrengen. Bij de
afhandeling van aanvragen binnen 1
dag wordt de toetsing van het recht op
bijstand uitgevoerd nadat de uitkering
–onder voorbehoud- is toegekend.
Tegenover het voordeel van de snelle
afhandeling staat een nadeel van meer
terugvorderingen en ten onrechte
toegekende uitkeringen. Wij hebben
de werkwijze van Apeldoorn
beoordeeld en achten het verstandig
een aantal essentiële toetsingen vooraf
te blijven uitvoeren. Het college
ontraadt de motie.

AANGENOMEN
SP, OPH, GLH geven
een SV
SP, Actiepartij, OPH,
CDA, GLH en PvdA
stemmen voor



Overzicht moties en amendementen incl. stemming behandeling Kadernota 2010, versie 24 juni 2010

Hfd afd Nr. Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit Raad

SoZaWe 32 M Armoedeloos Haarlem; college dient
beschikbare gelden voor het minimabeleid
minimaal te verhogen tot hetgeen benodigd is ter
dekking van structurele kosten, maar bij
voorkeur met minimaal € 100.000 extra te
verhogen. Dekking uit thans geraamde posten die
vrijvallen, omdat zij niet tot uitvoering komen,
indien niet mogelijk, dan budget vanuit WMO of
andere aan dit beleid gerelateerde reserves of in
het uiterste geval vanuit de algemene reserve.

Actiepartij JN Het college zal bezien op welke wijze
met bestaande middelen de
minimaregelingen zoveel mogelijk in
stand kunnen blijven. Een integraal
voorstel voor het minimabeleid leggen
wij in het najaar aan de Raad voor. De
dekking die in de motie wordt
aangegeven is van incidentele aard en
kan niet gebruikt worden voor
oplossing van een structureel tekort.
Het college ontraadt de motie.

VERWORPEN
SP en PvdA geven een
SV
Actiepartij stemt voor

CS 33 M Eerst de Kraan, dan de Dweil; college dient
geen investering meer toe te staan, waartoe
vreemd vermogen dient te worden aangetrokken,
miv 2011 een eventueel positief rekening
resultaat volledig te benutten voor aflossing van
schulden, dit alles onder voorwaarden dat sprake
blijft van een beschikbare weerstandscapaciteit
die gelijk of hoger blijft dan benodigd

Actiepartij PH Het coalitieakkoord is voor het
college kaderstellend. Een sluitende
meerjarenraming, actieve
vermindering van de schuldenlast via
o.m. opbrengst precario uit kabels en
leidingen en een eventueel
rekeningoverschot voor 50%
aanwenden voor schuldaflossing en
voor 50% voor nieuw
beleid/verminderen van ombuigingen.
Het college ontraadt de motie.

VERWORPEN
Trots, Actiepartij en
OPH stemmen voor

CS/SZ/ Jos 34 A Haarlem-Kennemerland – de herhaling; de ‘te
schrappen investering’ uit de tabel op pag 25
Kadernota, regel 4 ‘Kunstgrasvelden Toplaag
HFC Haarlem; te schrappen – alle verwijzingen
naar deze ombuiging hierop aan te passen

CDA, Actiepartij,
SP, Glh, PvdA

JH Conform de in de raad gedane
toezegging werkt het college aan de
uitvoering van de motie van 29 april
2010: het opstellen van een
gebiedsvisie zal de eerste helft van
2011 gereed zijn. Daarnaast biedt het
college binnenkort aan de raad het
Strategisch Huisvestingsplan
Sportaccommodaties aan. In dit plan
is een meerjarige visie op
investeringen in de sport opgenomen.
Zowel de gebiedsvisie als het
strategisch huisvestingsplan vormen
de basis voor verdere besluitvorming.

AANGENOMEN
D66 en VVD geven een
SV
D66, VVD en Trots
stemmen tegen

CS/SZ JOS
WZ GM

35 M BTW voor Duinwijck; college dient de exacte
omvang van het vrij te besteden deel van de

CDA OPH SP PH Het college komt binnenkort met de
uitwerking van het accommodatiedeel

INGETROKKEN
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belastingteruggaaf BTW belaste verhuur vast te
stellen, een inventarisatie op te stellen van
vereiste investeringen voor sport in Haarlem, de
nieuwe accommodatie van Duinwijck de hoogste
prioriteit te geven en voor begroting 2010 tot een
sluitende begroting te komen voor deze nieuwe
accommodatie

van de Agenda voor de Sport 2010-
2014: het Strategisch
Huisvestingsplan
Sportaccommodaties. In dit Plan is
een meerjarige visie op investeringen
in de sport opgenomen, waar de
nieuwe accommodatie van Duinwijck
uiteraard een onderdeel van is.
Met betrekking tot de hoogte van de
belastingteruggaaf en de allocatie van
de vrijkomende middelen het
volgende:
Het onderzoek naar de exacte
bedragen die betrekking hebben op de
BTW-belaste verhuur en de afspraken
met de belastingdienst zal binnenkort
worden afgerond. Nadat de resultaten
van dat onderzoek met de
belastingdienst zijn afgestemd is het
exacte bedrag van de
belastingteruggaaf bekend. Dat bedrag
zal dan uiteraard aan u bekend worden
gemaakt.

Eerder heeft het college aangegeven
dat zij met een voorstel aan de raad
zal komen, waarin de allocatie van de
vrijkomende middelen uiteen wordt
gezet.
Het college adviseert de raad derhalve
om het voorstel van het college af te
wachten.

CS/WZ 36 M Doorberekening parkeren minder validen
onw/menselijk;
College geeft aan dat het ombuigingsvoorstel om
de kosten van de aanleg van parkeerplaatsen
voor minder validen in rekening te brengen

CDA RD
JH

Het college advisert de raad om het
voorstel van het college af te wachten.
Op dit moment beraadt het college
zich over de regelgeving met
betrekking tot het

INGETROKKEN
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onwenselijk is gehandicaptenparkeren.
In de tweede helft 2010 zal een
afgewogen voorstel ter besluitvorming
aan de raad worden voorgelegd
waarbij de motie zal worden
betrokken

CS 37 A 2015 is vergenoeg; Besluitpunt 4 eerste streepje
op p. 55 van de kadernota aan passen van … €35
milj in 2018 ….in …€23,8 milj in 2015.

CDA PH Volgens de berichtgeving vanuit het
rijk moet het college ervan uitgaan dat
de kortingen op de algemene uitkering
blijven oplopen tot en met 2018. Het
college rekent het dan ook tot zijn
verantwoordelijkheid om daar ook tot
en met 2018 een antwoord op te
formuleren. Dus: een pakket
ombuigingen samen te stellen dat tot
en met 2018 zicht geeft op een
sluitende meerjarenraming en een
degelijke financiële positie van
Haarlem.
Het college ontraadt de motie.

VERWORPEN
SP geeft een SV
CDA stemt voor

VVH 38 M Coffeeshops; college wordt verzocht een actieve
houding richting rijksoverheid aan te nemen om
tot regulering van de teelt en aanvoer van
softdrugs te komen en zodra de rijksoverheid dit
toestaat Haarlem te laten experimenteren met het
legaal bevoorraden van coffeeshops en voor de
zomer van 2011 het coffeeshopbeleid en
bijbehorend handhavings- en sanctiebeleid te
evalueren

PvdA, D66, GLH,
Actiepartij SP

BS Het college volgt in deze het
rijksbeleid en wacht ontwikkelingen
op dat punt af.
Het college ontraadt deze motie.

AANGENOMEN
D66, SP, Actiepartij,
GLH en PvdA stemmen
voor

CS 39 A Bezint voor men doorgaat; college wordt
verzocht besluitpunt 4a toe te voegen aan het
besluit (pag 55): bij de kadernota 2012 –
halverwege de coalitie periode, obv de
geactualiseerde meerjarenraming, de
economische prognoses op dat moment en de
feitelijke voortgang van de ombuigingen, een
heroverweging te maken en de

PvdA, D66, GLH
VVD

PH Het college zal zich uiteraard houden
aan de afspraak uit het coalitieakkoord
om bij de kadernota 2012 een
heroverweging te maken. Zo is e.e.a.
ook verwoord in de kadernota op blz.
33. Het college neemt het
amendement over en zal aan
besluitpunt 4 een separaat punt rond

RAADSBREED
AANGENOMEN
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ombuigingsopgave kritisch te bezien op basis
van voorstellen van B&W tot verdere
ombuigingen dan wel verminderen van de
ombuigingen

de afgesproken heroverweging
opnemen.

CS 40 M Stadsnatuurpark WTG; college wordt verzocht
bij een betere financiële situatie tijdens de
aangekondigde heroverweging in 2012 het
stadsnatuurpark weer in het investeringsplan op
te nemen op een wijze die tot volledige
uitvoering leidt

D66, PvdA, GLH,
VVD

RD Vanwege de huidige
bezuinigingsopgave inclusief de
taakstelling van 1,5 miljoen op de
rente en kapitaallasten is deze
investering geschrapt.
Bij de herijking in de Kadernota 2012
zullen wij deze investering binnen de
dan geldende financiële
omstandigheden opnieuw overwegen.
Dit kan een reallocatie van de dan
beschikbare middelen tot gevolg
hebben. Het nu al prioriteren binnen
die mogelijkheden acht het college
voorbarig.
Het college ontraadt de motie

AANGENOMEN
SP en Actiepartij geven
SV
D66, VVD, OPH, GLH
en PvdA stemmen voor

WZ 41 M Keuzevrijheid tracé Zuidtangent; college dient
voorafgaand aan een besluit over het tracé geen
herinrichting of groot onderhoud te plegen of
voor te bereiden aan wegen en gebieden die
onderdeel vormen van mogelijke tracés en die de
event. aanleg van een route van de Zuidtangent
in de weg kunnen staan of leiden tot dubbele
kosten. Noodzakelijke herstelwerkzaamheden en
werkzaamheden in uitvoering vallen niet onder
dit besluit. Ten spoedigste komen met gegevens
voor een vervoers- en ruimtelijks afweging in de
raad, waardoor kan worden gekomen tot een
verantwoorde tracékeuze

D66, PvdA, GLH,
VVD

RD Het college staat positief tegenover de
motie
Er is een tracéstudie uitgevoerd naar
een hoogwaardige openbaar
vervoerverbinding tussen IJmuiden
aan Zee en Delftplein (voor zover
buiten de gemeentegrens van
Haarlem). Grotendeels wordt in de
gemeente Velsen het tracé van de
huidige buslijn 75 gevolgd, waarbij de
snelbus blijft meerijden met het
overige verkeer. Deze ontwikkeling
staat los van een keuze in Haarlem-
Noord. In Haarlem-Noord blijft de
HOV-bus naar Velsen op dit moment
gewoon de huidige route van lijn 75
over de gewone weg volgen, zoals nu
ook al het geval is.
De provincie geeft aan dat een

AANGENOMEN
SP, Acitepartij, OPH en
CDA geven een SV
D66, VVD, Actiertij,
GLH en PvdA stemmen
voor
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eventuele tracéstudie in Haarlem-
Noord niet op het programma staat.
Binnenkort vindt bestuurlijk overleg
plaats met de gedeputeerde, waarbij
deze motie mede ter tafel komt.

CS/WZ 42 M Hand op de knip, college wordt verzocht de
geplande investeringen (riool- en
milieuwatertaken) terug te brengen naar het nivo
van de inkomsten en kapitaalslasten zo laag
mogelijk te houden

SP, Actiepartij PH VERWORPEN
Trots en OPH geven een
SV
SP, Actiepartij en OPH
stemmen voor

43 M In overleg met peuterspeelzaakwerk
Verzoekt het colleg de bezuinigingen in 2011
ongedaan te maken, spoedi een nota over de
integratie met kinderopvangen, spreiding en
prijsstelling aan de raad te doen toekomen, in
samenspraak met SKO eneffrect evt.
bezuinigingen op het peuterspeelzaakwerk te
onderzoeken.

SP INGETROKKEN

44 M Niet Frustreren, maar Informeren
College dient bij het voornemen tot het opstellen
an een (hernieuwd) bestemmingsplan, de
inwoners van het gebied waarvoor dit wordt
opgeseld, hierover actief, huis-aan-huis, per
brief over worden geïnformeerd

Actiepartij VERWORPEN
D66 geeft een SV
SP, Actiepartij en OPH
stemmen voor

45 M Taakstellend budget nieuwe
concernhuisvesting
College dient het hudige budget, inclusief de in
de kadernota 2010 opgenomen nieuwe
investeringen, van de nieuwe concernhuisvesting
taakstellende te laten zijn en dus in het vervolg
hiervoor geen nieuwe (gerelateerde) kosten op te
voeren

CDA INGETROKKEN

46 M Motie Reinaldapark
College dient voor de begroting van
2011 een dekkingsvoorstel, inclusief
fasering, voor de laatste fase van het

PvdA, GLH, D66,
VVD

RAADSBREED
AANGENOMEN
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Reinaldapark aan de raad voor te leggen,
waarin ook de eventuele mogelijkheden
voor co-financiering zijn opgenomen

47 M 35 B Zekerheid voor Duinwijck
College besluit voor de begroting 2010
de exacte omvang van het vrij te
besteden deel van de belastingteruggaaf
BTW belaste verhuur vast te stellen, een
invenatrisatie op te stellen van vereiste
investeringen voor de sport in Haarlem
en deze te koppelen aan het Strategisch
Huisvestingsplan sportaccommodaties,
het vrij besteedbare deel van de
teruggaaf te bestemmen voor de in deze
inventarisatie opgenomen investeringen
voor de sport in Haarlem

CDA,OPH, SP
Actie

INGETROKKEN

48 M 35 A Sport BTW blijft voor de sport
College besluit voor de begroting 2011 de exacte
omvang van de nog vereise dekking voor de
nieuwe accommodatie vanDuinwijck vast te
stellen, Duinwijck de hoogste prioriteit te geven
in de inventarisatie van vereiste investeringen
voor de sport in Haarlem en het daaraan
gekoppelde Strategisch Huisvestingsplan
Sportaccommodaties.

CDA, OPH, SP
Actie

VERWORPEN
SP, Actiepartij, OPH en
CDA stemmen voor

49 M Kijk naar jezelf
College dient de kadernota zodanig aan te passen
dat de lasten voor de inwoners van Haarlem
stabiel blijven en dekking hiervoor zoeken in
aanvullende efficiencymaatregelen binnen de
gemeentelijke organisatie

Trots VERWORPEN
Trots en OPH stemmen
voor

l
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TOELICHTING
Tijdens de behandeling van de kadernota 2010 in de raadsvergadering van 21, 23 en 24 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 en
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. De aangenomen moties en amendementen zijn als bijlagen bijgevoegd.

Burgemeester Schneiders

Aangenomen moties:
26 Krakende wetten
38 Coffeeshops

Wethouder Heiliegers
Wethouder Heiliegers zegt toe na 2 juli de commissie Bestuur te informeren over de stand van zaken
rond de concernhuisvesting.

Voor wat betreft ICT geeft de wethouder aan na het reces te komen met het Masterplan ICT, waarin
ook gedetailleerde informatie is opgenomen met betrekking tot de reeds bestede € 1,7 miljoen. Ook
komt hij dan terug op het aantal fte’s minder dat deze ICT investering oplevert. IN het coalitieakkoord
is gesproken over een vermindering van 100 fte; in dit getal zitten ook de eerder genoemde ICT fte’s.

Wethouder Heiliegers zegt toe de stijging van de opbrengsten van de precario ondergrondse kabels en
leidingen (3% boven inflatie) op te nemen in de begroting.
Ook komt het college deze zomer met de uitslag van het onderzoek met betrekking tot externe inhuur.
De wethouder zegt toe te komen met een overzicht hoe de boventallige medewerkers zijn ingezet in de
organisatie.

Aangenomen moties:
39 Bezint voor men doorgaat (amendement)

Wethouder Cassee
Op het gebied van ruimtelijke ordening geeft wethouder Cassee aan bezig te zijn met een
inventarisatie van een 27-tal projecten bouwprojecten. Met betrekking tot Schalkstad geeft hij aan dat
het project gebiedsontwikkeling wordt losgelaten en opgeknipt zal worden in kleinere delen. Hij zal
hierover de commissie ontwikkeling op te hoogte houden.

Aangenomen moties:

Wethouder Nieuwenburg
Wethouder Nieuwenburg zegt toe dat hij na de zomer komt met een nota met betrekking tot het
minimabeleid.

Wethouder Nieuwenburg geeft dat het bestuur van Paswerk de komende tijd actief zal over leggen
over de huidige bestuursvorm.
Wethouder Nieuwenburg komt later terug op de resultaten van het onderzoek Kinderopvang, inclusief
peuterspeelzaal werk..

Na de zomer komt het college met een kaderstellende nota Deregulering en actieplan voor de komende
4 jaar.

Ook komt er na de zomer een startnotitie over de woningmarkt.
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Aangenomen moties
17 Preventie loont
19 Laat uitgeprocedeerde asielzoekers niet vallen
31 Wachtkamer, Helderheid in korte tijd

Wethouder Van Doorn
In de tweede helft van 2010 komt er een nota duurzaamheid.

Voor de zomer vindt er stadsdeelgewijs overleg plaats met de wijkraden.
Na de zomer komt er een nota Regionaal verkeers en vervoersbeleid. Ook vindt er voor de zomer
overleg plaats met de provincie over HOV en aan sluiting op het nachtnet (motie 21)
In de tweede helft van 2010 komt de wethouder met een voorstel over de regelgeving met betrekking
tot het gehandicaptenparkeren (motie 36).

De wethouder zegt toe dat het beheer en onderhoud op normniveau zal worden uitgevoerd. De norm
kan weliswaar worden aangepast, maar Haarlem gaat door met uitvoeren van achterstallig onderhoud.
Na de zomer komt de wethouder hierop terug in de commissie.

Wethouder Van Doorn zegt toe dat na de zomer het structuurplan wordt voorgelegd. Hij geeft aan dat
er voor inrichting van het Reinaldapark fase 3 er geld te kort is.

Aangenomen moties:
21 Haarlem, meest gastvrije stad, ook in de nacht
40 Stadsnatuurpark WTG
41 Keuzevrijheid tracé Zuidtangent
46 Motie Reinaldapark

Wethouder Van der Hoek
Wethouder Van der Hoek komt binnenkort met een nota Strategisch huisvestingsplan
sportaccommodaties 2010-2014, incl. huisvesting Duijnwijck.
Wethouder Van der Hoek geeft aan dat in 2011 er een nota Lokaal gezondheidsbeleid volgt waarin
opgenomen het ouderenbeleid.

Aangenomen moties:
14 Samen komen we er wel uit
27 Van de Plank
34 Haarlem-Kennemerland (amendement)

Totaal overzicht aangenomen moties en amendementen
14 Samen komen we er wel uit
17 Preventie loont
19 Laat uitgeprocedeerde asielzoekers niet vallen
21 Haarlem, meest gastvrije stad, ook in de nacht
26 Krakende wetten
27 Van de Plank
31 Wachtkamer, Helderheid in korte tijd
34 Haarlem-Kennemerland (amendement)
38 Coffeeshops
39 Bezint voor men doorgaat (amendement)
40 Stadsnatuurpark WTG
41 Keuzevrijheid tracé Zuidtangent
46 Motie Reinaldapark
Moties zijn bijgevoegd




























