
Datum raadsvergadering maandag 7, woensdag 9 en donderdag 10 november 2011

I Behandeling begroting e.a.

II Besluitvorming begroting c.a.

3. Programmabegroting 2012-2016
(2011/285870)
Besluit: gewijzigd met inachtneming van aangenomen amendementen en moties en de
nieuwe versie van § 5.5 Overzicht te verstrekken subsidies.
De fracties D66, GLH, PvdA, VVD, SP, CDA, Actiepartij, Trots en Haarlem Plus geven
een stemverklaring.
De fracties SP, CDA en Actiepartij stemmen tegen de begroting.

4. Bestuursrapportage 2011-2
(2011/390596)

Besluit: Conform
De fractie D66 geeft een stemverklaring.

Er zijn in totaal 71 moties en amendementen ingediend. In het overzicht moties en
amendementen (bijlage 1) staat de besluitvorming vermeld.
De 28 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



























































Overzicht moties en amendementen behandeling, incl stemming Programmabegroting 2012-2016

Hoofd-
afdeling

Nr. M/
A

Onderwerp Indiener(s) PH Advies college Besluit raad

1

1 H Herstemming motie 29 / Kadernota
Gebruik sociale eengezinswoningen doelmatig en
efficiënt
College wordt verzocht met de woningcorporaties
afspraken te maken dat sociale huurwoningen bewoond
door alleenstaande ouderen zsm worden benut voor
gezinnen met jonge kinderen, belemmeringen voor
doelmatig en efficiënt gebruik weg te nemen, bijv.
aanbieden van passende woonruimte tegen een
vergelijkbare huurprijs.

SP JN Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande
beleid reeds uitvoering gegeven, derhalve ontraadt het
college de motie.
Het college heeft op 22 september jl. een brief aan de
gemeenteraad gestuurd (opgesteld in samenwerking met de
corporaties) met een overzicht van maatregelen om de
doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Het
bevorderen van ouderen om door te stromen maakt hier
onderdeel van uit. Gesprekken met de corporaties over dit
onderwerp vinden al plaats. Het thema doorstroming wordt
verwerkt in de nieuwe woonvisie.

Aangenomen
Voor:
GLH, PvdA, SP
en OPH
SV:
GLH en OPH

Griffie
CS

2 A Bezuinigen, maar dan allemaal
Af te zien van de verhoging van de raadsvergoeding en
de hieruit voortvloeiende baten in te zetten om de
bezuinigingen uit de kadernota op culturele- en
welzijnsorganisatie zoveel mogelijk ongedaan te
maken; en het college te verzoeken overeenkomstig de
strekking van dit amendement te handelen met het
eerste besluitpunt

SP Raad
B&W

Reactie Griffie:
Het is Haarlems beleid om de bedragen uit het
rechtspositiebesluit van BZK te volgen. Dit wordt verwerkt in
de suppletoire begroting 2011 en is verwerkt in de begroting
2012. Voor 1 januari a.s is overigens ook nog een
(technische) wijziging van de verordening geldelijke
voorzieningen nodig. Juridisch is het amendement mogelijk.

Verworpen
Voor:
SP
SV:
GLH en Trots

Griffie
CS

3 A Kado voor de stad
Af te zien van de nabetaling over 2011 voor raadsleden
en de hieruit voortkomende baten te doen toekomen
aan: Koinonia en de Toneelschuur

SP BS Zie de reactie op amendement 2. Verworpen
Voor: SP
SV:
GLH en VVD

SZW 4 M Hol de bijstandsuitkering niet verder uit
College wordt verzocht er voor zorg te dragen dat
mensen die werken met behoud van uitkering hiervan
geen negatieve gevolgen ondervinden en deze mensen
loon naar werken te geven en de mogelijkheid te
onderzoeken ze te belonen met het minimumloon.

SP JN Mensen die gaan werken kunnen niet onder de bijstandsnorm
terechtkomen. De bijstand is het vangnet. Voor extra kosten
die samenhangen met werken en re-integratie kan een beroep
worden gedaan op bijzondere bijstand.
Met betrekking tot het minimumloon laat de landelijke
wetgever geen ruimte voor lokaal aanvullend beleid
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
Voor:
SP, OPH, AP,
Haarlem Plus
SV:
D66, GLH, AP,
Haarlem Plus
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SZW 5 M Loon naar werken
College wordt opgedragen geen strafkorting op de
minimaregelingen toe te passen als betrokkenen geen
tegenprestatie wenst te verlenen, betrokkenen een
fatsoenlijk loon naar werken te geven als de
tegenprestatie wel geleverd wordt.

SP JN Het college adviseert de raad om het voorstel van het college
in het kader van het activerend minimabeleid af te wachten,
die in het eerste kwartaal 2012 wordt aangeboden, en
ontraadt om die reden de motie.

Verworpen
Voor:
SP, AP
SV:
GLH, PvdA

STZ/WW
GZ
CC/CS

6 A Wijkcontactvrouwen
College wordt opgedragen de subsidiëring van de
Wijkcontactvrouwen te continueren en de kosten
hiervan voor het komende jaar te dekken door deze in
mindering te brengen op de dividenduitkering
Spaarnelanden aan de gemeente, uit de toevoeging aan
de algemene reserve of uit de inkomsten die
voortvloeien uit de beperking van de raadskosten

(aanvulling SP: € 60.000,--

SP JN Het college kiest ervoor om de financiering uit het
participatiebudget stop te zetten, vanwege de bezuinigingen
van het Rijk.
Het college ziet in het voorstel voor de financiering in de
dividenduitkering bij Spaarnelanden geen dekkingsbron,
dividend is afhankelijk van het resultaat van Spaarnelanden
en dit is niet op voorhand bekend.
Voorts geldt dat een eventueel voor- of nadeel wordt
betrokken bij het rekeningresultaat waarover integrale
besluitvorming plaatsvindt.
Het college wil wel onderzoeken of in het kader van de
doorontwikkeling van het Centrum van Jeugd de
wijkcontactvrouwen een rol kunnen spelen bij het bereiken
van kwetsbare groepen.

Het college ontraadt de motie.

Verworpen
Voor:
SP, OPH, AP
SV:
GLH, D66, AP,
PvdA
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WZ/OGV 7 M Doorstroming
College wordt opgedragen onderzoek te doen naar de
gevolgen van verkeer over de Oudeweg en het verdure
traject (Prinsenbrug, Waarderbrug, Schoterbrug) en
met een voorstel te komen voor oplossing van de
knelpunten in deze trajecten en daarvan zo spoedig
mogelijk verslag van te doen aan de raad; en bij dat
onderzoek nadrukkelijk tweerichtingsverkeer over de
Waarderbrug (Catharijnevariant) te betrekken.

SP RD Het college neemt de effecten van de opening van de fly over
mee in het onderzoek naar de effecten van de nieuwe
verkeerssituatie.
Voor een verder toelichting verwijst het college naar de
reactie op motie 40.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
Voor:
VVD, SP, Trots
SV:
D66, GLH,
PvdA, VVD,
CDA, Trots,
Haarlem Plus
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VVH 8 M Versterken bestuurlijke aanpak prostitutie
Constaterende dat:
In Haarlem de politie en gemeente zich samen met
andere partners inzetten om georganiseerde
criminaliteit en misstanden binnen de
prostitutiebranche tegen te gaan;
De burgemeester in commissie bestuur heeft
aangegeven dat Haarlem momenteel naast het
uitstapprogramma geen actief beleid heeft m.b.t.
(misstanden binnen de) prostitutie;
De raad weinig zicht heeft op de bestuurlijke aanpak
tegen misstanden binnen deze branche;
In andere gemeenten voorbeelden zijn van acties tegen
misstanden1;
Verzoekt het College van B&W om:
De raad in het voorjaar van 2012 te informeren in
hoeverre de gemeente momenteel vorm geeft aan:
het versterken van de rol en bewustwording van de
betrokken partners bij de bestuurlijke aanpak, zoals
GBA-medewerkers en mensen die werken bij Kamer
van Koophandel2; het gebruikmaken van signalering
door klanten van prostituees; het vergroten van de
aangiftebereidheid van slachtoffers en getuigen van
misstanden; de aanpak van het illegale circuit; de
samenhang in de bestuurlijke en strafrechtelijke
aanpak;
Hieraan toe te voegen hoe bovenstaande punten nog
verder binnen de huidige kaders kunnen worden
versterkt.

GLH, VVD,
CDA, D66,
AP, PvdA,
Trots, OPH

BS Het college staat positief tegenover de motie. Aangenomen
Tegen:
Haarlem Plus
SV:
SP
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STZ/ECW
Z

9 M Glashelder (glasvezelkabel)
B&W wordt verzocht een inventarisatie te maken van
het draagvlak onder de Haarlemse bewoners, het
draagvlak bij maatschappelijke instellingen om in de
toekomst nieuwe digitale diensten te gaan ontwikkelen,
reeds in gang gezette bewoners- en commerciële
initiatieven, zoals oa @hopglasvezel, gemeentes (best
practices) die al met glasvezel aan de slag zijn gegaan,
marktpartijen die in glasvezelnetwerken investeren,
aanleggen en exploiteren, evt afspraken vanuit
privaatrechtelijke verhouding Haarlem-UPC en bij
gebleken enthousiasme, een concreet Plan van Aanpak
voor op te stellen en
een en ander met voortvarendheid op te pakken en uit
te dragen, inventarisatie presenteren voor de kadernota
2012 te presenteren en het PvA voor de begroting 2013

D66, PvdA,
GLH, VVD,
SP, Haarlem
Plus, AP,
Trots

B&W Het college zal zich inspannen om de wens van de raad te
realiseren door initiatieven van burgers op dit vlak te
faciliteren en komt hierop terug voor de Kadernota 2012. Het
college staat derhalve positief tegenover de motie. Op dit
moment is nog onduidelijk of hiervoor voldoende ambtelijke
capaciteit beschikbaar is.

Aangenomen
Raadsbreed
SV:
CDA

CS/CC
S&B

10

vervang
en door
56

M Motie om de motie
Omdat er door de raad moties ingediend worden
waarvan een aantal niet adequaat uitgevoerd kan
worden, wordt college verzocht nog scherper te gaan
adviseren, moties nog meer aan de realiteit te toetsen
en de onderbouwing nog duidelijker te formuleren en
dit advies zsm te gaan hanteren.

Trots BS Het college staat positief tegenover de motie, waarvan de
strekking in lijn is met de resultaten en aanbevelingen uit de
evaluatie van de Kadernota 2011.

Vervangen
door 56
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STZ/EC
WZ

11

vervang
en door
55

M Motie zondag kopen zondag handhaven
Overwegende dat het Haarlemse college naar alle
waarschijnlijkheid tot het besluit zal komen de
zondagsopenstelling voor winkeliers door te voeren;
dat het Haarlemse college zich tot doel gesteld heeft de
stad schoon , heel en veilig te houden;
Constaterend dat de koopzondag op zijn minst net zo
druk zal zijn als een door de weekse dag
Voorts overwegende dat bewoners van de binnenstad
en omwonenden bij grote supermarkten nu al veel
overlast ondervinden door o.a. verkeer, parkeren en
bevoorraden
Trots is voor vrije openingstijden, maar ook oog heeft
voor het leefklimaat van de inwoners van Haarlem
Verzoekt het college bij de te nemen beslissing over
vrije openingstijden ook budget vrijmaakt om de
publieke dienstverlening hand in hand te laten gaan
met ruimere openingstijden, en gaat over tot de orde
van de dag.

Trots, D66 JN Het college adviseert de raad om het voorstel van het college
af te wachten, dat binnenkort in de commissie Ontwikkeling
zal worden besproken, en ontraadt om die reden de motie.
Het college heeft bij het "Definitief besluit vrije
koopzondagen" (d.d. 4 oktober 2011) als besluitpunt
opgenomen dat het college een besluit over de kosten zal
nemen na vaststelling parkeernota door de raad.

Vervangen
door 55

CS/CC 12 M Motie Ontstressen door Stresstest
College wordt opgedragen Een stresstest te laten
uitvoeren naar de financiële sterkte, slagkracht en het
weerstandsvermogen van de gemeente Haarlem;

CDA,
Actiepartij

PH Op 8 november 2011 heeft het college de ex artikel 38-
vragen van D66 over het initiatief voor een stresstest voor
grote gemeenten beantwoord. Op basis van de hierin
opgenomen argumentatie ontraadt het college de motie.
Wel zegt het college toe in komende P&C-documenten extra
aandacht te besteden aan het meer expliciet in verband
brengen van de meerjarenraming, de risicoparagraaf en het
weerstandsvermogen.

Verworpen
Voor:
SP, CDA, AP
SV:
D66, VVD, SP
Haarlem Plus
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STZ/WW
GZ

13 M Motie In Schaarse Ruimte Geen Plek voor Leeg
Leegstandsregister
College wordt verzocht de raad in het komende
begrotingsjaar ter besluitvorming een
leegstandsverordening voor te leggen, waarin:
- het leegstandsregister heringevoerd wordt
-sancties worden opgenomen t.a.v. niet-naleving van de
meldingsplicht

-boetes bij voortduring van de leegstand zijn
opgenomen

-beleid is opgesteld om actief gebruik te maken van de
mogelijkheden die de wet kraken en leegstand biedt
(na half jaar leegstand kan gemeente o.a. gebruikers
voor betreffend pand aandragen)

en te onderzoeken of het mogelijk is middels
stageplekken of bijvoorbeeld in het kader van re-
integratie enkele mensen in te zetten die zich actief in
de stad met registratie en opsporing van leegstaande
panden bezighouden,

Actiepartij,
OPH

JN Het college overweegt een leegstandsregister in te voeren en
legt hierover een notitie voor aan de raad.
Het college adviseert de raad om het voorstel van het college
af te wachten en ontraadt om die reden de motie.

Aangenomen
Tegen:
VVD, Haarlem
Plus
SV:
D66, GLH,
PvdA, SP,CDA,
OPH, AP, Trots

STZ/VG 14 M Motie Buurthuis en Speeltuin Open of toch
Strategisch Verkopen?
College wordt opgedragen de raad actief te informeren
over de (strategische) keuzes die t.a.v. gemeentelijk
vastgoed worden opgesteld en besluiten tot de verkoop
van vastgoed per definitie te mandateren aan de raad,
opdat deze tijdig een weloverwogen besluit kan nemen
over de mate van (on)wenselijkheid tot verkoop, juist
ook in het licht van genoemde spreiding van
maatschappelijke voorzieningen, (n.a.v. Haarlem Mij.
Op de kaart)

Actiepartij,
OPH

EC Het college adviseert de raad om het voorstel van het college
af te wachten en ontraadt om die reden de motie.
Begin 2012 wordt een raadsbijeenkomst georganiseerd om
met de raadsleden van gedachten te wisselen over het beleid
rondom het gemeentelijk vastgoed en het grondbeleid.
In de huidige kaders is opgenomen dat de raad in de meeste
gevallen een advies uit kan brengen over een eventuele
verkoop (lichte of zware voorhangprocedure).

Verworpen
Voor:
SP, CDA, OPH
AP
SV:
PvdA, Trots
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SZW
CS/CC

15 A Amendement Sparen bij Spaarnelanden: Positief
Resultaat Puik Hergebruikt!
N.a.v. positief resultaat bij Spaarnelanden wordt het
college opgedragen een doorstart te bewerkstelligen
van zowel Puik Hergebruik als de WOP, de kosten
hiervan voor het komende jaar te dekken door deze in
mindering te brengen van ofwel de dividenduitkering
aan de gemeente ofwel uit de toevoeging aan de
algemene reserve van Spaarnelanden, voor de jaren
daarna in geval van herhaalde positieve
bedrijfsresultaten dekking uit deze middelen voort te
zetten en wanneer dit niet toereikend mocht zijn in
overleg met de raad naar andere mogelijkheden voor
dekking te zoeken,
teneinde deze waardevolle projecten ten behoeve van
werkgelegenheid, re-integratie en duurzaamheid voor
de stad te behouden

Actiepartij,
OPH

JN In 2012 zal Spaarnelanden een leerwerkaanbod ontwikkelen
dat aansluit bij de visie in Kans en Kracht (strategisch
bedrijfsplan SZW) waarbij het vinden van werk in plaats van
het bieden van sociale activering voorop staat.
In dat leerwerkaanbod komen onderdelen van de
Wijkonderhoudsploegen terug.
Puik Hergebruik is sociale activering en past daarmee niet in
de opdracht vanuit Kans en Kracht (strategisch bedrijfsplan
SZW). Op dit moment wordt de mogelijkheid onderzocht
delen van het project op een andere manier voort te zetten.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
Voor:
SP, OPH, AP
SV:
D66, PvdA,
GLH, SP, CDA,
Haarlem Plus

STZ/VG/
WWGZ

16 M Motie De OpvangPassage, een Unieke Locatie
College wordt opgedragen serieus te overwegen en te
onderzoeken of na het beoogde afstoten van de huidige
locaties van dag-, nachtopvang en verslavingszorg, het
personeel en de begeleiding niet zou kunnen worden
ondergebracht op de plek waar daklozen zich ook nu al
ophouden, te weten in de Brinkmann Passage, alwaar
een divers aanbod aan maatwerkvoorzieningen in
opvang en activering geboden zou kunnen worden en
de raad van de bevindingen, de kansen en de
(on)mogelijkheden hiertoe te rapporteren

Actiepartij JH
EC

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college
af te wachten en ontraadt om die reden de motie.
De commissie Samenleving heeft in september ingestemd
met het nieuwe plan van aanpak voor de unilocatie
(STZ/WWGZ/2011/221127). Op basis daarvan is een nieuwe
zoektocht naar mogelijke locaties gestart. Deze zoektocht
gebeurt in alle openheid en is te volgen via de website van de
gemeente Haarlem.
Eén van de te onderzoeken locaties is de Brinkmannpassage.
Conform de afspraken met de raad, vastgelegd in het plan van
aanpak, rapporteert het college over de resultaten van het
onderzoek naar verschillende locaties in januari aan de
commissie Samenleving.

Verworpen
Voor:
AP
SV:
D66, PvdA, SP,
OPH, Trots
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WZ 17 M Motie Wettelijk Weer Winst met Groen Gedrag in
Duurzaam Goedkope Dienst (www.GGD/GD-
Flora_& Fauna)
 door vaststelling van een gedragscode zodoende:

- beschermingsplicht en zorgplicht op basis van de
Flora- en faunawet zijn geregeld,
- tijdwinst en terugdringen van de administratieve
last wordt gerealiseerd,
- zo ook de structurele inbedding van
soortbescherming in het handelen van de gemeente
en
- (beheer)activiteiten en werkzaamheden in
overeenstemming komen met de eisen die de wet
daar aan stelt,

voorts overwegende dat
 een gemeentelijke dienst (waaronder / o.l.v. de

stadsecoloog) bekend is met de natuurwaarden ter
plaatse en waar nodig voor derden een aanvullende
natuurtoets kan (laten) uitvoeren en voor derden de
vergunning kan aanvragen,

 voor deze dienst aan derden leges mogen worden
geheven,

 omliggende gemeenten zich kunnen aansluiten bij
deze dienst,

draagt het college op
 bij het opstellen / uitwerken van het ecologisch

beleidsplan hierin een gedragscode flora en fauna
zoals bovengenoemd op te nemen,

 te onderzoeken of een dergelijke nieuwe dienst als
hiervoor beschreven, voor onze gemeente haalbaar
is, rekening houdend met het feit dat deze haar
eigen kosten in rekening kan brengen in de vorm
van (kostendekkende) leges,

Actiepartij RD Het college adviseert de raad om het voorstel van het college
af te wachten en ontraadt om die reden de motie.
In het ecologisch beleidsplan wordt het werken met
gedragscodes meegenomen. In januari 2012 zal het concept
ecologisch beleidsplan aan u worden voorgelegd.

Voor het tweede deel ontraadt het college de motie.
Indien in het kader van een bouwaanvraag een natuurtoets
wordt uitgevoerd, zijn de kosten hiervan verdisconteerd in de
bouwleges. Indien derden een natuurtoets willen uitvoeren is
het college van mening dat dit niet tot de taken van de
gemeente behoort. Verder brengt een dergelijk instituut veel
extra administratieve kosten en bureaucratie met zich mee.

Verworpen
Voor:
AP
SV:
D66, GLH,
Haarlem Plus

http://www.ggd/GD-Flora
http://www.ggd/GD-Flora
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CS/CC 18 M Motie: Schuld verlagen met ca 80 miljoen
Stelt het college voor:
Onderzoek te doen naar de mogelijkheid de
stadskantoren aan de Raakspoort en de Zijlpoort te
verkopen en vervolgens terug te huren voor een
redelijke prijs en hierover liefst voor de kadernota 2012
de gemeenteraad te informeren

Haarlem
Plus

PH
EC

Het college staat positief tegen over de motie en komt in
januari 2012 met een onderzoeksvoorstel.

Verworpen
Tegen:
D66, GLH, SP
SV:
D66, GLH,
PvdA, VVD,
SP, CDA, AP,
Trots, Haarlem
Plus

WZ
CS/CC

19 A Afvalstoffenheffing niet verhogen
College wordt voorgesteld de afvalstoffen heffing niet
te verhogen en de uitgaven aan Spaarnelanden te
verlagen om zo kostendekkendheid te

Haarlem
Plus

PH
RD

De afvalstoffenheffing wordt verhoogd met het
inflatiepercentage.
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande
beleid reeds uitvoering gegeven, en het college ontraadt om
die reden de motie.

Verworpen
Voor:
Haarlem Plus
SV:
Trots

CS/CC
STZ/JOS

20

vervalle
n
vervang
en door
60

A Eenmalige steun voor de Zingende Zaag
In plaats van structureel een jaarlijkse subsidie aan de
zingende zaag toe te kennen, wat nu is wegbezuinigd,
een eenmalig bedrag van € 18.002 aan de Zingende
Zaag toe te kennen waarmee zij voor 4 jaar dekking
hebben voor hun kosten en hen in staat te stellen in de
komende tijd naar een andere financieringsbron te
zoeken

Haarlem
Plus

JN
PH

Deze motie kan niet worden uitgevoerd.
In de kadernota 2011 heeft de raad besloten om de subsidie
voor de Zingende Zaag stop te zetten.
Bij de afsluiting van het krediet voor de Daaf Gelukschool
wordt de financiële balans opgemaakt. Daarbij geldt dat
middelen die in het IP zijn bestemd in de exploitatie slechts
de kapitaalslasten vertegenwoordigen. Dat wil zeggen dat de
genoemde € 18.002 vanuit het IP niet beschikbaar kan komen
in de exploitatie om een subsidie te dekken.

Voorts merkt het college op dat een eventueel voor- of nadeel
wordt betrokken bij het rekeningresultaat waarover integrale
besluitvorming plaatsvindt. Het college ontraadt het
amendement.

Vervangen
door 60
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CS/CC 21 M Motie: OZB niet verhogen
Stelt het college voor: de tarieven voor OZB in alle
redelijkheid en niet exorbitant te laten stijgen

Haarlem
Plus

PH De tariefstijging OZB voor 2012 is conform de kaders die de
raad heeft vastgelegd in de Kadernota 2011 en de taakstelling
vastgelegd in het coalitieakkoord (gefaseerde verhoging tot
landelijk gemiddelde grote gemeenten). Voorts biedt de
begroting 2012 geen ruimte voor een lagere opbrengst. Er
wordt geen dekking aangegeven voor de vermindering van
opbrengsten.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
Voor:
Trots, Haarlem
Plus
SV:
D66
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M&S
HRM

22 M Kwaliteit door integriteit
College wordt verzocht een structureel
verbeteringsprogramma op te stellen inzake integriteit
en een integriteitscore voor de gemeentelijke
organisatie op te nemen in de begroting.

VVD, PvdA,
GLH

BS Het college hecht net als uw raad veel waarde aan integriteit.
Het onderwerp heeft binnen de ambtelijke organisatie
voortdurende aandacht.
Ambtenaren leggen na indiensttreding de ambtseed af, in de
personeelsgesprekken is integriteit een terugkerend
onderwerp en door middel van interne controles worden er
voortdurend checks op rechtmatigheid gedaan.
Integriteit is niet een kwestie van meer regels maar van
dialoog en communicatie daartoe. Juist het ‘grijze gebied’
vraagt om een weging door middel van gesprek. De GS en de
griffier hebben het plan opgevat om in het managementforum
hier een bijeenkomst aan te wijden, mede ingegeven door het
de bijeenkomst die de raad, college en ambtelijke top met
elkaar hebben gehad.
Een structureel verbeteringsprogramma is gelet op de
voortdurende aandacht die het onderwerp heeft niet nodig.
Het periodiek evalueren en actualiseren van bestaand beleid
acht het College wel een goede zaak. In 2012 zal de
actualisering van integriteitsbeleid daarom in het
werkprogramma voor de ambtelijke organisatie worden
opgenomen. Het voorstel in de motie om "een
integriteitsscore voor de gemeentelijke organisatie op te
nemen in de begroting", acht het College niet toepasbaar. De
staat van de integriteit is niet in een rapportcijfer uit te
drukken. Het College zal wel in de jaarrekening vermelden
welke activiteiten in het kader van integriteit zijn ontplooid.

Het college ontraadt de motie .

Aangenomen
Voor:
D66, GLH,
PvdA, VVD,
Trots
SV:
D66, Trots



Overzicht moties en amendementen behandeling, incl stemming Programmabegroting 2012-2016

Hoofd-
afdeling

Nr. M/
A

Onderwerp Indiener(s) PH Advies college Besluit raad

13

WZ 23

ingetro
kken

A Onderhoudsniveau openbare ruimte
het onderhoudsniveau zal plaatsvinden overeenkomstig
de beschikbare onderhoudsbudgetten met daarbij
behorende taakstellingen; de wethouder bij de
vaststelling van de Kadernota heeft bevestigd dat
scenario 2a uitgevoerd zal worden in plaats van
scenario 2; de tekst van de programmabegroting 2012-
2016 uitgaat van scenario 2, evenals de daarbij
behorende tabellen, zoals vermeld op pagina’s 161 en
162. College dient de tekst en de tabellen in
overeenstemming gebracht worden met
onderhoudsscenario 2a dat geldt tot en met 2013.

VVD, PvdA,
D66

RD Hier is sprake van een misverstand. In de begroting geldt
variant 2 tot en met 2012 en is variant 2a het uitgangspunt
vanaf 2013.
Aan de strekking van dit amendement wordt in het bestaande
beleid reeds uitvoering gegeven, en het college ontraadt om
die reden de motie.

Ingetrokken

WZ 24 M Wel woorden aan vuil maken
College wordt verzocht aanvullende afspraken met
Spaarnelanden te maken om fase 2 in 2012 als nog te
realiseren, omdat:
Vanuit technisch oogpunt gezien er nog 11 wijken in
aanmerking komen voor (mogelijke) plaatsing van
ondergrondse restafval containers. Dit fase 2 betreft;
Tot aan fase 2 heeft Spaarnelanden N.V. (uitgezonderd
het centrumplan en de plaatsing van ondergrondse
containers ter inzameling van kunststof
verpakkingsafval) de investeringslasten en
onderhoudskosten zelf opgevangen; Spaarnelanden
heeft aangegeven fase 2 niet meer op deze wijze verder
te kunnen financieren (budgetneutraal); Spaarnelanden
zeer ruime positieve financiële resultaten haalt.

VVD,
Haarlem
Plus

RD Het college heeft de nota duurzaam afvalbeheer vastgesteld.
Afhankelijk van de beraadslagingen in de commissie over
deze nota zullen nadere voorstellen worden uitgewerkt m.b.t.
duurzaam afvalbeheer, waarbij zal worden onderzocht op
welke wijze aan fase 2 invulling kan worden gegeven.
Het college staat positief tegenover de motie.

Aangenomen
Raadsbreed
SV:
D66
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STZ 25 Motie: Haarlem spil/spin in het web
 Een visie te ontwikkelen op regionale

samenwerking
 Met de omliggende gemeentes in Kennemerland

een structurele agenda op te stellen voor
samenwerking op alle niet-lokale activiteiten,

 In de samenwerking op de diverse beleidsterreinen
“regionaal belang” als het centrale uitgangspunt te
nemen.

 De raad te rapporteren over de visie, de opzet en
voortgang van regionale interactie.

VVD EC Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande
beleid reeds uitvoering gegeven, en het college ontraadt om
die reden de motie.
Haarlem is op dit moment een actieve partner in de
metropoolregio Amsterdam (MRA) en werkt reeds met de
gemeenten van Zuid-Kennemerland aan een regionale
bestuurlijke agenda, waarmee Haarlem met de subregio Zuid-
Kennemerland de positie binnen de MRA verstevigt en de
samenwerking met de MRA partners versterkt. In januari
2012 is een expertmeeting voor de raad gepland over de
regionale ontwikkelingen en de te volgen strategie.

Aangenomen
Tegen:
D66, SP, Trots
SV:
D66, Trots

WZ 26 M Motie: Het licht op groen zetten
De gehele route van Randweg/ delftplein tot en met de
Fly-over te voorzien van één groene golf door alle
verkeerslichten op deze route te koppelen.

VVD, CDA,
GLH, Trots,
D66

RD Het college maakt werk van de doorstroming van het verkeer
op dit traject, en komt voor de zomer 2012 met een voorstel.
Het college ontraadt derhalve de motie.

Aangenomen
Tegen:
AP
SV:
PvdA, SP, AP



Overzicht moties en amendementen behandeling, incl stemming Programmabegroting 2012-2016

Hoofd-
afdeling

Nr. M/
A

Onderwerp Indiener(s) PH Advies college Besluit raad

15

STZ/MIL 27 M Eenmaal goedkoper.. andermaal duurzamer…
verkocht
Constaterende dat:
de energiekosten de komende jaren verder zullen
stijgen
een collectieve veiling * van energie, waarop
energieleveranciers kunnen intekenen, met als
randvoorwaarde 100% groene stroom, in
Heerhugowaard succesvol is gebleken en veel lagere
energiekosten oplevert voor de deelnemers
voor de gemeente er geen andere kosten dan
communicatiekosten zijn
Overwegende dat
dit soort initiatieven een welkome verlaging van de
energiekosten van onze inwoners kan betekenen en
tegelijkertijd bijdragen aan de doelstellingen van
Haarlem Klimaatneutraal 2030
Verzoekt
het College van B & W te verzoeken het initiatief van
Heerhugowaard te bekijken en een soortgelijke
energieveiling in Haarlem te organiseren

GLH,
PvdA,VVD,
D66

RD Het college staat positief tegenover de motie.
Het college zal contact opnemen met de gemeente
Heerhugowaard over dit initiatief en komt met een voorstel
voor de raad.

Aangenomen
Tegen:
OPH
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WZ/VVH 28

ingetro
kken

M Dit zit wel snor..
College wordt verzocht gedurende een proefperiode
van 1 jaar snorfietsen te weren van de fietspaden op de
Rijksstraatweg en Schoterweg tot het Frans Halsplein
en de proef per 1 januari 2012 te starten; Na 6 maanden
een tussentijdse evaluatie aan te commissie Beheer ter
bespreking voor te leggen waarbij is gemonitord op
veiligheid, doorstroming en veiligheidsgevoel voor
fietsers

GLH, PvdA RD/B
S

In de Amsterdamse raad en in de Tweede Kamer is deze
materie uitgebreid aan de orde geweest. De Minister geeft in
haar brief aan dat lokale proeven kunnen worden gehouden in
winkelgebieden. Die mogelijkheid is reeds in Haarlem van
toepassing. Voor het weren van snorfietsen van het fietspad
biedt de minister in haar brief nog geen aanvullende
wettelijke basis. Vanuit het Openbaar Ministerie wordt
aangegeven dat indien de raad nu toch zou overgaan tot het
weren van snorfietsen van het fietspad, de gemeente bij
eventuele ongevallen op de rijbaan altijd aansprakelijk zal
worden gesteld. In Amsterdam wordt nagegaan of een
dergelijke maatregel denkbaar kan zijn in 30 km-gebieden
maar niet in een 50 km-straat. Toch wil het college in nauw
nader overleg met de gemeente Amsterdam, het Ministerie
van I&M, het Openbaar Ministerie en het SWOV nagaan
welke mogelijkheden in de nabije toekomst kunnen worden
gecreëerd om de gewenste proef wel te kunnen houden.
Het college adviseert de raad om het voorstel van het college
af te wachten en ontraadt om die reden de motie.

Ingetrokken

GriffieM
&S

29

ingetrok
ken

M Krokettenmotie
College wordt opgedragen bij raadsvergaderingen die
langer duren dan 23.00 uur de gemeenteraad te
voorzien van een versnapering en de kosten te dekken
uit het budget voor de politiek

D66, GLH Dit betreft een aangelegenheid van de raad.
Mocht de motie worden aangenomen dan stelt ook het
college prijs op een kroket.
Afspraak en streven is om vergaderingen rond 23 uur te
eindigen. Voor het geval de vergadering uitloopt (dat weet je
pas kort van te voren) , is de bestaande afspraak dat er koude
bewaarbare hapjes achter de hand zijn. Warme of snel
bederflijke hapjes zijn niet praktisch (wanneer bestellen,
levertijd en weggooien indien vergadering toch snel klaar is).
We hebben dit opgenomen in de
dienstverleningsovereenkomst griffie-facilitaire zaken.
griffie

Ingetrokken
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CS/CC
i.om
STZ/SZW
/VVH/WZ

30

vervang
en door
71

M Besteding budget nieuw beleid
B&W wordt verzocht het budget voor nieuw beleid
over 2011, 2012 en gedeeltelijk 2013 als volgt in te
zetten: tbv het voortbestaan van het productiehuis
Toneelschuur, het plan Haarlemse banen
begeleidwerken, het uitstapprogramma Prostituees, het
planten van bomen in de versteende stad en de
uitwerking en de uitvoering ervan aan de raad voor te
legen en eventuele onderbesteding van de
jaarbudgetten voor later jaren te behouden.

D66, GLH,
PvdA, VVD

PH Overeenkomstig de afspraak uit het coalitieakkoord is
jaarlijks € 215.000 beschikbaar voor nieuw beleid. Het
college ziet een invulling van de besteding van dit bedrag
gaarne tegemoet.

Vervangen
door 71

STZ/EC 31 M Vul Onze lege zalen
College wordt uitgenodigd met de instellingen
Stadsschouwburg, Philharmonie,k Toneelschuur en
patronaat te bespreken en te coördineren dat de zalen
van de 4 gebouwen optimaal benut kunnen worden en
de daarmee vrijkomende subsidiestromen voor de
programmering kunnen worden ingezet (totale
capaciteit wordt onderbenut.

D66, PvdA,
GLh, VVD,
CDA, AP,

PH Het college is al in gesprek met de cultuurpodia over
optimalisatie van het gebruik van de zalen, omdat als gevolg
van de gemeentelijke en rijksbezuinigingen er druk op de
programmering zal ontstaan. Het college ontraadt derhalve de
motie.

Aangenomen
Tegen:
OPH

STZ/WW
GZ

32 M Extra sporten in het midden van de huurladder
College wordt opgedragen om binnen demogelijkheden
die het college heeft het aanbod van huurwoningen in
de middenhuur actief te bevorderen en dit binnen de
commissie ontwikkeling te bespreken en over de
voortgang te rapporteren.

D66, PvdA,
GL, CDA,
OPH, Trots

JN Het college zal zich inspannen om de wens van de raad te
realiseren en staat derhalve positief tegenover de motie.
Het college heeft op 22 september jl. een brief aan de
gemeenteraad verstuurd over doorstroming op de
woningmarkt. Eén van de maatregelen is het toevoegen van
het aanbod van middeldure huurwoningen.
Dit geldt ook voor de programma’s van nieuwe projecten.

Aangenomen
Tegen:
VVD
SV:
SP, AP,
Haarlem Plus
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CS/CC
M&S/CO
M

33 M Motie ‘Waar gaat mijn geld naartoe?’
College wordt verzocht voorafgaand aan de
begrotingsbehandeling 2012 de Haarlemse burgers
inzicht te bieden in de inkomsten en uitgaven van de
begroting en daarbij; de personele kosten per
programma als uitgaven afzonderlijk aan te geven
evenals het aantal fte dat wordt ingezet per programma
en de gemeentelijke belastingen die worden besteed per
programma afzonderlijk aan te geven als inkomsten.

PvdA, GLH PH JH Voor de begrijpelijkheid en inzichtelijkheid van de begroting
voor de Haarlemmers maken wij als bestuur een
begrotingskrant (als bijlage in de Stadskrant), een
begrotingsfilm en plaatsen wij nieuwsberichten op de
website. Voor de informatievoorziening nemen wij de
Haarlemmer als uitgangspunt: Wij zullen in de informatie
over de begroting 2012 de inkomsten, uitgaven expliciet
opnemen, plus het aantal ambtenaren dat voor de stad werkt.
Het nader toedelen van fte's levert ons inziens voor de burger
geen informatie waar hij iets mee kan. Omdat de
gemeentelijke belastingen een algemeen dekkingsmiddel zijn,
kunnen ze niet worden gerelateerd aan de specifieke uitgaven
en programma’s. Wel kan in een samenvatting in percentages
worden aangegeven hoeveel van het totale budget naar de
diverse programma’s gaat.

Aangenomen
Voor:
D66, GLH,
PvdA
SV:
D66, VVD

STZ/EC
CS/CC

34 M Ondernemerschap in de zomerzone: meedoen met
microkrediet
College wordt verzocht startende ondernemers in de
zomerzone te faciliteren in samenwerking met diverse
partners door het verleneen van microkrediet en de
bestaande financiële mogelijkheden zoals het
preventiebudget 40+ (budgetonderdeel werk en
economie) hiervoor te benutten; ondersteuning te
bieden bij het schrijven van een ondernemersplan
tijdelijk leegstaande locaties in de wijk aan te bieden
als werkplek

PvdA, D66,
GLH, VVD

JN Het college staat positief tegenover de motie.
In het kader van het werktoeleidingsproject van het
preventiebudget 40+ zal aandacht worden besteed aan de
mogelijkheden die het geven van microkrediet kan bieden om
de startende ondernemers in de Zomerzone te stimuleren.

Aangenomen
Tegen:
OPH
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STZ/EC 35 M Creatieve kroon op Koningstein
College wordt verzocht i.o.m. Haarlemse broedplaatsen
te onderzoeken of Koningstein, wanneer heront-
wikkeling op korte termijn niet haalbaar blijkt, tijdelijk
(bijvoorbeeld voor een periode van 10 jaar) kan
worden omgevormd tot centrum van creatieve
bedrijvigheid en startend ondernemerschap in de stad;
te onderzoeken of bundeling van creatieve
broedplaatsen op deze plek gecombineerd kan worden
met bijvoorbeeld huisvesting voor startende onder-
nemers en/of verschillende culturele intitiatieven in de
stad die op zoek zijn naar ruimte, zoals Daisybell of
Toneelschuur Producties; hierover de gemeenteraad
voor behandeling van de kadernota 2012 in telichten

PvdA, D66,
GLH, Cda,
VVD,
Haarlem
Plus

EC Het college staat positief tegenover deze motie.
Koningstein is conform eerdere afspraken met de raad, voor
de gemeente een opbrengstlocatie, waar zich inmiddels
enkele gegadigden hebben gemeld. Maar wanneer
herontwikkeling op korte termijn niet haalbaar blijkt, zal
worden onderzocht of tijdelijke invulling mogelijk is.
Het college behandelt op 8 november 2011 de nota
“Uitvoeringsprogramma bedrijfsverzamelgebouwen en
broedplaatsen in Haarlem 2011-2015”. De nota richt zich
onder andere op het breed ondersteunen van initiatieven die
moeten leiden tot de realisatie van broedplaatsen en
bedrijfsverzamelgebouwen in de stad. In het vastgestelde
uitvoeringsprogramma is opgenomen dat de gemeente de
mogelijkheden voor de inzet van vastgoed in gemeentelijk
eigendom zal onderzoeken.

Aangenomen
Raadsbreed
SV:
AP
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SZW
STZ/MIL

36 M Collectieve inkoop groene energie voor minima
Daar het G4 initiatief een effectieve bijdrage levert aan
de bestrijding van armoede; Door dit initiatief
bovendien een bijdrage wordt geleverd aan de CO²-
doelstelling, door het bevorderen van gebruik van
groene energie en daarmee ook aansluit op de ambitie
Haarlem Klimaatneutraal in 2030; Verschillende
andere Nederlandse gemeenten zich inmiddels bij dit
initiatief hebben aangesloten, dan wel aan het
onderzoeken zijn of aansluiting bij dit initiatief tot de
mogelijkheden behoort;De oorspronkelijke
initiatiefnemers (G4) hebben aangegeven voor
aansluiting door andere gemeenten open te staan;In de
door de PvdA ingediende en aangenomen motie; Meer
doen met Minder (5-11-2010), er al is verzocht tot het
benutten van schaalvoordelen bij inkoop en daarbij
duurzaam in te kopen voor niet alleen de gemeente
maar ook voor andere partijen in Haarlem;

Wordt B&W verzocht aansluiting te zoeken bij
bovengenoemd initiatief tot collectieve inkoop van
groene energie voor minima en in het kader van het
minimabeleid tevens op zoek te gaan naar vergelijkbare
initiatieven van collectieve inkoop voor minima (bijv.
(zorg)verzekeringen )

PvdA, GLH JN
RD

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college
in het kader van het activerend minimabeleid af te wachten,
dat in het eerste kwartaal 2012 wordt aangeboden, en
ontraadt om die reden de motie.

Aangenomen
Voor:
GLH, PvdA,
SP, AP
SV:
D66, VVD, SP,
CDA

STZ/VG
STZ/WW
GZ

37 M ‘Nota grondbeleid is gedateerd want de
woningmarkt stagneert’
College wordt verzocht binnen 6 maanden te komen tot
een vastgesteld nieuwe Nota Grondbeleid waarin
rekening wordt gehouden met de huidige marktsituatie,
het vergroten van het woningaanbod (huur en koop) in
Haarlem en het bieden van mogelijkheden voor
(collectief) particulier opdrachtgeverschap

PvdA, D66,
GLH, VVD

EC Het college komt met een herijking van de Nota Grondbeleid
en ontraadt om deze reden de motie. Daarnaast wordt een
bijeenkomst Bouwen en wonen georganiseerd waarbij ook de
mogelijkheid van particulier opdrachtgeverschap aan de orde
zal komen.

Aangenomen
Tegen:
CDA
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STZ/EC 38 M Monumenten : geef het goede voorbeeld
College wordt verzocht voor de zomer van 2012 met
een overzicht te komen over hoe monumentale panden
in gemeentelijk eigendom die in een slecht
onderhouden staat verkeren opgeknapt kunnen worden
en wat de kosten daarvan zouden zijn.

PvdA, D66,
Cda, VVd,
GLH,
Haarlem
Plus

JN Het college staat positief tegenover de motie.
Er is reeds gestart met het inzichtelijk maken van het
achterstallig onderhoud. Voor diverse monumenten is dit
inmiddels afgerond en is er rijkssubsidie aangevraagd voor
onderhoud.

Aangenomen
Raadsbreed
SV:
AP

WZ 39 M Routekeuze HOV-Noord
College wordt verzocht tempo te maken met de
besluitvorming rond de keuze voor een van de drie
tracés aangaande de HOV-verbinding voor het traject
Haarlem-Noord en daarbij te toetsen op
vervoerswaarde , uitvoeringskosten, leefbaarheid voor
de inwoners van Haarlem langs de te kiezen routes en
haar voorkeurskeuze aan de Raad voor te leggen
uiterlijk voor het zomerreces 2012;

PvdA, D66,
GLh, VVD

RD Het onderzoek wordt binnenkort gestart. Daarnaast wordt op
korte termijn overlegd met de gezamenlijke wijkraden uit
Noord over de voortgang.
Het college staat positief tegenover de motie.

Aangenomen
Tegen:
SP
SV:
SP, OPH,AP,
Haarlem Plus

WZ 40 M Houd vaart in de plannen rond de
Amsterdamsevaart
College wordt verzocht om bij ingebruikname van de
fly-over er zorg voor te dragen dat de eerste
maatregelen zijn uitgevoerd op de Amsterdamsevaart,k
te weten het in oostelijke en westelijke richting
afsluiten van één van de twee rijstroken op de
Amsterdamsevaart, te komen met gedegen
maatregelen voor inrichting/aanpassing van de
Oudeweg om de veranderde verkeerssituatie, door de
deels daar naartoe verlegde verkeersstromen, goed te
kunnen afwikkelen.

PvdA, Cda,
D66, GLH

RD In het kader van het verstevigen van de ringstructuur is dit
een wenselijke ontwikkeling. In die zin staat het college
positief tegenover de motie. Echter, een aantal technische
aspecten moet nader worden onderzocht. Voor het eind van
het jaar zal een college daartoe een tijdschema voorleggen.
Het college adviseert de raad om het voorstel van het college
af te wachten en ontraadt om die reden de motie.

Aangenomen
Tegen:
VVD, SP, OPH,
AP, Trots,
Haarlem Plus
SV:
SP, OPH,
Haarlem Plus

SZW 41 M Stapeling
College wordt verzocht om zo spoedig mogelijk een
minima effectrapportage te laten doen om de gevolgen
van alle bezuinigingen en rijksbeleid in beeld te krijgen
en de gemeenteraad op de hoogte te stellen van de
bevindingen.

PvdA, GLH JN Het college staat positief tegenover de motie. Aangenomen
Tegen:
VVD, Trots
SV:
D66
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CS/S&B 42 M Weerstandsvermogen verbonden partijen
College wordt opgedragen een beleidsvoorstel te
maken over de gewenste omvang van het
weerstandsvermogen van verbonden partijen in het
algemeen en overheids nv’s in het bijzonder

D66, CDA,
VVD

PH Voor de reactie op deze motie maakt het college onderscheid
in drie soorten verbonden partijen:
a) Vennootschappen: voor Spaarnelanden en SRO is een

beleid over dividend in voorbereiding. Tussen dividend
en weerstandsvermogen (solvabiliteit) is een directe
relatie.

b) Gemeenschappelijke regelingen: deze hebben hun eigen
bestuur en een eigen beleid en verantwoordelijkheid voor
hun weerstandsvermogen.

c) Gesubsidieerde instellingen die meer dan € 0,5 miljoen
per jaar aan subsidie ontvangen: Voor deze instellingen
zal in het kader van de verzakelijking van de
subsidiesystematiek ook ingegaan worden op het
weerstandsvermogen.

Het college staat positief tegenover de motie over en geeft
prioriteit aan de onder a) en c) genoemde verbonden partijen.

Aangenomen
Tegen:
Haarlem Plus
SV:
GLH, PvdA,
SP, Haarlem
Plus

STZ/WW
GZ

43 M Motie ‘Meer tijdelijke woonruimte’
In overleg met corporaties te onderzoeken of het
contingent ‘tijdelijke woningen op basis van de
leegstandwet’ vergroot kan worden, mogelijk door een
hogere bezettingsgraad te realiseren

CDA, PvdA,
D66, AP

JN Het college staat positief tegenover de motie.
Corporaties bieden woningen die tijdelijk of als anti-kraak
verhuurd kunnen worden aan via Filex. Filex verzorgt ook
anti-kraak van niet woongebouwen. We zullen de kwestie
bespreken met de corporaties.

Aangenomen
Tegen:
Haarlem Plus
SV:
GLH, VVD, SP,
OPH, Trots

WZ 44

ingetrok
ken
(aanhou
den tot
na cie.

M ‘Samen uit, samen thuis’
Dat het onwenselijk is om het beleid voor toekenning
van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor
passagiers aan te scherpen.

CDA, AP RD Ook in het nieuwe beleid zal bij bijzondere omstandigheden
de mogelijkheid blijven voor passagiers een GPP-OK
(gehandicaptenparkeerplaats op kenteken) te verstrekken.
Hiermee sluit het college tevens aan bij het advies van de
Wmo-raad van 21 mei 2010. Deze nota staat binnenkort op
verzoek van de commissie Beheer geagendeerd.

Het college ontraadt de motie.

Ingetrokken
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WZ
CS/CC

45 M ‘Doorberekening parkeren minder validen
onw/menselijk – op herhaling’
Dat het ombuigingsvoorstel om de kosten van de
aanleg van parkeerplaatsen voor minder validen in
rekening te brengen onwenselijk is,
De met deze maatregel beoogde besparing (€ 31.875,-)
te dekken uit de opbrengst van de op verzoek van het
CDA (Kadernota 2011) bijgestelde taakstelling op de
afdeling Dienstverlening (Bestuursrapportage 2011-2,
p. 14, Verwerking raadsbesluit slimmer werken).

CDA, AP RD De meeste gemeenten in Nederland berekenen (een groot
deel van) deze kosten door in de vorm van leges aan degene
die in aanmerking wil komen voor een GPP-OK. Haarlem
volgt daarmee de gangbare beleidslijn in Nederland.
Daarnaast blijft het mogelijk in aanmerking te komen voor
kwijtschelding op basis van de geldende gemeentelijke
regelingen. Deze nota staat binnenkort op verzoek van de
commissie Beheer geagendeerd. Bovendien wordt hiermee
invulling gegeven aan de taakstelling uit de kadernota 2011.

Naar aanleiding van opmerkingen van de raad bij de eerste
bestuursrapportage 2011 is dit bedrag ingezet in de
voorliggende begroting. Voorts geldt dat een eventueel voor-
of nadeel wordt betrokken bij het rekeningresultaat, waarover
integrale besluitvorming plaatsvindt. Deze dekking is dus niet
beschikbaar.
Het college ontraadt de motie.

Verworpen
Voor:
SP, CDA, AP
SV:
GLH, PvdA,
OPH, Trots

WZ 46 M Fietsen in de lift
College wordt verzocht de bereidheid uit te spreken
zich voor de realisatie van een fietsenlift in te zetten.
Hierbij gebruik makend van voormelde en mogelijke
additionele financieringsbronnen.

CDA, SP,
AP, Haarlem
Plus, PvdA,
OPH

RD Gezien de verwachte kosten van deze loopband (ca. € 50.000
per jaar) en de bezuinigingen waar onze gemeente voor staat
zien wij geen mogelijkheden een dergelijke voorziening te
financieren. Overigens komt aan de andere kant van het
station nog een fietsvoorziening die mogelijkheden biedt voor
mensen die nu minder gemakkelijk gebruik kunnen maken
van de fietsgarage. Daarnaast geeft de huidige
bezettingsgraad van de fietsgarage geen aanleiding een
fietsenlift te installeren.
Het college ontraadt de motie.

Aangenomen
Tegen:
D66, GLH,
VVD
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WZ 47 M Verloskundigen op de busbaan
College wordt verzocht een onderzoek te verrichten
naar de wenselijkheid en haalbaarheid om
verloskundigen toe te staan om in spoedgevallen
gebruik te maken van de busbaan en hierover de raad te
informeren voor de Kadernota 201

CDA, AP RD Het huidige beleid gaat er van uit dat taxi’s op de busbaan
mogen ter bevordering van het openbaar vervoer.
Busbaangebruik is er vooral ten behoeve van openbaar
vervoer. Het toestaan van verloskundigen op de busbaan acht
het college niet wenselijk. Verloskundigen rijden in een
personenauto, echter deze zijn niet te herkennen als zijnde
hulpdienst. Voor overige weggebruikers moet het duidelijk
zijn en logisch worden ervaren dat een duidelijk als openbaar
vervoert herkenbaar voertuig over de busbaan gaat, dit om
misbruik (en gevaarlijke situaties) van/op de busbaan door
derden te voorkomen. Het toestaan van personenauto’s op de
busbaan maakt het moeilijk de verkeersveiligheid te kunnen
blijven waarborgen.

Het college ontraadt de motie.

Verworpen
Voor:
CDA, AP, Trots
SV:
D66, GLH, SP,
Trots

SZW
WZ
CS/CC

48 A Haarlem Pas voor Speeltuinen
De toegang van speeltuinen gratis te maken voor
gezinnen met een HaarlemPas,
Hiervoor een vergoeding aan de speeltuinen te
verstrekken (via het speeltuinsubsidiebudget) die
overeenkomt met de gemiddelde toegangsprijs (€ 25,-)
maal het aantal gezinnen met een HaarlemPas waarin
kinderen onder de 12 jaar deel van uitmaken (850),
zijnde € 21.250,-
De kosten hiervan te dekken uit de opbrengst van de op
verzoek van het CDA (Kadernota 2011) bijgestelde
taakstelling op de afdeling Dienstverlening
(Bestuursrapportage 2011-2, p. 14, Verwerking
raadsbesluit slimmer werken)

CDA, AP JN RD Het college adviseert de raad om het voorstel van het college
af te wachten en ontraadt om die reden de motie.
Het college bereidt een nota speeltuinbeleid 2012-2017 voor
waarin de strekking van de motie zal worden meegenomen.
Naar aanleiding van opmerkingen van de raad bij de eerste
bestuursrapportage 2011 is dit bedrag ingezet in de
voorliggende begroting. Voorts geldt dat een eventueel voor-
of nadeel wordt betrokken bij het rekeningresultaat, waarover
integrale besluitvorming plaatsvindt. Deze dekking is dus niet
beschikbaar.

Verworpen
Voor:
SP, CDA, AP
SV:
D66, GLH,
VVD, Trots
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WZ 49 M Motie ‘Onderhoud openbare speelruimte – en later’
College wordt verzocht bij de ontschotting van de
onderhoudsbudgetten in het kader van de Strategische
onderhoudsplannen er op toe te zien dat het
normniveau voor onderhoud van de openbare
speelruimte niet naar beneden wordt bijgesteld.

CDA, AP RD Bij de behandeling van de Kadernota 2012 zal de nota Visie
en Strategie Onderhoud & Beheer de input vormen voor de
wijze hoe om te gaan met de beschikbare budgetten en de te
hanteren onderhoudsniveaus.
Het college wil nu nog niet vooruit lopen op die uitkomsten.

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college
af te wachten en ontraadt om die reden de motie.

Verworpen
Voor:
SP, CDA, OPH,
AP

WZ
CS/CC

50 M Motie ‘Onderhoud openbare speelruimte – nu’
College wordt verzocht structureel € 90.000 vrij te
maken (uit de vrijval van de ‘Toegerekende uren
overheveling naar exploitatiebegroting’, zie
beantwoording raadsvragen programmabegroting,
vraag 7, p. 4) voor het onderhoud van openbare
speelruimte

CDA, AP RD Zie de reactie op motie 49. Verworpen
Voor:
SP, CDA, OPH,
AP

WZ 51

ingetro
kken

Meer fietsenrekken op strategische plekken
College wordt opgedragen binnen een jaar het aantal
fietsenrekken op strategische plekken in de stad met de
helft uit te breiden. Er zijn nog veel fietsenrekken
ongebruikt in de opslag, die hiervoor in te zetten en te
onderzoekken of het mogelijk is in de bestaande
inpandige fietsenstallingen meer ruimte kan worden
ingericht als betaalde buurtstalling voor de bewoners
voor het langdurig stallen. Waar nodig buurtstallingen
in de vorm van fietstrommels te realiseren.

GLH RD Het college heeft de intentie de opgeslagen fietsenrekken die
daarvoor in aanmerking komen te gaan plaatsen op geschikte
locaties in de stad. Hiermee is het weliswaar niet mogelijk het
aantal stallingen op strategische plaatsen met de helft uit te
breiden, maar het levert wel een positieve bijdrage.
Het plaatsen van fietstrommels wordt meegenomen op basis
van de uitkomsten van de parkeervisie.

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college
af te wachten en ontraadt om die reden de motie.

ingetrokken
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STZ/EC
WZ/OGV

52 M Streep door de Rekening en herbezinning Fort
Benoorden
College wordt opgedragen aan de hand van dit nieuwe
gegeven (o.a. verkeersafwikkeling en nieuwbouwplan
Spaarnebuiten) binnen het bestuur van het
Recreatieschap aan te dringen op herziening van de
besluitvorming, af te zien van kostbare onderzoeken en
procedures alsmede van de huidige plannen /
ontwikkeling door Esbi-bouw.
(‘kostbare onderzoeken en’ vervalt)

AP RD Het college ontraadt de motie, omdat het college in het
Algemeen Bestuur juist heeft aangedrongen op de
onderzoeken.

Aangenomen
Tegen:
VVD, Trots
SV:
D66, PvdA,
Haarlem Plus

STZ/JOS
CS/CC

53 A Nieuwe Kansen Kontext Gecontinueerd
voor het jaar 2012 incidenteel € 180.000,- te
bestemmen voor continuering van het project Nieuwe
Kansen, dekking hiervoor te vinden uit:
een deel van het vrij te vallen bedrag uit de IP-post
‘dynamische afsluiting Gen. Cronjéstraat’ à € 560.000,-
, welke bij de komende vaststelling van het IP zal
worden verwerkt, óf een deel van de per abuis à €
394.000,- toegerekende uren m.b.t. het
investeringsbudget (zie beantwoording raadsvragen
programmabegroting, fractie CDA, vraag 7, pag. 4), óf
indien voorgaande incidentele dekkingen niet mogelijk
of wenselijk worden geacht, eenmalig het benodigde
bedrag te onttrekken aan de reserves WMO dan wel uit
de algemene middelen,

AP JN Het college onderzoekt momenteel de mogelijkheden om het
project Nieuwe Kansen (deels) te continueren. Met het oog
op de ondeugdelijke dekking ontraadt het college het
amendement.

Verworpen
Voor:
SP, CDA, AP
SV:
D66, GLH,
PvdA, SP, CDA

CS/CC 54 M Nieuw beleid Geamendeerd (n.a.v. motie 30)
College wordt verzocht in elk geval de doelen 1 en 3
(voorbestaan productiehuis Toneelschuur en
uitstapprogramma prostituees) uit dit budget te
financieren, aan te geven waaruit zij doel 2 (Haarlem
banen begeleid werken) denkt te financieren, eventueel
resterend budget in te zetten voor doel 4 (planten
bomen)

AP B&W Het college wacht de besluitvorming door de raad af. Verworpen
Voor:
SP, OPH, AP,
Haarlem Plus
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VVH 55

ipv 11

M Handen op elkaar voor handhaving!
Dat het Haarlemse college schoon, heel en veilig hoog
in het vaandel heeft staan en heeft opgenomen in het
coalitieakkoord
Dat het Haarlemse college zich tot doel gesteld heeft
Haarlem te ontwikkelen als trekpleister voor toerisme
middels evenementen, tentoonstellingen, festival en
ruimere winkel openingstijden
Constaterende:
Er bij het vaststellen van bovengenoemd geen budget
standaard wordt opgenomen voor handhaving
Draagt het college op:
Bij nieuw te nemen collegebesluiten waarvoor
handhaving is vereist, deze inzet en de dekking daarvan
expliciet in het besluit op te nemen. Deze handhaving
mag niet ten koste gaan van te huidige
handhavingmogelijkheden.

Trots, CDA,
Haarlem
Plus, D66

BS Het college staat positief tegenover deze motie en ziet toe op
invulling hiervan door voor ieder besluit waar handhaving
voor is vereist, de overweging te maken bestaande inzet te
herprioriteren ofwel toe te zien op dekking van extra inzet.

Aangenomen
Raadsbreed
SV:
GLH, PvdA,
VVD, SP

CS/CC 56

ipv 10

M Motie om de motie
Constaterende:
Dat er door de raad moties ingediend worden waarvan
een aantal niet adequaat uitgevoerd wordt of kan
worden, of met grote vertraging
Draagt het college op zeer kritisch naar moties te
kijken op haalbaarheid, kosten en tijdsduur voor
uitvoering., Deze punten ook goed onderbouwd op te
nemen in haar advies aan de raad om wel of niet de
motie in te dienen, Moties die na bovengenoemd
proces worden aangenomen, binnen 1 jaar door het
college worden uitgevoerd

Trots,
Haarlem
Plus

PH Het college staat positief tegenover de motie, waarvan de
strekking in lijn is met de resultaten en aanbevelingen uit de
evaluatie van de Kadernota 2011.

Het college kan echter niet garanderen dat alle aangenomen
moties binnen een jaar zijn uitgevoerd, omdat:
- de uitvoering van moties soms meer tijd vergen, resp.

later in de tijd zijn gepland. Zie hiertoe de
beleidsbestuurlijke planning die regelmatig door de
commissies wordt besproken;

- de raad soms ondanks de kanttekeningen van het college
een motie aanneemt.

Om deze redenen ontraadt het college het laatste onderdeel
van de motie.

Verworpen
Voor:
Trots, Haarlem
Plus
SV:
D66, PvdA,
CDA
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STZ/JOS
CS/CC

57 M Veel beloven, weinig geven
M.b.t. overdracht van eigendom van
sportaccommodatie of financiële compensatie wordt
het college opgedragen deze zaak met grote
voortvarendheid op te lossen en het onbegrote
noodzakelijke budget uit de algemene middelen te
halen.

SP JH De portefeuillehouder heeft onlangs aan de commissie
Samenleving toegezegd op korte termijn een collegebesluit
voor te leggen.

Momenteel wordt reeds uitvoering gegeven aan het gestelde
in de motie, en bovendien is de dekking ondeugdelijk. Om
die redenen ontraadt het college de motie.

Verworpen
Voor:
SP, OPH, AP,
Haarlem Plus
SV:
GLH, PvdA,
CDA, AP

WZ 58 M Minder vaart met versmalling Amsterdamse vaart
Voorlopig nog geen stappen te ondernemen inzake een
vermindering van het aantal rijbanen van de Amsterdamse
Vaart maar dit op een later tijdstip aan de orde brengen
als er meer feiten zijn inzake de nieuwe verkeersstromen

Haarlem
Plus

RD Zie reactie op motie 40.

Het college ontraadt de motie.

Verworpen
Voor:
VVD, SP,
Trots, Haarlem
Plus
SV:
VVD

STZ/JOS
CS/CC

59 M Badmintonhal of badminton halt ?
College wordt opgedragen voortvarend te werk te gaan
met plannen voor een nieuwe hal en met gelden uit
BTW teruggave te financieren

Haarlem
Plus, PvdA,
D66, OPH,
GLH, Trots,
CDA, AP,
SP

JH
PH

Na verwerking van de financiële effecten van het sportbesluit
en de afspraken met de belastingdienst informeert het college
de raad over een mogelijk positief resultaat. Het resultaat op
de btw, na aftrek van de kosten van de sporthal Pim Mulier
en de uitvoeringskosten van de btw teruggave zelf, wordt
betrokken bij het jaarrekeningresultaat. Daarover vindt
integraal besluitvorming plaats bij de behandeling van de
jaarrekening.
Het college zoekt reeds actief naar alternatieve
mogelijkheden om de Duinwijckhal te realiseren. Het college
geeft in overweging om de oorspronkelijke dekking van de
Badmintonhal, zijnde de verkoopopbrengst van de beoogde
woontoren bij het Badmintonpad, her te beschouwen als
mogelijke dekkingsbron.
Het college ontraadt de motie.

Aangenomen
Tegen:
VVD
SV:
VVD
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STZ/JOS
CS/CC

60
i.p.v 20

A Eenmalige steun voor enkele organisaties die geen
subsidie meer krijgen
De overdrachtsbelasting geen 6% maar 2 % bedraagt;
Derhalve bij het om niet verstrekken van de grond
inzake Daaf Geluk school geen € 27.003
overdrachtsbelasting vanuit IP 77.01 dient te worden
verrekend maar slechts € 9.001, derhalve een bedrag
van € 18.002 vrijkomt; De aanvraag voor subsidie aan
de een aantal organisaties is afgewezen; deze
organisaties de tijd nodig hebben om een andere
financieringsbron te vinden :
draagt het college op een bedrag van € 18.002 wat
vrijgekomen is te besteden aan eenmalig een bedrag
toe te kennen aan de volgende organisaties:
Zonnebloem € 1100, Samenwerking Ouderenbond:
500, de Zingende Zaag € 3800, Mantelzorg € 3000,
ST Present: € 5102, Totaal dus: €
18002

Haarlem
Plus,
CDA, AP

PH De motie kan niet worden uitgevoerd, omdat middelen uit het
Investeringsplan in termijnen worden afgeschreven en
derhalve niet kunnen worden ingezet ter dekking van
exploitatiekosten. Het college ontraadt derhalve de motie.

Verworpen
Voor:
SP, CDA, AP,
Haarlem Plus
SV:
VVD

STZ/WW
GZ
CS/CC

61

ingetrokke
n

M Ouderenbeleid
In de kadernota 2010 en 2011 besprekingen een nota
ouderenbeleid was toegezegd ; deze nota nog (!) steeds
niet is verschenen; er ook geen reservering is gemaakt
voor kosten die ouderenbeleid met zich kunnen
meebrengen; niet het risico moeten lopen dat
uitvoering van eventuele plannen in het kader van
ouderenbeleid niet zouden kunnen doorgaan wegens
gebrek aan budget: draagt het college op: een
reservering te doen uit de dividenden van
Spaarnelanden om aan een ouderenbeleid gestalte
te kunnen geven

Haarlem
Plus

JH
PH

Op 14 juli 2011 is de startnotitie Ouderen in Haarlem
besproken in de commissie Samenleving
(STZ/WWGZ/2011/53339). Op voorstel van het college is
toen besloten geen aparte nota Ouderenbeleid op te stellen
maar de uitwerking van de startnotitie Ouderen mee te nemen
als integraal onderdeel van het nieuwe beleidsplan Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het beleidsplan zal
een financiële paragraaf bevatten.

Het college ontraadt de motie.

Ingetrokken
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WZ 62 Motie “Onderhouden doen we op niveau”
Overwegende dat
Achterstallig onderhoud ontstaat als het budget voor
groot onderhoud en vervanging lager is dan het
technisch benodigd volume.
Het extensief onderhouden een onderhoudsniveau
betekent dat ligt onder de landelijke norm van
standaard onderhoud bepaald door het CROW.
Er in 2012 voldoende totaal onderhoudbudget is om de
onderhoudsinspanning voor groot onderhoud en
vervanging op standaard te zetten, we zo voldoen aan
de taakstelling en alle projecten van de projectenlijst
rood, geel en groen kunnen worden uitgevoerd, echter
over een langere periode.
Belangrijk is dat de achterstallig onderhoudsproblemen
niet vooruit worden geschoven, zodat toekomstige
generaties Haarlemmers hier mee zitten met de daarbij
horende extra kosten;
Verzoekt het College van B&W
om het onderhoudsniveau voor groot onderhoud en
vervanging voor 2012 op standaard te zetten voor alle
deelgebieden, met uitzondering van die deelgebieden
die al op extensief zijn gezet door de raad in 2006.

VVD RD De constatering dat er voldoende onderhoudsbudget is om de
onderhoudsniveaus op standaard te zetten is niet juist. Er is
voor het onderhoud op de onderhoudsniveaus van het
beleidskader 2006 circa 39 miljoen benodigd, terwijl het
budget circa 32 miljoen in 2012 bedraagt.
Het op extensief zetten van de onderhoudsniveaus voor het
jaar 2012 is ons inziens gerechtvaardigd, in afwachting van
de in voorbereiding zijnde nota visie en strategie Onderhoud
& Beheer die medio 2012 wordt behandeld.
Op basis van deze nota zal een duidelijker beeld worden
verkregen van de werkelijk situatie van het onderhoud en de
mogelijkheden om het onderhoud op het gewenste niveau uit
te voeren met de dan door de raad bepaalde kaders.
Overigens is het mogelijk door de gunstige
marktomstandigheden met hetzelfde geld meer werk
verrichten.
Wij onderschrijven uw opmerking dat het belangrijk is dat
onderhoudsproblemen niet kunnen worden afgewenteld op
toekomstige generaties Haarlemmers. Juist in de genoemde
nota zal een langjarig beeld worden geschetst van het
onderhoud.
Het college adviseert de raad om het voorstel van het college
af te wachten en ontraadt om die reden de motie.

Verworpen
Voor:
VVD, CDA,
AP, Haarlem
Plus,
SV:
D66, GLH,
PvdA, Trots,
Haarlem Plus

WZ 63

Ipv 23

A Onderhoudsniveau openbare ruimte
Overwegende dat het onderhoudsniveau zal
plaatsvinden overeenkomstig de beschikbare
onderhoudsbudgetten met daarbij behorende
taakstellingen;de wethouder bij de vaststelling van de
Kadernota heeft bevestigd dat scenario 2a uitgevoerd
zal worden in plaats van scenario 2;de tekst van de
programmabegroting 2012-2016 uitgaat van scenario 2,
evenals de daarbij behorende tabellen, zoals vermeld
op pagina’s 161 en 162 besluit dat de tekst en de
tabellen in overeenstemming gebracht worden met
onderhoudsscenario 2a.

VVD, D66,
Haarlem
Plus,
Actiepartij,
SP, Trots,
OPH

RD In de begroting geldt variant 2 tot en met 2012 en is variant
2a het uitgangspunt vanaf 2013.

Aan de strekking van dit amendement wordt in het bestaande
beleid reeds uitvoering gegeven.

Aangenomen
Tegen:
GLH, PvdA
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WZ 64 M Van Knelpunt naar Speerpunt
College wordt verzocht om op korte termijn maar in
elk geval binnen 3 maanden voor de op pag. 9 van de
regionale bereikbaarheidsvisie genoemde knelpunten
een plan van aanpak te maken. Daarbij in overleg te
treden met de omliggende gemeentes en de prov.
Noord Holland en de raad maandelijks te informeren
over de voortgang.

VVD RD De regionale bereikbaarheidsvisie kent naast de opsomming
van knelpunten ook een apart hoofdstuk “Maatregelen”. Een
schematisch overzicht daarvan is weergegeven in bijlage 1
van de visie: de Maatregelenmatrix.
In nauw overleg met de participerende omliggende
gemeenten wordt momenteel een Plan van Aanpak opgesteld.
De stuurgroep Regionale Bereikbaarheidsvisie heeft het
voornemen 21december 2011 een regionale informatiemarkt
te houden in Zandvoort over het plan van aanpak. Tevens is
deze visie aan de provincie Noord-Holland eind mei 2011
aangeboden. De eerste (vooralsnog terughoudende) reactie
van de provincie hierop is eind oktober aan u toegezonden.
Dat weerhoudt het college niet het overleg hierover met de
provincie te blijven voortzetten.
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande
beleid reeds uitvoering gegeven, derhalve ontraadt het
college de motie.

Verworpen
Voor:
VVD,CDA,
Trots, Haarle
Plus
SV:
D66, GLH,
PvdA, CDA,
AP, Trots,
Haarlem Plus

WZ 65 M Vaart in bereikbaarheid
College wordt opgedragen in overleg te treden met de
gemeentes Velsen en Bloemendaal en Prov. Noord
Holland om te bezien hoe op zo kort mogelijke termijn
stappen gezet kunnen worden om de noordelijk
randweg rondom Haarlem te realiseren en de raad
maandelijk te informeren over de voortgang

VVD RD Onderdeel van de regionale bereikbaarheidsvisie betreft de
aanpak van de meest acute knelpunten op de toekomstige
ringstructuur. De in de motie vermelde ring om de stad heen
vormt daar onderdeel van en sluit aan op de wens uit het
Coalitieakkoord om het doorgaande verkeer om in plaats van
door de stad te geleiden.
Tevens wordt verwezen naar de beantwoording van motie 64.
Het college is reeds in overleg getreden met de betrokken
partijen, waarna het beleid, de uitvoering en de financiële
kaders verder worden uitgewerkt. Het college ontraadt
derhalve de motie.

Verworpen
Voor:
PvdA, VVD,
CDA, OPH,
Trots,
SV:
PvdA, AP
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WZ 66 M Waakt maria over onze Buitenrustbruggen
Overwegend dat in de bereikbaarheidsvisie is ring om
de stad opgenomen, de Mariatunnel is een belangrijk
onderdeel, de buitenrustbruggen kunnen nog maar 10
jaar mee: verder overwegend dat indien de
staalconstructie van de Buitenrustbruggen vervangen
moeten worden er een nieuwe afweging gemaakt moet
worden, waarbij ook de wens van de omwonenden op
waarde kan worden geschat en recht gedaan wordt aan
de regionale bereikbaarheidsvisie die we hebben
vastgesteld en verzoekt B&W dat het college voor het
ondernemen van onomkeerbare stappen eerst de raad
uitvoerig om advies te vragen.

D66, VVD RD Het gehele besluitvormingsproces rond de aanpak vvan de
Buitenrustbruggen vereist uiteraard een zorgvuldige en
uitgebreide consultatie van de raad alvorens tot uitvoering
over te kunnen gaan.
In de vorm van een informatienota zal het College de
gemeenteraad in februari 2012 informeren over de technische
staat van de Buitenrustbruggen.
Tevens wijst het College er op dat de Buitenrustbruggen in de
ringstructuur van de regionale bereikbaarheidsvisie onderdeel
vormt van de parkeerring rond de binnenstad van Haarlem.
Het college zal het advies afwachten alvorens onomkeerbare
stappen worden genomen. Het college ontraadt derhalve de
motie.

Aangenomen
Voor:
D66, PvdA,
VVD, CDA,
Trots

WZ 67 M Beetje dimmen
het College wordt verzocht verdere temporiseringen
door te voeren in de investeringen in openbare
verlichting, waarbij het uitgangspunt is dat
noodzakelijke vervanging op een duurzame wijze
wordt gedaan, maar nog niet noodzakelijke vervanging
wordt uitgesteld, de besparing die hiermee gepaard
gaat in te zetten ten behoeve van het inlopen van het
achterstallig onderhoud, de commissie beheer te
informeren over de besparing en de alternatieve
besteding.

D66, VVD RD Het college komt begin 2012 met de nota: Vaststellen plan
van aanpak: “Licht in de duisternis”. Deze nota geeft
uitgangspunten hoe om te gaan met de nieuwe
ontwikkelingen op het terrein van de openbare verlichting
binnen de gemeente Haarlem. Ook geeft het inzicht in de
mogelijkheden om te besparen op het verbruik van energie bij
de openbare verlichting in Haarlem, onder andere door
toepassing van LED verlichting.
Op dit moment wordt alleen LED-verlichting toegepast als
de armaturen aan vervanging toe zijn.

Het college wil voor wat betreft de budgetten nu nog niet
vooruitlopen op de keuzes die worden gedaan in de nota visie
en strategie Onderhoud & Beheer die bij de komende
kadernota 2012 zullen worden voorgelegd.

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college
af te wachten, derhalve ontraadt het college de motie.

Verworpen
Voor:
D66, VVD,
Trots
SV:
AP, Haarlem
Plus
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WZ 68 M Gewijzigde arealen
College wordt opgedragen dat het college in de eigen
besluitvorming en in voorstellen aan de gemeenteraad,
die een wijziging van de te onderhouden openbare
ruimte tot gevolg hebben, consequent inzichtelijk
maakt hoeveel meer of minder onderhoudsbudget
vereist is na besluitvorming

CDA RD In de meeste raadsstukken wordt al sinds geruime tijd
melding gemaakt van de consequenties van gewijzigde
bestaande arealen.
Voor nieuw areaal is door uw raad afgesproken in de
kadernota 2011 geen extra budget vrij te maken.
In de nieuwe beheerplannen, die in 2012 verschijnen,
tezamen met de nota visie en strategie Onderhoud & Beheer,
zullen de huidige arealen worden opgenomen en aangegeven
worden wat de consequenties zijn voor de budgetten.
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande
beleid reeds uitvoering gegeven. Het college ontraadt
derhalve de motie.

Verworpen
Voor:
D66, SP, CDA,
OPH, AP
SV:
D66, VVD

WZ 69

ingetrok
ken

M Op Niveau
College wordt verzocht de onderhoudsbudgetten pas te
verlagen als uti studieresultaten gebleken is dat het
mogelijk is om met minder geld hetzelfde normniveau
te realiseren.

CDA RD In de kadernota 2011 zijn de kaders vastgelegd voor o.a. de
onderhoudsbudgetten in 2012. Hierbij zijn ook de
taakstellingen op de onderhoudsbudgetten vastgesteld.
Het college wil voor wat betreft de budgetten nu nog niet
vooruitlopen op de keuzes die worden gedaan in de nota visie
en strategie Onderhoud & Beheer die bij de komende
kadernota 2012 zullen worden voorgelegd.

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college
af te wachten en ontraadt derhalve de motie.

Ingetrokken

WZ/VVH 70 M Houdt de snorfiets van de rijbaan
College wordt verzocht vooralsnog geen proeven te
doen met snorfietsen op de rijbaan, indien ter plaatse
een verplicht fietspad of verplicht fiets-/bromfietspad
is;, de nadere regelgevinghieromtrent af te wachten; te
bevorderen dat de handhaving op de
snelheidsovertredingen wordt geïntensiveerd.

SP RD
BS

Verworpen
Voor:
VVD, SP,
CDA, OPH,
AP, Haarlem
Plus
SV:
D66, GLH,
Trots
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CS/CC
i.om
STZ/SZW
/VVH/WZ

71 M Motie Besteding budget Nieuwe Beleid
B&W wordt verzocht het budget voor nieuw beleid
over 2011, 2012, 2013 en gedeeltelijk 2014 als volgt in
te zetten: tbv het voortbestaan van het productiehuis
Toneelschuur, het plan Haarlemse banen
begeleidwerken, het uitstapprogramma Prostituees, het
planten van bomen in de versteende stad en de
uitwerking en de uitvoering ervan aan de raad voor te
leggen en eventuele onderbesteding van de
jaarbudgetten voor later jaren te behouden.
4 jaren 215.000= 860000: Uitstapprogramma: 130.000
Productiehuis: 210.000, Haarlems banen 290.000
Bomen: 150.000, Nog nader in te vullen: 80.000
(zie voor verdeling over jaren de motie zelf)

D66, GLH,
PvdA, VVD

PH Aangenomen:
Tegen:
SP, OPH, AP
SV:
CDA, AP,
Trots, Haarlem
Plus
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TOELICHTING
Tijdens de behandeling van de begroting 2012 in de raadsvergadering van 7. 9 en 10 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
.
Burgemeester geeft een toelichting op de gebieden Integriteit, Veiligheid en Haarlem in de regio.
De politie en gemeente zetten zich in om georganiseerde criminaliteit en misstanden binnen de
prostitutiebranche tegen te gaan.
In 2013 zal de actualisering van integriteitbeleid in het werkprogramma voor de ambtelijke organisatie
worden opgenomen. In de jaarrekening zal worden vermeld welke activiteiten in het kader van
integriteit zijn ontplooid.
In nauw overleg met gemeente Amsterdam , Ministerie van I&M, OM en het SWOV zal worden
nagegaan welke mogelijkheden in de nabije toekomst kunnen worden gecreëerd om een proef van 1
jaar snorfietsen te weren van de fietspaden op de Rijksstraatweg en Schoterweg tot Frans Halsplein te
kunnen houden.

Aangenomen Moties
8 Versterken bestuurlijke aanpak prostitutie
22 Kwaliteit door integriteit
55 Motie Handen op elkaar voor handhaving

Wethouder Heiliegers

Wethouder Heiliegers licht de gebieden algemene financiën en de economische vooruitzichten toe.
College zegt toe in de komende P&C documenten extra aandacht te besteden aan het me4er expliciet
in verband brengen van de meerjarenraming, de risicoparagraaf en het weerstandvermogen.
College komt in januari 2012 met een onderzoeksvoorstel naar de mogelijkheid de stadskantoren
Raaks- en Zijlpoort te verkopen en terug te huren.
Wethouder zegt toe op verzoek van de SP op een ‘A-viertje’ uit te leggen waarom de algemene
reserve zo veel moet toenemen. Dit n.a.v. zijn opmerking dat de algemene reserve niet kan worden
gebruikt voor structurele tekorten.

Aangenomen moties:
31 Motie Vul onze lege zalen
33 Motie Waar gaat mijn geld naartoe
42 Motie Weerstandsvermogen verbonden partijen
59 Badmintonhal of badminton halt
71 Motie Besteding budget Nieuw Beleid

Wethouder Nieuwenburg
Wethouder Nieuwenburg houdt zijn betoog over de ontwerpen sociaal, onderwijs en wonen.
Door college is aangegeven dat het thema doorstroming wordt verwerkt in de nieuwe woonvisie.
In het eerste kwartaal 2012 komt het college met een voorstel in het kader van het activerend
minimabeleid.
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College wil onderzoeken of in het kader van de doorontwikkeling van het Centrum van Jeugd de
wijkcontactvrouwen een rol kunnen spelen bij het bereiken van kwetsbare groepen.

In voorbereiding is een nota Speeltuinbeleid 2012-2012 waarin de strekking van motie Haarlem Pas
voor Speeltuinen (48) zal worden meegenomen (gratis toegang voor gezinnen met Haarlem Pas).

College onderzoekt mogelijkheden om het project Nieuwe Kansen deelt te continueren.

Aangenomen moties:
1 Herstemming motie 29/Kadernota: Gebruik sociale eengezinswoningen doelmatig en efficient
13 Motie In Schaarse Ruimte Geen Plek voor Leeg Leegstandsregister
32 Motie Extra sporten in het midden van de huurladder
34 Motie Ondernemerschap in de zomerzone: meedoen met microkrediet
36 Motie Collectie inkoop groene energie voor minima
38 Monumenten: geef het goede voorbeeld
41 Motie Stapeling
43 Motie Meer tijdelijke woonruimte

Wethouder Cassee
Wethouder Cassee geeft aan dat hij in januari in gesprek zal gaan met de commissie over de inrichting
van de afdeling Vastgoed, de systematiek van het grondbeleid en de grote projecten. Ook wil hij de
kaders voor verkoop strategisch vastgoed vastleggen en dit mandateren aan het college, zodat niet
voor iedere verkoop de raad moet worden geraadpleegd. Voor wat betreft het maatschappelijk
onroerend goed wordt gekeken naar een nieuwe manier van financieren, waarin ook energiekosten en
beheer en onderhoud zijn meegenomen, zodat sprake zal zijn van een meer duurzame regeling. Ook
volgt een notitie met betrekking tot Koningstein.

In januari 2012 is een expertmeeting voor de raad gepland over de regionale ontwikkelingen en de te
volgen strategie voor wat betreft regionale samenwerking. .

Aangenomen moties
25 Motie Haarlem spil/spin in het web
35 Motie Creatieve kroon op Koningstein
37 Motie Nota Grondbeleid is gedateerd want de woningmarkt stagneert.

Wethouder Van Doorn
Het betoog van wethouder Van Doorn heeft de onderwerpen Onderhoud, bereikbaarheid en
duurzaamheid.
Hij geeft aan dat rond april 2012 de stand van zaken onderhoud zal worden besproken met de
commissie beheer. Tevens zal de stand van zaken rond het project Bernardlaan voor 1 april 2012 aan
de commissie worden bekend gemaakt, maar daarin opgenomen fly-over en Oude weg e.d. De
effecten van de opening van de fly-over worden meegenomen in het onderzoek naar de effecten van de
nieuwe verkeerssituatie.
Voor de zomer 2012 komt college met een voorstel voor ‘groene golf’ route van randweg/Delftplein
t/m Fly-over.
In januari 2012 zal het concept ecologisch beleidsplan worden voorgelegd aan de raad.
Wethouder geeft aan dat het college de intentie heeft de opgeslagen fietsenrekken te plaatsen op
geschikte locaties in de stad.
Begin 2012 komt het college met de nota Vaststellen plan van aanpak ‘Licht in de duisternis’, waarin
uitgangspunten zijn opgenomen hoe om te gaan met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de
openbare verlichting binnen de gemeente Haarlem.
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Voorstel mobiliteitsfonds komt binnenkort.
N.a.v. een opmerking van OPH mevrouw De Leeuw geeft wethouder Van Doorn aan dat er witte
steentjes ipv witte verf gebruikt gaat worden bij invalidenparkeerplaatsen.

Aangenomen moties
24 Wel woorden aan vuil maken
27 Eenmaal goedkoper .. andermaal duurzamer.. verkocht
36 Motie Collectie inkoop groene energie voor minima
39 Motie Routekeuze HOV Noord
40 Motie Houd vaart in de plannen rond de Amsterdamsevaart
46 Motie Fietsen in de lift
52 Motie Streep door de Rekening en herbezinning Fort Benoorden
63 Onderhoudsniveau openbare ruimte
66 Waakt Maria over onze Buitenrustbruggen?

Wethouder Van der Hoek
Wethouder V.d. Hoek geeft aan dat de btw teruggave zal worden betrokken bij de discussie rond sport.
De raad is van mening dat de volledige teruggave BTW bij de discussie rond sport kan worden
betrokken, wethouder geeft aan dat er ook nog andere afspraken zijn. Op korte termijn zal college een
besluit voorleggen aan de commissie Samenleving m.b.t. overdracht van eigendom van
sportaccommodaties of financiële compensatie.
Het college rapporteert in januari over de resultaten van het onderzoek naar verschillende ‘unie’
locaties.

Aangenomen moties:
33 Motie Waar gaat mijn geld naartoe
59 Badmintonhal of badminton halt
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Totaal overzicht aangenomen moties en amendementen
Aangenomen moties zijn bijgevoegd

1 Herstemming motie 29/Kadernota: Gebruik sociale eengezinswoningen doelmatig en efficient
8 Versterken bestuurlijke aanpak prostitutie
9 Glashelder (glasvezelkabel

13 Motie In Schaarse Ruimte Geen Plek voor Leeg Leegstandsregister
22 Kwaliteit door integriteit
24 Wel woorden aan vuil maken
25 Motie Haarlem spil/spin in het web
27 Eenmaal goedkoper .. andermaal duurzamer.. verkocht
31 Motie Vul onze lege zalen
32 Motie Extra sporten in het midden van de huurladder
33 Motie Waar gaat mijn geld naartoe
34 Motie Ondernemerschap in de zomerzone: meedoen met microkrediet
35 Motie Creatieve kroon op Koningstein
36 Motie Collectie inkoop groene energie voor minima
37 Motie Nota Grondbeleid is gedateerd want de woningmarkt stagneert.
38 Monumenten: geef het goede voorbeeld
39 Motie Routekeuze HOV Noord
40 Motie Houd vaart in de plannen rond de Amsterdamsevaart
41 Motie Stapeling
42 Motie Weerstandsvermogen verbonden partijen
43 Motie Meer tijdelijke woonruimte
46 Motie Fietsen in de lift
52 Motie Streep door de Rekening en herbezinning Fort Benoorden
55 Motie Handen op elkaar voor handhaving
59 Badmintonhal of badminton halt
63 Onderhoudsniveau openbare ruimte
66 Waakt Maria over onze Buitenrustbruggen?
71 Motie Besteding budget Nieuw Beleid


