
 
    
  Datum raadsvergadering 2, 4 en 5 juli 2012 
  

1.  Kadernota 2012  
(2012/ 182314) 
Besluit: vastgesteld met inachtneming van aangenomen moties en amendementen (zie 
overzicht bijlage 1) . 
De fracties PvdA, GLH, CDA, Actiepartij, Fractie Reeskamp, Haarlem Plus, VVD en 
D66 geven een stemverklaring. 
Fractie GLH gaat akkoord met uitzondering van de punten  Waarderbrug/Waarderweg. 
Fractie D66 gaat akkoord met uitzondering van “neemt kennis van IP”. De fractie komt 
hier later op terug. 
De fractie Actiepartij, SP en Haarlem Plus stemmen tegen.  
 

2.  Bestuursrapportage 2012  
(2012/177634) 
Besluit: conform 
 

3.  Afwaardering activa en leningen NRF/SV’n  
(2012/146997) 
Besluit: conform  

 

Kort verslag 
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HA Nr. 
2012 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Globale inschatting financiële 
en personele haalbaarheid 

Besluit Raad 

 

 1

 WZ/ 
CC 

1 M Waarderbrug 
Draagt het college op bij Openstelling 
Waarderbrug definitief te kiezen voor 
variant 4 (vrij liggende fietsbrug) en deze  
variant 4 op zo kort mogelijke termijn te 
realiseren 

SP RD Het college adviseert de raad om de 
besluitvorming rond deze variant af 
te wachten, en ontraadt om die reden 
de motie. 

Inschatting kosten: € 3,5 mln.  
Beschikbaar budget: € 3,5 
mln 
Benodigde capaciteit: nvt 
Beschikbaar: nvt. 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Ja, indien voorafgaand aan 
vaststelling van begroting en 
investeringsplan andere 
investeringen worden gefaseerd 
om zodoende binnen het 
investeringsplafond te blijven. 

VERVALLEN 
   
in verband met 
aannemen   
 
Amendement no. 
45 

WZ/ 
CC 

2 M Bereikbaarheid Oostelijk Haarlem 
College wordt verzocht de afwaardering 
van de Amsterdamsevaart tijdelijk 
ongedaan te maken; de bereikbaarheid van 
de Waarderpolder op peil te houden door 
openstelling van de Waarderbrug voor 
autoverkeer in twee richtingen  

SP RD Het college heeft op 3 juli een besluit 
genomen over het pakket tijdelijke 
maatregelen tijdens de afsluiting van 
de Prinsenbrug. 
Het college adviseert de raad om dit 
besluit van het college af te wachten, 
en ontraadt om die reden de motie. 
 
Zie ook amendement 5. 

Inschatting kosten: € 200.000 
Beschikbaar budget: geen 
Benodigde capaciteit: 200 uur 
Beschikbaar: nee 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Niet haalbaar. 

VERWORPEN 
 
SV:  
Actiepartij, VVD 
 
Voor:  
SP VVD 
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 2

STZ/
WW
GZ 

3 M Buurtbemiddeling is onmisbaar 
Verzoekt het college in gesprek te gaan 
met woningcorporaties zodat we ook na 
2012 Buurtbemiddeling in Haarlem te 
behouden. De raad te informeren over de 
uitkomst van deze gesprekken. 
 
 
 

SP JN De raad heeft in juni 2011 de nota 
Integraal Veiligheids- en 
Handhavingsbeleid 2012-2016 
vastgesteld. Prioriteiten worden 
hierin gelegd op: afname van 
jeugdoverlast, een veilige 
binnenstad, handhaving in de 
openbare ruimte én een 
gebiedsgerichte aanpak van 
Schalkwijk. Buurtbemiddeling valt 
niet onder de prioriteitstelling vanuit 
programma 2 (VVH).  
 
Vanwege het belang dat door 
corporaties gehecht wordt aan 
buurtbemiddeling, worden 
momenteel de mogelijkheden voor 
een tijdelijke doorstart onderzocht in 
samenwerking met de corporaties en 
Meerwaarde, en in relatie tot de 
afspraken die we met corporaties 
maken in het kader van het Lokaal 
Akkoord. Daarbij wordt gekeken 
naar tijdelijke bijdrage vanuit ISV-
budget. De verwachting is dat het 
college in het najaar de raad nader 
kan informeren over de uitkomsten 
van dit onderzoek.  
Aan de strekking van deze motie 
wordt in het bestaande beleid reeds 
uitvoering gegeven, derhalve 
ontraadt het college de motie. 

Inschatting kosten: € 30.000-
50.000,- 
Beschikbaar budget: Vanuit 
ISV/BLS budget tbv agenda 
Wonen uit Woonvisie  
Benodigde capaciteit: 0,1fte 
Beschikbaar ja/nee 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Voor 2013 is financiering 
vanuit ISV mogelijk, 
structurele dekking blijft echter 
knelpunt.  

VERWORPEN 
 
SV: 
PvdA GLH CDA  
FR VVD D66 
 
Tegen: 
PvdA VVD   
D66 
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4 M Onderwijs is niet alleen gebouwen  
Verzoekt het college Dunamare aan te 
spreken op zijn/haar verantwoordelijkheid 
inzake de afbouw van het Teylercollege; 
bij Dunamare aan te geven dat wij als raad 
de afbouw van het Teylercollege afkeuren  
zoals deze tot op heden is afgewikkeld; de 
wethouder in te laten grijpen binnen de 
mogelijkheden die hij heeft  als Dunamare 
zijn verantwoordelijkheid niet neemt. 
STZ/JOS 

SP,OPH JN De wethouder heeft in commissie 
verslag gedaan van het toegezegde 
overleg met bestuur Dunamare. 
Inhoud: Dunamare draagt 
verantwoordelijkheid voor de 
onderwijskwaliteit. Het college toetst 
namens de raad.  
 
De wethouder heeft in het overleg 
het bestuur van Dunamare 
aangesproken dat het bestuur zich 
dient te houden aan de afspraken 
over de afbouw. 
 
In de commissie heeft  de wethouder 
aangegeven overleg te voeren met de 
Raad van Toezicht van Dunamare. 
 
Het college ontraadt de motie.  
Toelichting: de gevraagde 
inspanningen zijn reeds ingezet en 
daarover is de commissie 
samenleving geïnformeerd.  

Inschatting kosten: € nvt 
Beschikbaar budget: nvt 
Benodigde capaciteit: nvt 
Beschikbaar ja/nee 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Geen opmerking. 
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45 

5 A Aanpassing IP in kader van  
Catharijnebrugvariant 
De in het ontwerp investeringsprogramma 
onder IP-nr. WZ.09 bij nieuwe 
investeringen opgenomen bedrag van 
€3.500.000 te vervangen door een bedrag 
van € 385.000,--  

D66, VVD, 
Haarlem 
Plus, FR, 
CDA 

RD Het college adviseert de raad om de 
besluitvorming rond deze variant af 
te wachten. Overigens staat voor 
variant 1 een bedrag van € 750.000 
geraamd. 
Het college adviseert de raad om de 
besluitvorming rond deze variant af 
te wachten, en ontraadt om die reden 
het amendement. 
 
Zie ook motie 2. 

Inschatting kosten: € 750.000 
Beschikbaar budget: € 
750.000 
Benodigde capaciteit: nvt 
Beschikbaar: nvt 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Ja, indien voorafgaand aan 
vaststelling van begroting en 
investeringsplan andere 
investeringen worden gefaseerd 
om zodoende binnen het 
investeringsplafond te blijven. 
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6 M “Beheren & Reserveren 
Te kiezen voor een visie en strategie 
Beheer en Onderhoud, waarin er een 
bestemmingsreserve Beheer en Onderhoud 
wordt gecreëerd voor toekomstige 
onderhoudskosten, deze 
bestemmingsreserve jaarlijks vullen met 
het verschil tussen het dat jaar aan totale 
beschikbare middelen voor Beheer en 
Onderhoud en het normbedrag van 44,9 
miljoen euro, zodat op deze manier 
gespaard wordt voor onderhoudskosten in 
de toekomst; In principe vast te houden 
aan de afspraak tot het niet meer activeren 
van onderhoudsinvesteringen. Echter het 
college wel de ruimte gevend, hier 
gemotiveerd van af te mogen wijken voor 
projecten, die als zeer grote 
vervangingsinvesteringen kunnen worden 
aangemerkt. Zoals bruggen. Deze 
gemotiveerde afwijkingen moeten 
expliciet worden aangegeven in het IP.  
Zodoende recht te doen aan de afspraak 
over het blijvend inlopen van het 
achterstallig onderhoud en geen problemen 
door worden geschoven naar de toekomst. 

VVD, CDA, 
SP, D66 

RD/E
C 

Het werken met een 
bestemmingsreserve zal in de 
planvorming rondom de  
implementatie van de nota visie 
strategie beheer en onderhoud 
worden meegenomen. 
Het structureel doteren aan de 
bestemmingsreserve zoals 
voorgesteld in de motie leidt tot 
hogere financiële lasten. Hiervoor is 
geen dekking voorhanden.  
Zeer grote vervangingsinvesteringen 
worden reeds zichtbaar in het 
investeringsplan opgenomen. 
Overigens adviseert het college de 
raad de bestemmingsreserve vast te 
stellen op € 2 mln. zoals voorgesteld 
in de kadernota. 
 
Het college ontraadt de motie. 

Inschatting kosten: € 5 mln 
jaarlijks t/m 2022 
Beschikbaar budget: € 0 
Benodigde capaciteit: n.n.t.b. 
Beschikbaar nee 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Niet haalbaar. 
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M&S
/ 
CC 

7 M Hogere ambitie terugdringen externe 
inhuur 
Verzoekt het college om de doelstelling 
om uit te komen op ca. € 10 miljoen al in 
2014 te realiseren; hiervoor bij de 
behandeling van de begroting 2013 
(oktober 2012) een Plan van Aanpak aan 
de gemeenteraad voor te leggen, waarin 
ook rekening gehouden wordt met de 
veranderende rol van de overheid, de 
nieuwe taken die de gemeente 
gedecentraliseerd krijgt en het investeren 
in de kwaliteit van de eigen organisatie; 

CDA, VVD, 
D66, PvdA, 
FR, SP, 
Actiepartij 

RD Het huidige tempo van reductie leidt 
er toe dat in 2016 onder de € 10 mln-
grens wordt gedoken. 
Een versnelling op de huidige 
soorten inhuur is afhankelijk van: 
-   Hoogte van investeringen / 
projecten 
-  Bestuurlijke ambities 
-  Kwaliteit van het eigen apparaat. 
-  Inkoopvoordelen 
-  Vergroten flexibele schil 
- Takendiscussie/nieuwe taken 
 
Het college wil zich op dit moment 
vanwege de ontwikkelingen op al 
deze terreinen niet vastleggen op de  
€ 10 mln in 2014. Het college zegt 
wel toe in de begrotings-
besprekingen van de begroting 2013 
met een inhoudelijke visie t.a.v. de 
gemeentelijke organisatie 
ontwikkeling, inclusief formatie, 
flexibele schil en inhuur te komen. 
De visie moet zicht geven op de 
haalbaarheid. 
Het college ontraadt de motie. 

Inschatting kosten: € … 
Beschikbaar budget: … 
Benodigde capaciteit: … fte 
Beschikbaar ja/nee 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
… 

AANGENOMEN 
 
Tegen: 
GLH 



  Overzicht moties, amendementen en toezeggingen  Kadernota 2012, versie 5 juli 2012    
 

HA Nr. 
2012 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Globale inschatting financiële 
en personele haalbaarheid 

Besluit Raad 

 

 7

WZ/ 
CC 

8 A Fiscalisering parkeren 
In de Kadernota 2012 bij de 
Meerjarenraming staat genoemd onder f) 
Fiscalisering Parkeren vanaf 2015, als pm 
post; de Parkeervisie nog vastgesteld dient 
te worden en we op deze manier vooruit 
lopen op nog vast te stellen beleid;  
Besluit : Onder f) Fiscalisering Parkeren 
vanaf 2015 uit de meerjarenraming te 
verwijderen. 

VVD, D66 RD Fiscalisering komt aan de orde in de 
besluitvorming over de parkeervisie. 
Het college adviseert de raad om het 
voorstel van het college, in de vorm 
van de reactie van het college op de 
inspraak op de concept Parkeervisie, 
af te wachten en ontraadt om die 
reden het amendement. 

Inschatting kosten: nvt 
Beschikbaar budget: nvt 
Benodigde capaciteit: nvt 
Beschikbaar: nvt 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Haalbaar, maar heeft een 
negatief effect op de geraamde 
parkeerinkomsten. 

AANGENOMEN 
 
SV: 
PvdA CDA OPH 
AP FR Haarlem 
Plus SP 
 
Tegen:  
GLH OPH 
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VVH 
WZ 

9 A Bedrijfsparkeren 
In de Kadernota 2012 bij de 
Meerjarenraming staat genoemd onder g) 
Bedrijfsparkeren tarief verhogen met 50%, 
als pm post; hiermee afgeweken wordt van 
het coalitie akkoord “Het oog op morgen” 
waarin de afspraak staat: Verhogen van de 
parkeertarieven met 0,5 % (boven inflatie). 
Besluit 
Onder g) Bedrijfsparkeren tarief met 50% 
te verhogen, te verwijderen. 
 

VVD, D66 RD De Concept-Parkeervisie bevat 
voorstellen om de inkomsten uit het 
parkeren te verhogen. 
Besluitvorming hierover zal nog 
plaatsvinden, zie het antwoord op 
Motie/Amendement 8. Een extra 
verhoging van 50% van het tarief 
van een Bedrijfsparkeervergunning 
is niet op voorhand onredelijk. Dit 
tarief komt in dat geval op €111,- en 
is in vergelijking met andere steden 
nog zeer laag. Daarbij komt dat in de 
schil rond de binnenstad een 
bewonersparkeervergunning voor 
een tweede en volgende auto €222,- 
kost. De bedrijfsparkeervergunning 
kost nu €74,-. Door een 
bedrijfsparkeer-vergunning aan te 
vragen voorkomen veel gebruikers 
dat zij moeten betalen voor het 
hogere tarief van de tweede auto. 
Het college adviseert de raad om het 
voorstel van het college, in de vorm 
van de reactie van het college op de 
inspraak op de concept Parkeervisie, 
af te wachten en ontraadt om die 
reden de motie. 

Inschatting kosten: nvt 
Beschikbaar budget: nvt 
Benodigde capaciteit: nvt 
Beschikbaar: nvt 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Haalbaar, maar heeft een 
negatief effect op de geraamde 
parkeerinkomsten. 

VERWORPEN 
 
Voor: 
CDA AP FR 
Haarlem Plus 
VVD D66 
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10  Cultuur en ondernemen 
Draagt het College van B&W op per direct 
meer aandacht te besteden aan opties om 
ondernemerschap van culturele 
instellingen ( verplicht ) te stimuleren,  
bijvoorbeeld door ervaringen uit te 
wisselen met gemeentes waar dit wel 
gebeurt; maar ook door het gesprek aan te 
gaan met culturele instellingen en zich nu 
uit te spreken dat in de nieuwe cultuurnota 
verzakelijking van de kunst/cultuur 
uitgebreid wordt opgenomen. Een middel  
zou kunnen zijn om bij ingediende 
subsidie aanvragen een paragraaf op te 
laten nemen door instellingen wat zij al 
aan actie hebben ondernomen om geld te 
verdienen. 
Alsmede een duidelijke omschrijving te 
geven welke economische bijdrage zij 
gaan leveren aan de Haarlemse economie. 

VVD JH Aan de strekking van deze motie 
wordt in het bestaande beleid reeds 
uitvoering gegeven. 
Ondernemerschap van culturele 
instellingen is eerder regel dat 
uitzondering. In prestatieafspraken 
en jaarverslagen is ook nu al 
aandacht voor eigen inkomsten en 
het economisch rendement van de 
cultuursector voor Haarlem. Ook in 
de Cultuurnota 2013 – 2016 wordt 
aandacht aan ondernemerschap van 
de culturele instellingen besteed. Bij 
de behandeling van de nota komt het 
college terug op dit onderwerp. 
 
Het college ontraadt de motie. 

Inschatting kosten: € nvt 
Beschikbaar budget: nvt  
Benodigde capaciteit: nvt 
Beschikbaar ja/nee 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Geen opmerking. 

I 
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STZ/
WW
GZ 
WZ 

11 M Pilot Kavelwinkel: Betaalbare en 
duurzame zelfbouw op onbenutte 
plekken 
College wordt verzocht voorafgaand aan 
de begrotingsbehandeling te komen met 
een voorstel voor een pilot kavelwinkel; 
daarbij geven we de volgende kaders mee 
voor de uitwerking van het voorstel: Start 
van de pilot binnen 1 jaar voor een periode 
van 5 jaar;, in overleg met de raad 
tenminste drie gebieden te bepalen waar 
wordt ingezet op duurzame stede(n)bouw 
d.m.v. kavelverkoop van gemeentegrond. 
Uitgangspunt daarbij is rood/grijs voor 
rood; een voorstel te doen voor de 
financiering van de kavelwinkel door inzet 
van de (grond)opbrengsten op onbenutte 
plekken.  

PvdA, GLH, 
VVD, CDA, 
D66 

JN 
EC 

De visie van de PvdA bij de 
bespreking van de concept-
woonvisie heeft geleid tot een 
aanscherping van de agenda wonen 
in de visie. Deze wordt opnieuw op 
11 juli in de commissie ontwikkeling 
besproken. Hierin is opgenomen dat 
de mogelijkheden voor (C)PO 
worden onderzocht door het 
verkennen van kansen en projecten, 
en van herbestemming en verkoop 
van bestaande gebouwen in (c)po. 
Daarnaast worden mogelijkheden 
van begeleiding van initiatieven en 
de organisatie van een 
informatiepunt voor (c)po.  
In de verkenning zal ingegaan 
worden op de kansen/locaties die in 
de bijlage van de motie zijn 
opgenomen, aangevuld met overzicht 
van andere projecten. Aan de hand 
van de afweging bij deze locaties kan 
worden besloten of en hoe de 
oprichting van een kavelwinkel past 
bij het aanbod, en binnen de 
financiële mogelijkheden. Onze 
inschatting is dat het aantal kavels 
beperkt zal zijn. 
Het college neemt de motie over met 
dien verstande Gebieds-management 
wordt betrokken bij de uitvoering en 
er geen apart loket wordt ingesteld. 
Een voorstel volgt. 

Inschatting kosten: voor het 
doen van voorstel kavelwinkel:  
€  … 
Beschikbaar budget:  
ISV 2012 budget 50.000  voor 
haalbaarheidsonderzoek pilot 
(c)po 
Benodigde capaciteit:  
Uren voor doen van 
haalbaarheidsonderzoek: 300 
(SP, WWGZ, RB)  
Voor inrichting van een 
kavelwinkel zijn kosten nog 
onbepaald. Vanuit andere 
steden is inzicht welke uren 
aan begeleiding per kavel 
worden besteed, dit loopt 
uiteen van 40 uur tot 200 uur 
per kavel.  
 
Beschikbaar  
Voor haalbaarheidsonderzoek: 
ja.   
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Maken van 
haalbaarheidsonderzoek 
cpomogelijkheden dan wel 
voorstel voor kavelwinkel is 
haalbaar, uitvoeren 
voorafgaand aan begroting is 
zeer krap.  

AANGENOMEN 
 
Tegen:  
2 leden SP 
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12 M Kijk over de grenzen 
College wordt verzocht in overleg met de 
andere gemeenten in de regio te verkennen 
welke samenwerkingsvormen en eventuele 
grenscorrecties of gemeentelijke 
herindelingen in de regio wenselijk zijn 
om ook op de lange termijn het 
voorzieningenniveau in onze regio op peil 
te kunnen houden. 

PvdA EC Samenwerking met de 
buurgemeenten is (ook) voor 
Haarlem van groot belang. 
Problemen houden zich zelden aan 
gemeentegrenzen en de meest 
effectieve oplossing wordt vaak 
gevonden door met de 
buurgemeenten samen te werken. 
Haarlem werkt ook nu al met succes 
samen in de regio zonder te streven 
naar fusie of annexatie. Derhalve 
ontraadt het college de motie met 
kracht. 

Inschatting kosten: nvt 
Beschikbaar budget: nvt 
Benodigde capaciteit: nvt fte 
Beschikbaar ja/nee 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Geen opmerking. 
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SZW 13 M Doeltreffend Minimabeleid 
College wordt opgedragen voor de 
begrotingsbehandeling 2012 inzicht te 
geven in de omvang en behoeften van 
bestaande en  nieuwe doelgroepen (nieuwe 
armoede onder werknemers en zzp’ers),  
n.a. hiervan een actieplan op te stellen ter 
bestrijding en voorkoming van armoede; 
over de hierboven genoemde doelgroepen 
en het gemeentelijk minimabeleid jaarlijks 
aan de raad te rapporteren in een 
armoedemonitor. 

PvdA, GLH, 
VVD, D66, 
CDA 

JN Dit najaar legt het college twee 
nota’s voor met nieuw beleid voor de 
minimadoelgroep. Het gaat om het 
nieuwe activerend minimabeleid en 
het nieuwe handhavingsbeleid. 
Daarmee komt het college tegemoet 
aan de wens van de raad om dmv een 
nieuw plan de armoede te bestrijden 
en te voorkomen. 
Haarlem werkt binnen het Sociaal 
Domein in samenwerking met O&S 
aan de inrichting van een eigen 
monitor over het gehele sociale 
domein. Doel is de doelgroepen die 
na de komende transities op het 
gebied van werk, inkomen en zorg 
ontstaan nauwkeurig in beeld te 
brengen en in de tijd gezien te 
monitoren. 
Het college volgt zo de wens van de 
raad in deze en staat derhalve 
positief tegenover het jaarlijks 
monitoren van de doelgroep. 

Inschatting kosten: nvt 
Beschikbaar budget: nvt 
Benodigde capaciteit: nvt 
Beschikbaar nvt 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
nvt 

AANGENOMEN  
 
raadsbreed 
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DV 
M&S
/JZ 

14 M Goede Buurtzorg, Goed Besteed geld 
draagt het college op m.b.t. wijkgerichte 
thuiszorg: 
na het aflopen van de huidige 
aanbestedingstermijn per direct de 
aanbestedingsmethodiek te stoppen en 
over te gaan op een voor deze regio 
passende vorm van wijkgerichte thuiszorg 
(buurtzorg-concept / wijkverpleging), 
;hierbij expliciet te kiezen voor aanbieders 
die én kwalitatief goede huishoudelijke 
hulp leveren, inclusief de 
signaleringsfunctie die bij thuiszorg hoort 
én het personeel conform de geldende cao 
en bijbehorende functiewaarderingsschaal 
uitbetalen 

Actiepartij, 
Haarlem 
Plus, SP 

JH In de uitvoeringsnota Samen voor 
Elkaar is een praktijkwerkplaats 
Hulp bij het huishouden opgenomen. 
De aanpak is gebaseerd op het 
raadsbesluit bij de nota Hof 2.0. In 
het najaar 2012 wordt naar 
verwachting en in afstemming met 
de regio gestart met bestuurlijke 
aanbesteden waarbij de inbreng van 
aanbieders een belangrijke rol speelt. 
Het college is dus reeds van plan de 
inkoop/aanbesteding op een andere 
wijze vorm te geven.  Een beslissing 
nu zou een verdere uitwerking 
hinderen. Overigens zal het concept 
van Buurtzorg bij de andere manier 
van inkoop/aanbesteding zeker 
betrokken worden.   
Daarnaast zijn twee constateringen 
van belang:  
 
Zodra  het wetvoorstel in het 
staatsblad is gepubliceerd, blijft de 
noodzaak Hulp bij het huishouden in 
te kopen. Daarbij is de gemeente, 
mede ook op grond van onze interne 
regelgeving, verplicht een 
transparant inkoopproces te 
doorlopen waarbij geen sprake mag 
zijn van valse concurrentie.  Ook de 
inzet van een buurtzorg-concept 
vereist inkoop.  

Inschatting kosten: € … 
Beschikbaar budget: … 
Benodigde capaciteit: … fte 
Beschikbaar ja/nee 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Uitvoering van de motie is 
haalbaar omdat hierin reeds is 
voorzien in de 
praktijkwerkplaats Hulp bij het 
huishouden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervolg advies college:  
De gemeente Haarlem betaalt 
ook nu al de uitvoerders van 
huishoudelijke hulp een goed 
tarief en heeft als voorwaarde 
gesteld dat uitvoerders binnen 
hun Cao medewerkers betalen.  
Aan de strekking van deze 
motie wordt in het bestaande 
beleid reeds uitvoerig gegeven, 
derhalve ontraadt het college 
de motie. 

VERWORPEN 
 
SV: 
PvdA GLH CDA 
FR D66 
 
Voor: 
OPH AP Haarlem 
Plus SP 
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CC 15  Herijking Prioriteit Sociaal Domein 
draagt het college op voortvarender aan de 
slag te gaan met realisatie van de geplande 
bezuinigingen binnen de pijlers en 
programma’s die hierin nu nog 
achterlopen, in plaats van gelijke verdeling 
van bezuinigingen over de programma’s, 
de sociale programma’s 3 Zorgzame 
samenleving, 4 Maatschappelijke 
ontwikkeling en 7 Werk en inkomen  te 
ontzien en de aanvankelijk geplande 
bezuinigingstaakstelling op deze 
programma’s evenredig te verdelen als 
extra taakstelling op de overige onderdelen 
van de begroting 

Actiepartij B&W Het college zet zich maximaal in om 
de door de raad vastgestelde 
bezuinigingen te realiseren. Hierover 
wordt de raad geïnformeerd door 
middel van de reguliere P&C-
documenten. Indien de realisatie van 
bezuinigingen achter blijkt te lopen 
bij de planning zal het college sterker 
sturen op die bezuinigingen. 
 
Bij het formuleren van nieuwe 
bezuinigingsvoorstellen houdt het 
college uiteraard rekening met een 
evenwichtige en reële verdeling 
tussen het sociaal domein en de 
andere programma’s uit de 
begroting.  
Een belangrijk uitgangspunt bij 
decentralisaties vanuit het rijk is dat 
het rijksbudget het werkbudget is. 
Daarnaast geldt een evenwichtige 
verdeling van de € 35 mln  tussen de 
bezuinigingsclusters. 
Vanuit deze uitgangspunten ontraadt 
het college derhalve de motie.  

Inschatting kosten: n.v.t. 
Beschikbaar budget: n.v.t. 
Benodigde capaciteit: n.v.t. 
Beschikbaar n.v.t. 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Geen opmerking. 

VERWORPEN 
 
Voor :  
OPH AP Haarlem 
Plus 
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VVH 16 M Accordeon Akkoord (?) 
College wordt verzocht:  

 -  te onderzoeken in hoeverre er in de regio 
of elders sprake is van hulpverlenende 
organisaties of belangengroepen voor 
Oost-Europeanen, die een rol zouden 
kunnen spelen in het in kaart brengen 
van eventuele achterliggende 
problematiek, 

- zodoende de expertise over deze groep 
en diens mogelijke problematiek bij 
gemeente, politie, GGD en evt. andere 
partners te vergroten, 

- hierover aan de raad te rapporteren en 
waar mogelijk met voorstellen te komen 
om enerzijds de overlast van ondermaats 
presterende straatmuzikanten te 
beperken en anderzijds ondersteuning, 
hulpverlening of opvang te bieden 
indien sprake is van schrijnende 
situaties of zelfs uitbuiting, 

hierbij prioriteit te geven aan dat laatste: 
voorop moet staan, dat kennis over deze 
groep toereikend is, eventuele misstanden 
hard worden aangepakt en waar nodig en 
mogelijk hulp wordt geboden bij 
schrijnende individuele gevallen, 

CDA, 
Haarlem 
Plus, 
Actiepartij 

BS De problemen van 
deze doelgroep worden 
door ons vooralsnog 
niet herkend. 
 
Tevens is er geen budget voor 
onderzoek beschikbaar.  
In de nieuwe APV, die gebaseerd is 
op de model-APV zal een beperking 
worden opgenomen voor bepaalde 
plekken in de stad en zullen 
algemene regels worden opgenomen. 
Aan de strekking van deze motie 
wordt deels met aanpassing van het 
bestaande beleid reeds uitvoering 
gegeven, derhalve ontraadt het 
college de motie.  
 

Inschatting kosten: € 0 
Beschikbaar budget: € 0 
Benodigde capaciteit: … fte 
Beschikbaar nee 
 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid 
Niet gewenst. 

VERWORPEN 
 
SV : 
PvdA SP VVD 
D66 
 
Voor : 
PvdA CDA AP 
FR Haarlem Plus 
SP (4 leden) 
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STZ/
JOS 

17 M Voor de Jeugd Met Meer Mandaat op 
de Hoek van de Straat 
draagt het college op: 
- in overleg met Streetcornerwork en 

andere betrokken partners naast het 
bestaande, meer ‘traditionele’ 
jongerenwerk te inventariseren hoe 
binnen dit domein meer financiële en 
praktische ruimte kan worden gegeven 
aan het straathoekwerk, 

- hierbij ook een ruimer mandaat te geven 
aan Streetcornerwork om te kunnen 
bepalen welke individuele en groepen 
jongeren door hen ondersteuning 
geboden wordt  

Streetcornerwork zodoende tevens een 
steviger rol te geven in vroeg signalering, 
binnen het jeugd- en jongerenbeleid. 

CDA, 
Actiepartij 

JN Het college wil de keuze baseren op 
een integrale afweging over alle 
subsidies in het sociale domein. Een 
besluit op dit moment om enkele 
organisaties een aparte status geven, 
doorkruist een dergelijke integrale 
aanpak.   
Het college ontraadt de motie 
 
 

Inschatting kosten: € nvt 
Beschikbaar budget: nvt 
Benodigde capaciteit: nvt  fte 
Beschikbaar ja/nee 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Geen opmerking. 

VERWORPEN 
 
SV: 
PvdA GLH 
Haarlem Plus SP 
D66 
 
Voor: 
CDA OPH AP 
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WZ 18 M Meer doen met Groen 
draagt het college op: 
in overleg met Platform Haarlem Groener 
te onderzoeken in hoeverre het tijdelijk 
beschikbaar stellen van beoogde 
(woning)bouwlocaties( die ten gevolge 
van de recessie in veel gevallen voor jaren 
braak blijven liggen)  t.b.v. tuintjes / 
stadslandbouw (eventueel in combinatie 
met groene speelplekken voor de jeugd) 
haalbaar is. 

Actiepartij, 
Haarlem 
Plus 

RD Gemeentelijke grond tijdelijk 
vrijgeven voor stadslandbouw en 
tuintjes is voor enkele locaties 
mogelijk met participatiecontracten. 
Ook de zorgplicht kan geregeld 
worden in het participatiecontract. 
Bewoners of organisaties moeten 
zelf met het initiatief komen. 
Bewoners zijn zelf verantwoordelijk 
voor het beheer en onderhoud. 
Hiervoor zijn geen middelen 
beschikbaar vanuit de gemeente. Bij 
locaties waar de gemeente geen 
eigenaar is, heeft de gemeente alleen 
een verbindende rol. Voor het gereed 
maken van locaties, zijn kleine 
bedragen (< € 1.000,- ) nodig die 
gedekt kunnen worden uit reguliere 
begrotingsposten. Milieuonderzoek 
naar grondkwaliteit heeft vaak al 
plaatsgevonden. 
Het college staat positief tegenover 
de motie. 

Inschatting kosten: < € 1.000 
Beschikbaar budget: € 1.000,- 
Benodigde capaciteit: Nihil 
fte 
Beschikbaar ja 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Haalbaar 

AANGENOMEN 
 
Raadsbreed 
 
SV: 
PvdA GLH VVD 
D66 
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SZW 19 M Prohef 4.x 
Draagt het college op: 
alsnog voortvarend aan de slag te gaan met 
het door de raad gewenste experiment met 
Prohef; dit met name in te zetten voor de 
mensen in de huidige Wwb, Wsw, Wajong 
en toekomstige WwnV; het experiment 
nog dit najaar operationeel te laten zijn; 
teneinde het experiment ruim de tijd te 
geven haar eventuele meerwaarde te doen 
blijken, dit tenminste te laten doorlopen tot 
aan de begroting 2014, zodat voor het eind 
van het dan lopende boekjaar kan worden 
besloten tot voortzetting, uitbreiding, dan 
wel stopzetting van de methodiek; 
tussentijds (halfjaarlijks) een 
voortgangsrapportage aan de raad te 
presenteren 

Actiepartij JN De VNG overlegt met het ministerie 
over een nieuwe regeling voor de 
onderkant van de arbeidsmarkt. Een 
van de onderwerpen die daarin wordt 
meegenomen is een alternatief stelsel 
van loonwaarde meting.  Het is de 
bedoeling dat deze regeling landelijk 
ingevoerd gaat worden.  Het college 
is van mening dat de landelijke 
ontwikkelingen afgewacht moeten 
worden.   
Het college ontraadt de motie. 

Inschatting kosten: nvt 
Beschikbaar budget: nvt 
Benodigde capaciteit: nvt 
Beschikbaar nvt 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Geen opmerking. 

VERWORPEN 
 
SV: 
FR  SP 
 
Voor: 
CDA OPH AP 
Haarlem Plus SP 
FR 
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DV 20 M Stop met herkeuring van scootmobielen 
Verzoekt het college te stoppen met 
omruilen van scootmobielen en pas als de 
huidige scootmobiel afgeschreven  is een 
nieuwe te verstrekken. 
 
 
Vervolg advies college: 
Het college acht het onverantwoord een dergelijke 
besparing niet te realiseren, mede gezien het feit dat 
cliënten ook met de nieuwe scootmobielen adequaat 
gecompenseerd worden. 

Het college benadrukt dat conform ons Wmo-beleid 
en de uitgangspunten van Hof 2.0 de gemeente de 
hulpvraag van mensen centraal stelt en niet het 
aanbod. De vervoersbehoefte van de cliënt wordt 
dan ook zorgvuldig betrokken bij de vraag.  

Het college zegt toe om daar waar een aantal 
individuele situaties vraagt om specifiek(er)  
maatwerk, daar zeker invulling aan te geven. 

Daarnaast stelt het college voor om de effecten van 
de hercontrole nauwkeurig te monitoren en na een 
jaar te evalueren om feitelijk inzicht te krijgen in de 
uitwerking, de verhouding aantal goed verlopen 
ruilingen t.o.v. aantal bezwaarden, etc. om hiermee 
tegemoet te komen aan de zorg die de raad middels 
deze motie uitspreekt over deze maatregel.  

Het college ontraadt de motie. 

 

SP, CDA, 
PvdA, D66, 
VVD, FR, 
GLH, AP, 
Haarlem 
Plus, OPH 
 
 
Steun VVD, 
GLH PvdA  
en D66 
ingetrokken 

JH In de brief aan de commissie Samenleving 
2012/244727 d.d. 14 juni 2012 wordt de gang 
van zaken omtrent de her controle 
scootmobielen zeer gedetailleerd toegelicht. 
Deze brief staat als ingekomen stuk op de 
agenda van de commissie Samenleving van 
12 juli. Het college stelt voor dat de 
commissie deze brief ter bespreking 
agendeert in de commissie van 12 juli.   

Het college handelt binnen de door de raad 
vastgesteld verordeningen en regels. Kern 
daarvan is compensatie voor de beperking  en 
de goedkoopst adequate voorziening. 
Vastgesteld is dat in een aantal gevallen een 
reeds toegekende scootmobiel niet meer de 
goedkoopst adequate voorziening is.  

Het toekennen van goedkopere en adequate 
scootmobielen levert naar verwachting in 
2012 een besparing op van tenminste € 
300.000. De kosten van het heronderzoek 
bedragen eenmalig circa € 100.000. Vanwege 
het feit dat in de loop van de jaren de oude 
scootmobielen sowieso vervangen worden, 
neemt het jaarlijkse de besparing af. In totaal 
bedraagt de besparing cumulatief tenminste 
0,8 miljoen over een periode van 5 jaar . 
Wanneer heronderzoek verder wordt 
uitgebreid zoals in de brief van 14 juni is 
beschreven, neemt besparing verder toe. De 
besparingen worden ingezet om de invulling 
van de taakstelling op Wmo te realiseren.  

Inschatting kosten: € 800.000 
Beschikbaar budget: 0 
Benodigde capaciteit: 0,5 fte 
Beschikbaar/nee 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Financieel niet haalbaar  
 

VERWORPEN 
 
SV:  
PvdA VVD D66 
 
Tegen: 
PvdA GLH VVD 
D66 
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DV 21  Keer BUUV naar wederkerigheid 
College besluit:  
- minimaal een van de drie pilots/wijken 

van het project BUUV in 2013 aan te 
vullen met een (zorg)uren-systeem, 
conform de toezegging van de 
wethouder welzijn in de vorige 
raadsperiode in de 
commissievergadering over het project 
BUUV, 

de effecten hiervan te evalueren uiterlijk 
begin 2014 

Actiepartij JH Het voorstel is bij de behandeling 
van de evaluatie van BUUV in het 
najaar van 2011 aan de orde geweest. 
Daarbij heeft de wethouder 
aangegeven dat het aanvankelijk de 
bedoeling was in januari te starten 
met een systeem van zorgruil, maar 
daar is vanaf gezien om geen tijd en 
geld te hoeven steken in het opzetten 
van de administratieve organisatie en 
vanuit de wens van de raad om zaken 
niet op te leggen. Bewoners zeggen 
dat een dergelijk systeem in deze 
fase extra drempels zou opwerpen. 
De wethouder heeft aangegeven dat 
naar zijn mening zo’n systeem alleen 
levensvatbaar is als de uitruil 
plaatsvindt binnen een 
stadsgrensoverschrijdende 
constructie.  
In deze argumentatie is tot op heden 
geen verandering gekomen. 
 
Het college ontraadt de motie 

Inschatting kosten: € … 
Beschikbaar budget: … 
Benodigde capaciteit: … fte 
Beschikbaar ja/nee 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Niet haalbaar van wege het feit 
dat een puntensysteem in 
Nederland niet bestaat. 

VERWORPEN 
 
SV: 
CDA D66 
 
Voor: 
AP SP Haarlem 
Plus 

WZ 
CC 
 
 

22 M Motie penny wise – pound foolish  
Besluit: 
-De Dierenweide Kleverlaan te ontzien en 
de besparing van € 14.000 te realiseren 
door het vergroten van de 
budgetdiscipline.        

CDA, FR, 
Actiepartij 

RD 
EC 

Het college staat positief tegenover 
deze motie. 

Inschatting kosten: € 14.000 
Beschikbaar budget: € 0 
Benodigde capaciteit:nvt fte 
Beschikbaar nvt 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Haalbaar 

AANGENOMEN 
 
raadsbreed 
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CC 23 A ‘WMO geld moet WMO geld blijven-
reprise’ 
Spreekt de wens uit: 
De Haarlemse begrotingssystematiek 
inzake de WMO ongewijzigd te laten, de 
WMO-reserve in stand te houden en ook in 
de komende jaren incidentele meevallers 
binnen de WMO toe te voegen aan de 
WMO-reserve. En besluit: 
Voorstel 8 (p. 87 Kadernota 2012, “In te 
stemmen met de voorgenomen opheffing 
van de reserve Wmo met ingang van 2014 
en het resterende bedrag over te hevelen 
naar de algemene reserve.”) te schrappen 
 

CDA, PvdA, 
GLH, SP, 
FR, 
Actiepartij, 
OPH, 

JH JN Met name op het sociaal domein 
heeft Haarlem de komende jaren te 
maken met grote onzekerheden en 
bezuinigingen vanuit het rijk.  
Daar waar wordt gesteld dat 
meevallers moeten worden behouden 
voor de Wmo, houdt dat ook in dat 
de tegenvallers moeten worden 
opgevangen binnen de Wmo. Met 
het formuleren van het uitgangspunt 
dat er geen hekken om budgetten 
gelden en er geen specifieke reserves 
voor afzonderlijke beleidsvelden zijn 
wil het college enige flexibiliteit 
aanbrengen bij mee- en tegenvallers 
in relatie tot de Wmo. Op die manier 
wordt de weg vrijgemaakt om in de 
toekomst eventueel een beroep te 
kunnen doen op de algemene 
middelen. 
Het college ontraadt het 
amendement. 

Inschatting kosten: n.v.t. 
Beschikbaar budget: n.v.t. 
Benodigde capaciteit: n.v.t. 
Beschikbaar n.v.t. 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Geen opmerking. 
 
 

AANGENOMEN 
 
SV: 
VVD D66 
 
Tegen: 
VVD D66 



  Overzicht moties, amendementen en toezeggingen  Kadernota 2012, versie 5 juli 2012    
 

HA Nr. 
2012 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Globale inschatting financiële 
en personele haalbaarheid 

Besluit Raad 

 

 22

I 
N 
G 
E 
T 
R 
O 
K 
K 
E 
N 

24 M Parkeergeld geparkeerd 
Draagt het college op te onderzoeken wat 
de mogelijkheden zijn voor het instellen 
van een parkeerfonds/Haarlems 
Bereikbaarheidsfonds. Zulks in de vorm 
van een voorziening; In dit onderzoek de 
effecten op de Haarlemse begroting 2014 
en verder te betrekken, zoals: bijv de 
inkomsten van een dergelijk fonds, de 
uitgaven, waarbij gedacht kan worden aan: 
de kosten van het (fiets-) parkeren, het 
reserveren van gelden voor de onrendabele 
top van een parkeergarage aan de oostkant, 
de Haarlemse bijdrage aan een Regionaal 
Bereikbaarheidsfonds aanpak fietsparkeren 
(stallingen of anderszins) en de Raad bij de 
behandeling van de komende begroting te 
informeren over de resultaten van het 
onderzoek en het doen van voorstellen 

CDA, FR, 
SP 

RD E In de Concept-Parkeervisie wordt 
voorgesteld de instelling van een 
Bereikbaarheidsfonds te verkennen. 
Daarbij zullen alle aspecten die 
hiermee te maken hebben betrokken 
worden. Overigens zijn de  
parkeerinkomsten nu onderdeel van 
de dekking van de gemeentelijke 
exploitatie.  
Het college adviseert de raad om de 
besluitvorming rond de Parkeervisie 
af te wachten, en ontraadt om die 
reden het amendement. 

Inschatting kosten: nvt 
Beschikbaar budget: nvt 
Benodigde capaciteit: nvt 
Beschikbaar: nvt 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Haalbaar, indien besluit over 
de parkeervisie en het daarop 
volgende uitwerkplan positief 
is. 

I 
N 
G 
E 
T 
R 
O 
K 
K 
E 
N 
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M&S 
STZ 
JOS 

25 M Auto-verloten 
College wordt verzocht: 
-Een voorstel te doen voor de wijze 
waarop de negen  auto’s (bezuiniging 
eigen wagenpark) aan de Haarlemse 
samenleving ten goede kunnen komen, 
-Hierbij expliciet de mogelijkheid te 
verkennen om de auto’s onder Haarlems 
sportclubs te verloten. 

CDA, SP RD De negen auto’s maken op dit 
moment nog onderdeel uit van het 
operationeel wagenpark van de 
gemeente Haarlem, en worden 
dagelijks gebruikt. Momenteel is een 
nota in de maak om het gehele 
gemeentelijke wagenpark te 
optimaliseren. Afhankelijk van de 
besluitvorming kunnen in de loop 
van 2013 nadere afspraken gemaakt 
worden over een eventuele verloting 
van af te stoten auto’s.  
Het college adviseert de raad om het 
voorstel van het college af te 
wachten, en ontraadt om die reden de 
motie. 

Inschatting kosten: € … 
Beschikbaar budget: … 
Benodigde capaciteit: … fte 
Beschikbaar ja/nee 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
… 

AANGENOMEN 
 
SV: 
PvdA GLH 
Haarlem Plus 
VVD D66 
 
Tegen: Haarlem 
Plus 

I 
N 
G 
E 
T 
R 
O 
K 
K 
E 
N 

26 M Muziek in de stad 
College wordt verzocht ook na 2013 het 
niveau van bespeling in kwaliteit, geld en 
tijd niet naar beneden bij te stellen en bij 
de komende begroting met voorstellen te 
komen het benodigde budget binnen 
programma Cultuur te vinden 

CDA, SP, 
D66 

JH Ondanks de bezuiniging op de 
uitvoerende taken cultuur 
(stadsmusici, uitvoering kunstmenu) 
handhaaft het college de kwaliteit en 
het aantal bespelingen. De 
organisatie van de 
carillonbespelingen wordt anders 
ingericht, hetgeen tot een 
efficiencyvoordeel leidt. Op de 
bespeling van het Müllerorgel wordt 
niet bezuinigd. 
 
Het college ontraadt de motie. 

Inschatting kosten: € nvt 
Beschikbaar budget: nvt 
Benodigde capaciteit: nvt fte 
Beschikbaar ja/nee 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Geen opmerking. 

TOEZEGGING 
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CC 
 

27 M Andere wijze van kosten 
doorberekening 
draagt het college op: 
Voor zaken die uitsluitend interne kosten 
betreffen een kosten berekening te 
gebruiken die meer in lijn ligt met de 
werkelijke kosten die naar schatting 150% 
van het ambtelijke salaris bedragen in 
plaats van de nu gehanteerde 400% 
waardoor de lasten van de gemeente 
aanzienlijk zullen afnemen  
Deze cijfers in de kadernota te verwerken 
en zodoende een zeer grote 
lastenverlichting zullen geven 

Haarlem 
Plus 

EC De in Haarlem gehanteerde 
methodiek van 
kostendoorberekening via de 
kostenplaatsmethode is een 
gebruikelijke methodiek en geeft een 
reëel beeld van de lasten. 
Deze motie kan niet worden 
uitgevoerd, want er is geen sprake 
van een nieuwe verdeelsystematiek. 
Het college ontraadt de motie. 
 

Inschatting kosten: € ? 
Beschikbaar budget: ? 
Benodigde capaciteit: Geen 
fte 
Beschikbaar n.v.t. 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: Niet 
uitvoerbaar (geen heldere 
kaderstelling) 

VER 
VANGEN  
DOOR  
 
NR.  44 
 
 

V 
E 
R 
V 
A 
L 
L 
E 
N 
 

28 M VAT/VTU verwerking op een andere 
wijze gedaan 
draagt het college op: 
Salariskosten niet langer een onderdeel 
van een investering te gebruiken en 
zodoende het totale investeringsfonds niet 
te belasten, ja zelfs omlaag gaan brengen 

Haarlem 
Plus 

EC Het niet toerekenen van de personele 
lasten aan de investeringen is 
mogelijk. Echter, deze lasten zullen 
in plaats van op de investeringen op 
de exploitatiebudgetten gaan 
drukken en hier een structureel tekort 
creëren. Voorafgaand aan de 
begroting worden de consequenties 
in beeld gebracht. Het college 
ontraadt de motie. 

Inschatting kosten: ca. € 12 
mln in 2011 
Beschikbaar budget: 0 
Benodigde capaciteit: 0 fte 
Beschikbaar n.v.. 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Financieel niet haalbaar tenzij 
aanvullende dekking 
beschikbaar wordt gesteld. 

VER 
VANGEN  
DOOR  
 
NR 43 
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STZ/
WWG
Z 

29 M Vrijwilligers ondersteunen 
Het verminderen van overheidstaken 
noodzaakt om meer werk door 
vrijwilligers te laten uitvoeren 
Deze situatie door nieuwe aanpak op 
sociale sector (samen met elkaar) extra 
wordt geaccentueerd  
Hiermee aanzienlijke kostenbesparingen 
mogelijk zijn 
draagt het college op: 
Voorwaarde scheppend te acteren in dit 
beleidsveld  
Financiële middelen ter beschikking te 
stellen van organisaties en personen waard 
dit gewenst is 
De geringe lasten die dit met zich 
meebrengt te financieren door de 
besparingen die het opbrengt er tegen af te 
zetten. . 

Haarlem 
Plus, FR 

JH In spoor 1 van het 
uitvoeringsprogramma Samen voor 
Elkaar (herijking doelen en 
maatschappelijke effecten) staat 
beschreven hoe we het komend jaar 
vanuit de veranderboodschap 
invulling geven aan de transitie. 
Daarbij wordt de rol van 
vrijwilligersorganisaties en 
maatschappelijke organisaties 
nadrukkelijk bekeken. Aan de hand 
daarvan wordt de nieuw voor huidig 
discussie gevoerd. Kosten en 
(maatschappelijke) opbrengsten zijn 
onderdeel van het afwegingskader.  
 
Aan de strekking van deze motie 
wordt in het bestaande beleid reeds 
uitvoerig gegeven. Derhalve ontraadt 
het college de motie. 

Inschatting kosten: € nnb 
Beschikbaar budget: … 
Benodigde capaciteit: … fte 
Beschikbaar ja/nee 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Geen opmerking. 

VERWORPEN 
 
SV: 
PvdA 
 
Voor: 
FR SP 
Haarlem Plus 
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I 
N 
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T 
R 
O 
K 
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E 
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30 M Leegstaande panden in kaart brengen   
draagt het college op: 
In kaart te brengen welke panden 
mogelijkerwijze gebruikt zouden kunnen 
worden voor wonen, gebruiksruimte of als 
kunst- of cultuurpodium; Hiermee een 
aanzet te geven tot een beter gebruik van 
panden in Haarlem voor vele sociale en 
maatschappelijke doelen                    

Haarlem 
Plus 

JN Leegstaande panden in het bezit van 
de gemeente zijn in kaart en staan 
om reden kortere, soms langere tijd 
leeg of zijn tijdelijk in gebruik i.v.m. 
een mogelijke toekomstige 
ontwikkeling. In het kader van het 
broedplaatsenbeleid neemt het  
college – indien gewenst – al het 
initiatief om met eigenaren van niet 
gemeentelijke panden tot 
overeenstemming te komen over 
alternatief gebruik. 
 
Aan de strekking van deze motie 
wordt in het bestaande beleid reeds 
uitvoerig gegeven. Derhalve ontraadt 
het college de motie. 

Inschatting kosten: n.v.t. 
Beschikbaar budget: n.v.t. 
Benodigde capaciteit: n.v.t. 
Beschikbaar ja/nee 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Geen opmerking. 

 
I 
N 
G 
E 
T 
R 
O 
K 
K 
E 
N 

I 
N 
G 
E 
T 
R 
O 
K 
K 
E 
N 

31 M Parkeerlasten lager voor burgers  
draagt het college op: 
Te overwegen de parkeertarieven voor 
bewoners van Haarlem te verlagen. 
Hiertoe een abonnement met een dusdanig 
laag tarief te hanteren dat dit aantrekkelijk 
wordt. Iedere burger kan een parkeerpasje 
kopen waarmee een aanzienlijk lager 
parkeertarief wordt geheven in 
parkeergarages dan wel een goedkoop 
abonnement geldt. 
Hiermee een impuls aan ruimtelijke 
kwaliteit verkrijgen en extra inkomsten bij 
parkeren wordt verkregen       

Haarlem 
Plus 

RD In de Concept-Parkeervisie wordt 
hierop terug gekomen. 
Het college adviseert de raad de 
besluitvorming rond de Parkeervisie 
af te wachten en ontraadt derhalve de 
motie. 

Inschatting kosten: nvt 
Beschikbaar budget: nvt 
Benodigde capaciteit: nvt 
Beschikbaar: nvt 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Haalbaar, indien besluit over 
de parkeervisie en het daarop 
volgende uitwerkplan positief 
is. 

I 
N 
G 
E 
T 
R 
O 
K 
K 
E 
N 
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32 A Lagere begrotingsinkomsten inzake 
parkeertarieven verwerken 
Het verlagen van de bezettingspercentage 
mbt parkeerinkomsten verwerken in de 
begroting waardoor er minder verliezen als 
parkeeropbrengst wordt verkregen. 

Haarlem 
Plus 

RD In de kadernota is al een neerwaarts 
bijgestelde begroting van de 
parkeerinkomsten opgenomen. Ten 
grondslag daaraan ligt mede een 
verlaagde raming van de bezetting 
van de garages.  
Aan de strekking van deze motie 
wordt in het bestaande beleid reeds 
uitvoering gegeven, derhalve 
ontraadt het college de motie. 

Inschatting kosten: nvt 
Beschikbaar budget: nvt 
Benodigde capaciteit: nvt 
Beschikbaar: nvt 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Haalbaar, indien besluit over 
de parkeervisie en het daarop 
volgende uitwerkplan positief 
is. 
 

I 
N 
G 
E 
T 
R 
O 
K 
K 
E 
N 

VVH 33 A Bouwleges besparingen in begroting 
meenemen  
Een ontwikkeling is gestart bij verwerking 
van bouwaanvragen (WABO) die kan 
leiden tot aanzienlijke kostenreductie in 
ambtelijke uren ; deze kortingen niet zijn 
meegenomen in de meerjarenbegroting ; 
dit leidt tot een scheef beeld van de 
verwachte baten en lasten in de komende 
jaren: college wordt opgedragen de 
verwachte besparingen ten gevolge van 
deze nieuwe toepassing in de 
meerjarenbegroting mee te nemen   

Haarlem 
Plus 

EC Kostenbesparing is deels al 
meegenomen in interne efficiency-
voorstellen van de diverse betrokken 
ambtelijke afdelingen. De 
urentoerekening op het product 
bouwleges wordt de komende 2 jaar 
naar beneden bijgesteld naar het 
opbrengstniveau. Frictiegelden 
dienen gereserveerd te worden voor 
eventueel bovenformatieve capaciteit 
die ontstaat door de nieuwe 
werkwijze. 
Aan de strekking van deze motie 
wordt in het bestaande beleid reeds 
uitvoering gegeven, derhalve 
ontraadt het college de motie. 

Inschatting kosten: nvt 
Beschikbaar budget:nvt 
Benodigde capaciteit: nvt 
Beschikbaar nvt 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Gevaar voor dubbeltelling is 
aanwezig, eerst goed 
gemeentebreed bijhouden 
welke efficiencymaatregelen al 
zijn doorgevoerd. 

VERWORPEN 
 
SV: 
PvdA 
 
Voor: 
PvdA GLH CDA 
FR Haarlem Plus 
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CC 

34 A Geen 8 miljoen extra bezuiniging 
begroten  
gezien het uitgangspunt rijksbudget = 
werkbudget geen extra bezuinigingen van 
8 miljoen € per jaar te begroten 

Haarlem 
Plus 

EC De voorziene tekorten over 2012 en 
2013 worden niet veroorzaakt door 
het uitgangspunt rijksbudget = 
werkbudget, maar door de oorzaken 
zoals vermeld in de financiële 
meerjarenraming op blz. 32 van de 
kadernota en de toelichting daarop. 
Om te komen tot een sluitende 
meerjarenraming is het noodzakelijk 
dat er extra wordt bezuinigd.  
 
Inmiddels is bekend dat boven op het 
verwachte nadeel van € 4,5 mln voor 
2013 nog een extra nadeel van ca. € 
2 mln zal ontstaan als gevolg van de 
junicirculaire 2012.  
 
Het college ontraadt de motie. 

Inschatting kosten: in 2013 en 
2014 max. € 8 mln 
Beschikbaar budget: geen 
Benodigde capaciteit: v.v.t. 
Beschikbaar n.v.t. 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Financieel niet haalbaar 

VER 
VANGEN DOOR  
 
NR 
 
42 
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N  

35 M Efficiency slag bij verbonden partijen 
en subsidie verkrijgers 
Verschillende partijen soortgelijke 
diensten voor de gemeente Haarlem 
uitvoeren; deze diensten op onderdelen 
aanzienlijk verschillen in prijs stelling; 
Dock en Haarlem Effect hierbij tegen het 
licht kunnen worden gehouden 
draagt het college op: te onderzoeken in 
welke gevallen bovengenoemde 
overwegingen van toepassing zijn en 
vervolgens met deze partijen een gesprek 
aangaan over een efficiency als die 
gemaakt kan worden als er 
samenwerkingen mogelijk zijn en 
eventueel met kortingen op subsidies deze 
efficiencyslag afdwingen 

Haarlem 
Plus 

JH Er worden reeds gesprekken gevoerd 
met alle gesubsidieerde en 
verbonden partijen over effectiviteit 
en efficiency en verdergaande 
samenwerking. Dit vindt onder meer 
plaats in het kader van de herijking 
van de subsidiesystematiek. 
 
Aan de strekking van deze motie 
wordt in het bestaande beleid reeds 
uitvoerig gegeven. Derhalve ontraadt 
het college de motie. 
 

Inschatting kosten: n.v.t. 
Beschikbaar budget: n.v.t. 
Benodigde capaciteit: n.v.t. 
Beschikbaar ja/nee 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: 
Geen opmerking. 

I 
N 
G 
E 
T 
R 
O 
K 
K 
E 
N 

STZ/
MIL 

36 M Coördinatie Millenniumbeleid 
College wordt opgedragen formulering, 
uitvoering en communicatie van 
millenniumbeleid duidelijk binnen de 
organisatie te positioneren en hierover 
voor de begroting 2013 de raad te 
informeren. 

GLH, PvdA RD In de periode 2006-2007 is op de 
formatie en het budget voor dit doel 
fors bezuinigd. Het college vindt het 
doel sympathiek, maar het ontbreekt 
aan middelen om hieraan naast het 
duurzaamheidsbeleid invulling te 
geven. Derhalve ontraadt het college 
de motie. 

Inschatting kosten: € 60.000 
per jaar  
Beschikbaar budget:€ 0 
Benodigde capaciteit: 0.5 fte 
Beschikbaar nee 
 
Conclusie t.a.v. 
haalbaarheid: onhaalbaar 

AANGENOMEN 
 
Voor : 
PvdA GLH CDA 
AP FR SP 
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STZ/
MIL 

37 M Revolverend fonds 
College wordt verzocht een onderzoek in 
te stellen naar de oprichting van een 
revolverend duurzaamheidsfonds, daarbij 
de werking en de voorwaarden uit te 
werken en de resultaten aan de raad te 
presenteren voor de begroting 2013. 

GLH, PvdA, 
VVD, 
D66 

RD Het college staat positief tegenover 
deze motie. Dit onder de voorwaarde 
dat bedrijven die gebruik maken van 
de middelen uit het fonds 
kostendekkend rente en aflossing 
betalen. Onderzoek is nodig om te 
bezien of een dergelijke regeling  
tegen een acceptabele prijs kan 
worden uitgevoerd.  Voorwaarde 
voor het fonds is een startkapitaal 
(voorfinanciering). 

Inschatting kosten: n.n.b. 
Beschikbaar budget: 0 
Benodigde capaciteit:  0,2 fte 
Beschikbaar nee 
 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid: 
te onderzoeken 

AANGENOMEN 
 
Tegen: 
OPH 

STZ/J
OS 

38  A 8 miljoen bezuinigen in 2013 en 2014? Nu 
even niet 
College wordt opgedragen de extra 
bezuinigingen van € 8 miljoen voor 2012 en 
2014 uit de kadernota te schrappen; bij de 
begtoting voor het jaar 2013 zo nodig een goed 
onderbouwd en doorgerekend voorstel voor 
eventuele extra bezuinigingen aan de 
gemeenteraad aan te bieden. 

SP JN   VERWORPEN 
 
SV: 
PvdA 
 
Voor: 
AP SP 
Haarlem Plus 

WZ 39  Mobiliteitsfonds: Jammer dan 
College wordt opgedragen de teleurstelling 
namens de raad over te brengen aan het 
gemeentebestuur van de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude over het 
niet mee willen betalen aan het regionaal 
mobiliteitsfonds 

SP RD   VERWORPEN 
 
SV:  
PvdA GLH CDA 
AP FR D66 
 
Tegen: 
GLH AP FR D66 
VVD 
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STZ/J
OS 

40  Onderwijs is niet alleen gebouwen 
Verzoekt het college Dunamare aan te spreken 
op haar verantwoordelijkheid in deze; bij 
Dunamare aan te geven dat de raad de 
afwikkeling van de afbouw van het  
Teylercollege tot op heden afkeurt, de 
wethouder, binnen  diens wettelijke 
bevoegdheden, in te laten grijpen als 
Dunamare zijn veantwoordelijkheid in deze 
niet neemt 

SP, OPH JN  Ipv 4 AANGENOMEN 
 
SV: 
PvdA AP FR 
Haarlem Plus SP 
D66 
 
Tegen:  
AP D66 
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STZ/ 
EC 

41 M GOED (Haarlems Erfgoed: Goed Onder Één 
Dak? 
besluit: 
geen expliciete uitspraak te doen over nut, 
noodzaak of wenselijkheid van (enige vorm 
van) een ‘stadsmuseum’ (waar dit concept 
eerder ook door het college in de ijskast is 
gezet, nadat zij in eerder stadium kortstondig 
melding had gemaakt van dit idee), 
bij een mogelijk alsnog te voeren discussie 
hierover wel graag uitgaat van realistische 
(financiële en fysieke) kaders, waarbinnen dit 
dan gerealiseerd zou kunnen worden, 
draagt het college op het Historisch Museum in 
haar huidige vorm een langere huur-
contracttermijn te geven van langer dan 1jaar, 
in aanloop naar de Cultuurnota de raad te 
informeren over wat de plannen met dit 
gemeentelijk vastgoed op termijn zijn, 
te onderzoeken of een ruimere doelstelling en 
invulling gegeven zou kunnen worden aan deze 
locatie in lijn met de gedachte van een 
‘stadsmuseum’ of ‘Haarlems erfgoedhuis’, 
waarbij het huidige museum i.s.m. andere 
instellingen en eventueel City Marketing hier 
invulling aan zouden kunnen geven, 
de raad voor behandeling van de cultuurnota 
over al deze aspecten te informeren, 

Actiepartij JH   VERWORPEN 
 
SV: 
PvdA GLH CDA 
FR Haarlem Plus 
D66 
 
Voor: 
GLH OPH 
Actiepartij SP 
Haarlem Plus  

CC 42 A Geen 8 miljoen extra bezuiniging begroten  
draagt het college op: 
geen extra bezuinigingen van 8 miljoen € 
per jaar voor 2013 en 2014 te begroten  
   

Haarlem Plus EC   VERWORPEN 
 
Voor: 
Haarlem Plus SP 
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CC 43 M VAT/VTU verwerking op een andere 
wijze gedaan 
draagt het college op: 
Te bepalen in die gevallen waar VTU kosten 
niet door subsidies kunnen worden 
doorberekend te overwegen het salaris uit de 
algemene middelen te financieren, zodat zij op 
de exploitatiekosten van het jaar waarin de 
salarissen worden betaald drukken en niet 
langer een onderdeel van een investering te 
laten zijn en zodoende het totale 
investeringsfonds niet te belasten, ja zelfs 
omlaag gaan brengen 

Haarlem 
Plus 

CC   VERWORPEN 
 
Voor: 
Haarlem Plus 
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CC 44 M Onderzoek mogelijkheid om op andere 
wijze kosten door te berekenen 
draagt het college op: 
Te onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn 
als in die gevallen waar kosten niet deel uit 
maken van een project dat doorbelast, dus 
feitelijk interne zaken, een kosten berekening 
te gebruiken die meer in lijn ligt met de 
werkelijke kosten die naar schatting 150% van 
het ambtelijke salaris bedragen in plaats van de 
nu gehanteerde 400% en voor de begroting aan 
de raad te rapporteren wat de gevolgen hiervan 
zijn voor de lasten van de gemeente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haarlem Plus EC   VERWORPEN 
 
Voor: 
CDA Actiepartij 
Haarlem Plus 

WZ/ 
CC 

45 A Catharijne variant Waarderbrug is de keus! 
De in het ontwerpinvesteringsplan onder IP-nr 
WZ.09 bij nieuwe investering opgenomen 
bedrag van € 3.500.000 te vervangen door een 
bedrag zoals dat nodig is voor de uitvoering 
van de Catharijne variant 

D66, VVD, 
PvdA, 
Haarlem Plus, 
FR, CDA 

RD   AANGENOMEN 
 
SV: Actiepartijt 
 
Tegen: 
Actiepartij 
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WZ/C
C 

46 M Motie Beheren & Reserveren 
Te kiezen voor een visie en strategie Beheer en 
Onderhoud, scenario 4, waarin er een 
bestemmingsreserve Beheer en Onderhoud 
wordt gecreëerd voor toekomstige 
onderhoudskosten, deze bestemmingsreserve 
jaarlijks vullen met het verschil tussen het dat 
jaar aan totale beschikbare middelen voor 
Beheer en Onderhoud en het normbedrag van 
44,9 miljoen euro, zodat op deze manier 
gespaard wordt voor onderhoudskosten in de 
toekomst;  
In principe vast te houden aan de afspraak tot 
het niet meer activeren van 
onderhoudsinvesteringen. Echter het college 
wel de ruimte gevend, hier gemotiveerd van af 
te mogen wijken voor projecten, die als zeer 
grote vervangingsinvesteringen kunnen worden 
aangemerkt. Zoals bruggen. Deze 
gemotiveerde afwijkingen moeten expliciet 
worden aangegeven in het IP;   Zodoende recht 
te doen aan de afspraak over het blijvend 
inlopen van het achterstallig onderhoud en 
geen problemen door worden geschoven naar 
de toekomst, Deze bestemmingsreserve te 
voeden uit:  precariogelden: aangezien de raad 
unaniem heeft uitgesproken dat achterstallig 
onderhoud een schuld is.  

VVD, D66, 
CDA, SP 

RD Ipv   AANGENOMEN 
 
SV: 
FR 
 
Tegen: 
Actiepartij 
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TOEZEGGINGEN 

     

   Portefeuille financiën, bedrijfsvoering en 
cultuur 

     

   Financiën (vervanger wethouder Cassee) 
 

  De raad krijgt voor de begrotings-
behandeling een analyse van de € 8 
miljoen extra bezuinigingen met een 
voorstel tot invulling van dit bedrag 
voorgelegd.. 
College komt met een 
besprekingsvoorstel naar de raad  over 
het verlagen van de schuldpositie van de 
gemeente. 
College onderzoekt bij het zoeken naar 
dekking voor de overschrijding op 
smartphones de mogelijkheden binnen 
het budget voor ICT en legt dit voor aan 
de raad 

  

   Bedrijfsvoering (vervanger wethouder Van 
Doorn) 
 

  In september krijgt de raad een notitie 
over de samenhang processen eigen 
bedrijfsvoering;  hoe te komen tot de 
beste resultaten en de stand van zaken.  
Waarschijnlijk zal er een informatieve 
bijeenkomst worden georganiseerd 
(raadsmarkt) waarna behandeling in de 
commissie Bestuur kan plaatsvinden. 

  

   Cultuur (vervanger wethouder Van der 
Hoek) 

  College zegt toe de  kwaliteit en het 
aantal bespelingen van het carillon te 
handhaven. Wijziging in de organisatie 
zal leiden tot efficiencyvoordeel. 
 
College zegt toe niet te bezuinigen op de 
bespeling van het Müllerorgel. 
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   Burgemeester Schneiders   College zegt toe op 9 mei, de dag van 
Europa, de Europese vlag uit te steken. 
 
In de commissie bestuur zal een 
herijking plaatsvinden van de 
stedenbanden.  
 
Na het reces zal er worden 
teruggekomen op de sociale 
problematiek rond straatmuzikanten. 

  

   Wethouder Van Doorn   College komt met voorstel voor een 
andere financiering van de bezuiniging 
bij Ter Cleef. 
 
College komt eind dit jaar bij 
behandeling van het gemeentelijk 
rioleringsplan terug op het 
kostentoerekeningssysteem. 
 
In eerstvolgende commissie beheer zal 
er informatie worden verstrekt over de 
stand van zaken rond het regionaal 
bereikbaarheidsfonds. 
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   Wethouder Van der Hoek   Evaluatie van het omruilen van 
scootmobiels zal over een jaar 
plaatsvinden. Waar individuele situaties 
om specifiek maatwerk vragen zal 
hieraan invulling worden gegeven. 
 
College legt dit najaar twee nota’s voor 
aan de raad met nieuw beleid voor de 
minimadoelgroep: het nieuwe activerend 
minimabeleid en het nieuwe 
handhavingsbeleid. 
 
Na de zomer wordt de raad 
geïnformeerd over maatregelen tot 
activering van mensen die op afstand 
staan van de arbeidsmarkt. 
 
Na de zomer worde de raad  
geïnformeer over de te nemen stappen 
als vervolg op de vastgestelde 
uitgangspunten rond de decentralisatie 
van de jeugdzorg.  
 
College zal de mogelijke oplossing  voor 
de bezuinigingen op het peuterspeel-
zaalwerk voorleggen.  

  

   Wethouder Nieuwenburg   Na de zomer zal B&W voorstellen doen 
aan de raad om te komen tot een eigen 
ISV-fonds om een aantal projecten 
doorgang te doen vinden. 
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   Wethouder Cassee   Na het reces zal de raad worden 
geïnformeerd over de nieuwe 
organisatie Vastgoed.  
 
Na de zomer zal een plan van aanpak 
voor de Oostradiaal, inclusief 
risicoparagraaf worden opgesteld en 
voorgelegd aan de raad 
 
Een uitvoeringsdocument, inclusief 
risicoparagraaf inzake Schalkstad wordt 
opgesteld en voorgelegd aan de raad 
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