
     
 
 
 Datum: raadsvergadering 11, 13 en 14 november 2013  

   
 
 
 
2. Programmabegroting 2014-2018  
 (2013/379996) 

Besluit:    
aangenomen met in achtneming van aangenomen moties zoals aangegeven in het overzicht  
“Overzicht moties, amendementen en toezeggingen  Programmabegroting 2014-2018, 
inclusief besluitvorming d.d. 14 11 2013” (bijlage 1) en erratum Programmabegroting 2014-
2018 DEF. 
De fracties PvdA, GLH, CDA, SP, AP, Haarlem Plus, SL en VVD geven een 
stemverklaring 
De fracties SP en AP stemmen tegen het voorstel.  

 
 
3. Bestuursrapportage 2013-2 incl. compenserende maatregelen 2013 
 (2013/301897)  

Besluit: conform.  
De fractie Reeskamp geeft een stemverklaring (blz 34 en 71 onjuist).  

 
 
4. Uitwerking procesvoorstel vaststellen doelen en effecten sociaal domein 
  (2013/368525)  

De fracties PvdA, GLH, CDA, SP, AP en D66 geven een stemverklaring 
De fractie SP stemt tegen het voorstel.  

 
 

Kort verslag 
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 1

SZW 1 M Voorkom verdringing op de arbeidsmarkt  
Draagt het college op er voor te zorgen dat 
het activeren van de arbeidsparticipatie via 
werken met behoud van uitkering nooit tot 
verdringing van gewone arbeid mag  leiden. 

SP JN Aan de strekking van deze motie wordt binnen het bestaande beleid reeds 
uitvoering gegeven. De Wwb voorziet erin dat verdringing op de arbeidsmarkt 
noch concurrentievervalsing mag plaatsvinden. Derhalve ontraadt het college 
de motie.   
 

Verworpen 
 
SV:  
PvdA, GLH, 
AP en SL 
 
Voor:  
SP, OPH, AP 

Ingetrokken 2 M Geld voor Armoedebestrijding moet ook 
naar Armoedebestrijding 
Inzichtelijk te maken hoe in 2014 de 
beschikbare extra structurele middelen voor 
armoedebeleid daarvoor ook daadwerkelijk 
voor gebruikt gaan worden. 
 

SP JN In eerdere circulaires is ons gemeld dat de gemeenten structurele middelen 
voor armoedebeleid ontvangen. Deze middelen worden uiteraard als zodanig 
ingezet. In de septembercirculaire is al een toevoeging voor 2013 van € 19 
miljoen voor armoedebeleid opgenomen. Het Haarlemse aandeel,  zijnde 
éénmalig € 159.000, wordt in 2014 als budget toegevoegd voor € 80.000 aan 
het Minimabeleid en voor € 79.000 aan  Schulddienstverlening. Daarmee 
ontraadt het college deze motie.  
 

Ingetrokken 

CS/CC 3 M Over de schutting van de gemeenten 
gekieperd. 
Verzoekt het college om: 
- een duidelijk overzicht te maken van de 
financiële gevolgen en risico’s, ; dit te 
voorzien van een beschrijving van de 
gevolgen voor het gemeentelijk beleid, 
inclusief de zorgen die daarbij leven bij het 
college, ;  dit namens de raad toe te zenden 
aan het kabinet en de Tweede Kamer 

SP B&W Via de VNG wordt met het kabinet onderhandeld over de voorwaarden van de 
decentralisaties en de uitkering uit het gemeentefonds. 
Op voorstel van de VNG heeft de Tweede Kamer ingestemd met een 
onafhankelijk onderzoek naar de cumulatie van risico’s bij de decentralisaties. 
Ook beraadt de VNG zich over medewerking aan de nieuwe WMO 2015, 
omdat de persoonlijke verzorging uit de decentralisatie sociaal domein is 
gehaald. 
Het college ziet geen toegevoegde waarde om hier als individuele gemeente 
richting het kabinet of Tweede Kamer op te reageren.  
Het college ontraadt de motie.  
 

Verworpen 
 
SV:  
GLH, SL 
 
Voor:  
SP, OPH, AP 
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SZW 4 M Beslagvrije voet niet met voeten treden 
Besluit dat het college geen gebruik zal 
maken van de bepaling dat  Bij een 
bestuurlijke boete, bij recidive, de gemeente 
op basis van de verordening de beslagvrije 
voet maximaal drie maanden buiten werking 
kan stellen  omdat recidivisten een beperkt 
inkomen nodig hebben om in hun 
levensonderhoud te kunnen voorzien. 

SP JN Het college wil voorop stellen dat  misbruik niet moet worden beloond.   
 
Daarnaast wordt aan de strekking van deze motie reeds binnen het bestaande 
beleid uitvoering gegeven. In de verordening ‘verrekening bestuurlijke boete 
bij recidive’ is ervoor gekozen om de beslagvrijevoet voor de verrekening van 
de recidiveboetes voor de maximale periode van drie maanden buiten werking 
te stellen. Hiervan wordt afgeweken als vaststaat dat belanghebbende geen 
bezittingen heeft, of te gelde kan maken om in deze periode in het 
levensonderhoud te voorzien. Wanneer hiervan sprake is wordt de beslagvrije 
voet voor één maand volledig buiten werking gesteld en voor de twee volgende 
maanden voor 20%. Belanghebbende houdt dan de eerste maand geen uitkering 
over en houdt in de twee daarop volgende maanden 80% van de van toepassing 
zijnde bijstandsnorm over om in het  levensonderhoud te voorzien. Op deze 
wijze garandeert de gemeente dat belanghebbenden beschikken over voldoende 
middelen van bestaan.  
Derhalve ontraadt het college deze motie. 
 

Verworpen 
 
SV:  
PvdA, AP 
 
Voor:  
SP 

STZ/ 
JOS M&S 

5 A Altijd Sportief, Ook Met Subsidies 
De raad besluit 
niet in te stemmen met de voorgestelde 
vermindering van het subsidie ‘sport Mutare’ 
voor 2014;  dekking te vinden in het 
verminderen van het beschikbare budget voor 
jumelages met € 13.000,- ;hiermee de St. 
Stedenband Haarlem-Mutare in staat te 
stellen per 1-1-15 voor continuering van haar 
werkzaamheden minder afhankelijk te zijn 
van subsidie, 

AP JvdH Stichting Stedenband Haarlem-Mutare ontving in 2013 € 103.407 subsidie, 
inclusief de bijdrage voor de sportcoördinator. Een vermindering van € 13.000 
in 2014 bedraagt 12,5 % van het totaalbudget. Het college gaat er vanuit dat de 
stichting deze korting al in 2014 kan opvangen.  
 
Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 
 
SV:  
GLH, SL 
 
Voor:  
GLH, SP, AP 
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STZ/ 
WWGZ 

6 A In Bezuinigingen kun je niet Wonen 
De raad besluit: • niet in te stemmen met de 
voorgestelde stopzetting van het project 
‘Wonen Boven Winkels’ per 2015 en 
versobering van het project ‘transformatie 
kantoren’ ; dekking van dit besluit te vinden 
door het hiermee gemoeide bedrag van € 
489.000,- extra te onttrekken uit de reserve 
ISV Wonen, zodat de stand per 31-12-14 
voor deze reserve uitkomt op € 859.000,- 

AP JN In de woonvisie (2012/220951) worden de middelen uit de reserve 
volkshuisvesting en wonen volledig bestemd. De middelen zijn bestemd voor  
stimulering woningbouwprojecten, uitvoering van zelfbouw, het programma 
duurzame woningverbetering en toekomstige stedelijke vernieuwing. Het 
college heeft de raad voorgesteld een gedeelte van de reserve in te zetten als 
compenserende maatregel en hiertoe twee projecten eerder te stoppen.  
 
Het college ontraadt de motie. 
 

Verworpen 
 
SV:  
PvdA, GLH, 
CDA, HP 
 
Voor: 
SP, AP, HP, 
SL 

CC 7 A Onvoorziene Cultuurstimulans 
de raad besluit:  
. de 3e tranche Cultuurstimulerings-fonds 
alsnog uit te keren,;  dekking voor dit 
voorstel te vinden door uit de ‘vrijval 
onvoorzien’ niet de voorgestelde € 50.000,-, 
maar in totaal € 100.000,- te bestemmen ter 
dekking van het tekort (waarna resteert: € 
250.000,-); indien dit naar het oordeel van het 
college niet mogelijk of wenselijk zou zijn, 
dekking te vinden in het positieve resultaat 
van de programmabegroting 

AP, Haarlem 
Plus 

CM U signaleert dat in de nota Compenserende maatregelen 2013 staat dat er nog 
in  2013 nog € 300.000 beschikbaar zou zijn in de post onvoorzien. Deze 
informatie is helaas onjuist. In de nota had moeten staan dat er op dat moment 
nog € 30.000 beschikbaar was (met excuus voor de typefout). Inmiddels is € 
25.000 onttrokken aan deze post, waardoor nog maar € 5.000 beschikbaar is. 
Daarnaast adviseert het college de raad om niet vooruit te lopen op een 
eventueel voordelig rekeningresultaat 2013 (zie ook het advies bij motie 15). 
Aangezien geen dekking beschikbaar is, ontraadt het college de motie. 
 

Verworpen 
 
SV:  
GLH, SP, SL 
 
Voor:  
CDA, SP, 
AP, HP 
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STZ/ 
SD 
DV SZW 

8 M BUUV een kwestie van ‘geloof’? 
besluit: 
. Vanaf 2014 worden matches in het kader 
van BUUV en wat deze inhouden (tijd en 
aard) anoniem geadministreerd;  Vanaf 2014 
wordt, conform de toezegging aan de raad in 
de vorige periode, een proef gestart met een 
wederkerige variant met gebruik van uren of 
punten in een nader te bepalen wijk; totdat 
het college met een helder overzicht komt 
van de effectiviteit van BUUV met inbegrip 
van tijd en aard van de transacties wordt het 
budget van BUUV niet verhoogd ten opzichte 
van 2013 en worden deze middelen in de 
WMO-reserve gereserveerd. 

AP JvdH De onvolkomenheden waarvan in de toelichting op de motie sprake is, zijn 
reeds verholpen.  
Een van de bijzondere kenmerken van de website van BUUV is de 
mogelijkheid om te rapporteren over aantallen matches.  In de nieuwe software 
is deze rapportagetool verder uitgebreid.  Er kan geen sprake zijn van 
registratie van alle matches omdat de herhalingsmatches vanzelfsprekend niet 
geregistreerd (kunnen) worden.  
Het college start niet met een punten systeem omdat de burgers en 
maatschappelijke partners bij de ontwikkeling van BUUV expliciet hebben 
aangegeven geen behoefte te hebben aan een puntensysteem. Het college is van 
mening dat een puntensysteem alleen effectief kan zijn  wanneer dat aansluit 
bij een landelijk dekkend systeem. Wanneer daar sprake van is, wil het college 
overwegen of invoering van een puntensysteem effectief is. Leidend daarbij is 
de wens van de deelnemers.  
Het college handhaaft het voorstel om BUUV over de gehele stad uit te rollen 
en daarvoor ook middelen uit te trekken. Het college acht dat een verantwoorde 
keuze omdat op die wijze een zo optimaal mogelijk rendement wordt 
gerealiseerd op de investering. 
Het college ontraadt de motie. 
 

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

CC 9 M Cijfers Die Ons Ook Echt Wat Zeggen 
- besluit in de komende raadsperiode meer 
dan tot nu toe het geval was te inventariseren 
welke gegevens en indicatoren nu werkelijk 
relevant en objectief zijn per programma en 
beleidsdoel, om de controlerende taak van de 
raad naar tevredenheid, efficiënt en over 
langere periodes te kunnen uitoefenen, 

AP B&W/
CM 

Het is een voortdurend aandachtspunt van het college om de doelen en 
prestaties uit de programmabegroting van adequate indicatoren te voorzien. 
Deze moeten voldoen aan het uitgangspunt dat ze specifiek, meetbaar, 
acceptabel, realistisch en tijdsgebonden (SMART) zijn geformuleerd. Voor het 
ene doel/de prestatie lukt dat beter dan voor het andere. Daar waar de raad niet 
goed uit de voeten kan met de indicator staat het college open voor suggesties 
van de raad. Indien daar bij de raad behoefte aan bestaat zal het college de 
werkgroep informatiewaarde opdracht geven om dit aandachtpunt – in overleg 
met betrokken raadsleden – actief ter hand te nemen. Het college staat positief 
tegenover de motie. 
 

Raadsbreed 
aangenomen 
 
SV: 
 PvdA, D66 
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GOB 10 M Meer Weidevogels voor Minder Geld 
De raad besluit  het college op te dragen een 
bedrag van € 25.000,- te reserveren om over 
een periode van tien jaar jaarlijks een bedrag 
van € 2.500,- in een fonds onder te brengen 
waaruit door de Vereniging Behoud 
Hekslootpolder en de Vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland compensatie zal kunnen 
worden geboden aan de boeren in de 
Hekslootpolder om zo de beoogde 
uitbreiding van ’21 juni-maaigebieden’ te 
kunnen realiseren en in de toekomst ook 
maatregelen te kunnen treffen in de 
Verenigde Polders in aanvulling op de 
beoogde investeringen door Rijnland;  dit 
besluit te dekken uit een deel van het 
raadsbudget ‘Nieuw Beleid’ (stand per 1-1-
14 totaal: € 80.000,-, waarvan voor dit 
besluit benodigd: € 25.000,-), 

AP LM De Hekslootpolder is volgens het ecologisch beleidsplan een hotspot. De 
voorgestelde maatregel om het aantal percelen in de hekslootpolder waar niet 
voor 21 juni wordt gemaaid uit te breiden staat het college positief tegenover.  
Het college doet echter geen uitspraak over de besteding van het raadsbudget 
“nieuw beleid”. Dat is aan de raad. 

Verworpen 
 
SV:  
PvdA, GLH, 
CDA, OPH, 
FR, SL, 
VVD, D66 
 
Voor: 
GLH, CDA, 
SP, AP, FR, 
SL 

M&S 11 M Reële lasten, geen verrassingen  
besluit de systematiek van normbedragen 
voor salarissen los te laten; te begroten op 
werkelijk te verwachten kosten;  er werkelijk 
voor te zorgen dat bij overtolligheid van 
arbeidspotentieel bij de gemeente deze 
ambtenaren op andere plaatsen worden 
ingezet waar tekorten zijn, eventueel met 
demotie (oud voor nieuw); om dit te 
realiseren zeer strak op de uitvoering en de 
daarmee gepaard gaande inzet te sturen, 

AP CM Het college ontraadt de motie. 
De begroting bevat een voorstel voor het verhogen van het normbedrag 
waardoor de begroting en werkelijke bezetting dichter bij elkaar komen te 
liggen. Het resterende verschil is de sturings-opgave voor de organisatie,  
waarvoor extra sturingsmaatregelen in voorbereiding zijn. Bestuur en 
organisatie zijn zich zeer wel bewust van deze sturingsopgave.  
Door het begroten op werkelijke kosten zou de prikkel om te sturen op een 
gemiddelde hoogte van de loonsom die valt binnen de norm wegvallen. 
Bovendien is er geen budget voor. De motie geeft geen richting waarin 
eventuele middelen kunnen worden gevonden. 
Er wordt reeds gestuurd op het inzetten van boventalligen op plekken waar 
tekorten zijn. Door de bezuinigingen en door eisen die aan bepaalde functies 
worden gesteld, is het intern herplaatsen echter niet altijd mogelijk. 
 

Verworpen 
 
SV:  
CDA, SL 
 
Voor: 
AP, FR , SL 
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STZ/ 
SD  
CC 

12 M Schuiven om niet af te schuiven 
College wordt verzocht 
. nog deze periode te onderzoeken of een deel 
van de financiën van het programma 3 
(Welzijn, Gezondheid en Zorg) naar 
programma 7 (Werk en Inkomen), 
overgeheveld kan worden, teneinde de 
dienstverlening op dit laatste programma op 
een adequaat niveau te brengen, zodat de 
hulpvragen bij welzijnsinstellingen die aan de 
gemeente gerelateerd zijn afnemen en 
daarmee voornoemde hulpvragen met de 
daarbij behorende hoge kosten kunnen 
worden verminderd; de resultaten van dit 
onderzoek ter kennis te brengen van de 
gemeenteraad, 

AP JvdH 
CM 
JN 

Binnen programma 3 wordt de preventie georganiseerd en de daar beschikbare 
middelen zijn nodig om een groter beroep op hulp te voorkomen. 
Het verbeteren van de dienstverlening binnen programma 7 is geen kwestie van 
schuiven met middelen tussen programma’s. Bovendien is het beroep dat op 
welzijnsorganisaties wordt gedaan voor ondersteuning bij vragen of procedures 
van de gemeente lang niet altijd gebaseerd op de kwaliteit van dienstverlening. 
Tot slot is het niet zonder meer mogelijk om met budgetten te schuiven gelet 
op het feit dat hier ook verplichtingen – met name subsidies – tegenover staan. 
Overigens zal voor de Programmabegroting 2015 bijzondere aandacht worden 
gegeven aan het beleidsmatig en financieel onderbrengen van het sociaal 
domein. 
 
Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 
 
SV:  
SP, SL, D66 
 
Voor: SP, 
AP 
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STZ/ 
SD  
CC 

13 M Smart op Uitvraag en Scherp op 
Uitkomsten in het hele Sociaal Domein 
draagt het college op 
. de huidige matrix aan te vullen met thans 
ontbrekende onderdelen uit het sociaal 
domein (waaronder tenmínste de nu 
ontbrekende terreinen schuldhulpverlening, 
sociale activering en bredere aandacht voor 
huisvesting, zoals bijvoorbeeld preventie 
huisuitzettingen), velden die in de huidige 
matrix nog niet zijn ingevuld, waar relevant 
alsnog in te vullen ; de prestatie- en 
effectindicatoren smart te formuleren; het 
resultaat opnieuw ter besluitvorming aan de 
raad voor te leggen ter advisering en 
besluitvorming, 

AP JvdH 
JN 
CM 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds uitvoering 
gegeven, derhalve ontraadt het college de motie. 

De matrix is geen uitputtende opsomming van taken, maar een uitwerking van 
gemeentelijke doelen in het sociaal domein. In de motie genoemde 
ontbrekende onderdelen zoals schuldhulpverlening staan opgenomen in het 
leefdomein ‘werk en inkomen’ (voorkomen problematische schulden; 
signalering problemen en budgetbeheer). Het hele leefdomein 
‘maatschappelijke en sociale participatie’ is gericht op participatie, ook  als er 
sprake is van beperkingen.  De effectindicatoren zijn, voor zover dat nu 
mogelijk is aangevuld en smart geformuleerd (percentages, aantallen, 
tijdsbestek et cetera). In een aantal gevallen moet er nog een nulmeting worden 
gedaan. Prestatie-indicatoren worden op basis van de subsidieafspraken met de 
afzonderlijke instellingen gemaakt. 

Het college is van mening dat er met deze matrix een goede en complete  
uitvraag aan de partners in de stad mogelijk is. Onder verwijzing naar onze 
reactie op motie 9 zal het college de werkgroep informatiewaarde opdracht 
geven om de indicatoren uit de matrix – in overleg met betrokken raadsleden – 
verder te verbeteren. 

Voor het overige geldt dat daar waar geen doelen of effecten staan vermeld, het 
college hieraan geen prioriteit geeft. 

Verworpen 
 
SV:  
PvdA, SL 
 
Voor:  
PvdA, GLH, 
SP, AP 

CC 14 M Weet Wat Je Leent (Want Geld Lenen 
Kost Geld!) 
draagt het college op de financieringsfunctie 
zo in te richten dat puur op basis van 
werkelijk  benodigd budget voor organisatie, 
personeel, uitvoering en investeringen waar 
nodig leningen worden afgesloten. 

AP CM Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds uitvoering 
gegeven. Dit is de essentie van totaalfinanciering. Het college ontraadt daarom 
de motie. 

Verworpen 
 
Voor:  
SP, OPH, SL 
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CC 15 A Handhaaf het handhaven 
De raad besluit: 
- Het positieve begrotingssaldo 2013 na 
Bestuursrapportage 2013-2 van  
€ 147.000 toe te voegen aan de Algemene 
Reserve, ;  De maatregel ‘Open houden 
vacatures integrale handhaving’ te schrappen 
uit het ‘Overzicht voorgestelde maatregelen’ 
(p. 34. en de bijbehorende toelichting in 
Bijlage 5.1. van de Programmabegroting 
2014-2018) en in de dekking van de hogere 
lasten te voorzien door een onttrekking aan 
de Algemene Reserve van € 147.000. 

CDA CM Dit voorstel loopt vooruit op het rekeningresultaat, waarbij het risico bestaat 
dat de jaarrekening 2013 niet met een voordelig saldo sluit en er feitelijk geen 
dekking meer is voor dit voorstel. 
Dit voorstel dient integraal afgewogen te worden bij de bestemming van een 
eventueel rekeningresultaat 2013. Daarom ontraadt het college dit 
amendement. 

Verworpen 
 
Voor: 
CDA, AP, 
HP, SL 

STZ/ 
SD 
DV SZW 

16 M BUUV aan het veld 
De raad verzoekt het college: 
-Een open uitvraag aan het maatschappelijk 
middenveld van Haarlem te formuleren, 
waarbij de partners gevraagd wordt op welke 
wijze zij de doelstelling van BUUV denken te 
kunnen verwezenlijken,;  BUUV als 
instrument aan te bieden, maar niet verplicht 
te stellen,;Hierbij in te zetten op een 
kostenbesparing om zo middelen vrij te 
maken voor andere doelstellingen en 
instrumenten binnen het sociaal domein. 

CDA JvdH Het concept van BUUV is samen met burgers en maatschappelijke partners in 
de stad ontwikkeld. De expertise die zo verworven is wil het college niet 
verloren laten gaan. De inzet van professionele sociaal makelaars is met name 
van belang voor de matches met kwetsbare burgers. Vanzelfsprekend wordt op 
dit moment ook gewerkt met inzet van vrijwilligers. In de toekomst zal dat 
verder geïntensiveerd worden.  
De instrumenten BUUV en Sociaal wijkteams zijn voorafgaand aan de 
vaststelling van de sociale infrastructuur gestart en effectief. Daarom zijn beide 
instrumenten onderdeel van de toekomstige sociale infrastructuur waar de raad 
mee akkoord gegaan is (zie ook de toelichting van het college in brief 
2013/426340) . 
Het college zal de voorgenomen overdracht van BUUV aan de partners in de 
stad zorgvuldig voorbereiden en voorzien van criteria die het gebruik van het 
concept en voorbestaan van BUUV garanderen. Daarmee stelt het college de 
investering die gedaan is in BUUV veilig en maximaliseert het college de kans 
op rendement op de investering.  
De dekking van de kosten van BUUV in de basisinfrastructuur wordt voor 
meer dan 70% gevonden door herschikking van subsidies.  
Het college ontraadt de motie. 
 

Verworpen 
 
SV:  
PvdA, SL, 
VVD, D66 
 
Voor:  
CDA, SP, 
AP, FR, SL 
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STZ/ 
E&C 

17 M Stimuleer de breedte cultuur 
De raad verzoekt het college: 
-Structureel een korting van 1% door te 
voeren op de subsidies van de Toneelschuur 
(€ 2,0 mln), de Philharmonie/ 
Stadsschouwburg (€ 5,8 mln); de hiermee 
vrijkomende middelen (€ 78.000) structureel 
toe te voegen aan het 
Cultuurstimuleringsfonds. 

CDA, AP CM De korting van € 75.000 voor 2014 op het Cultuurstimuleringsfonds is 
incidenteel, niet structureel. 
 
Bij de cultuurpodia is sprake van stapeling van bezuinigingen zowel rijks- als 
gemeentelijke bezuinigingen. Voor 2014 wordt al 1% gekort door geen 
prijscompensatie toe te kennen (bezuinigingsspoor subsidies en compenserende 
maatregel). Een verdere kaasschaaf op de subsidie aan de podia acht het 
college onverantwoord. De cultuurpodia zijn onderwerp binnen de 
takendiscussie.  
Bovendien is slechts een beperkt deel van het  Cultuurstimuleringsfonds 
beschikbaar voor  het financieel mogelijk maken van de bespeling van de podia 
door amateurverenigingen (motie uit 2008 voor Cultuurnota Haarlem 2009-
2012). 
 
Het college ontraadt de motie. 
 

Verworpen 
SV:  
PvdA, GLH, 
SP, OPH, 
FR, HP, SL 
 
Voor:  
CDA, AP, 
SL(1) 

STZ/ 
OGV 

18 M  Boter bij de fiets. 
Verzoekt het college 
Serieus te onderzoeken hoe een financiële 
 bijdrage van de fietsers die gebruik maken 
van de fietsenstalling onder het Stationsplein 
gerealiseerd kan worden; 
In dit onderzoek mee te nemen of een 
 financiële bijdrage ook voor andere 
bewaakte fietsenstallingen tot de 
mogelijkheden behoort. 
 

SL LM Het college schat in dat de kosten niet opwegen tegen de baten en leidt tot meer 
overlast van fietsen in de omgeving van het station. Dit onderwerp kan worden 
meegenomen bij de in voorbereiding zijnde Nota fietsparkeren. 
 
Het college kiest voor handhaving op en rond het stationsplein en de realisatie 
van een fietsparkeervoorziening aan de noordzijde van het station. 
 
Het college ontraadt de motie. 
 

Verworpen 
 
SV:  
PvdA, GLH, 
OPH, FR, 
HP, VVD, 
D66 
Voor:  
FR, SL, 
VVD 
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STZ/ 
SD  
DV SZW 

19 A BUUV geen overheidstaak.  
Draagt het college op: 
Op korte termijn de subsidiering aan BUUV 
volledig te staken en het project over te 
dragen aan partners dan wel particulieren in 
de stad; 
Het nieuwe BUUV alleen nog te subsidiëren 
als wordt voldaan aan de nieuwe 
subsidievoorwaarden, zoals die voor alle 
andere organisaties in de stad gelden. 

SL JvdH De MKBA geeft aan dat bij intensivering van BUUV het maatschappelijk 
rendement positief zal worden.  
Het college constateert dat met behulp van BUUV een belangrijk effect wordt 
gerealiseerd en dat er vooralsnog geen overtuigende andere voorbeelden zijn 
van informele hulp en zorg terwijl het van groot belang is dat juist deze 
informele ondersteuning en zorg in de komende jaren verder toeneemt in 
antwoord op de terugtredende overheid.  
Het college acht het zijn taak deze vorm van informele ondersteuning en zorg 
te faciliteren in het licht van de grote opgaven in het sociaal domein en heeft 
daarom voorgesteld BUUV uit te rollen over de stad.  
Vanzelfsprekend wordt voldaan aan de nieuwe subsidievoorwaarden bij 
overdracht van BUUV aan partners in de stad.  
Het college ontraadt de motie. 
 

Verworpen 
 
SV:  
PvdA, GLH, 
SP, AP, HP, 
VVD, D66 
 
Voor:  
SL 

CC 
STZ/E&E 

20 M Eerlijke belasting voor reclame.  
Draagt het college op:Voor de kadernota in 
2014 de raad ter besluitvorming een voorstel 
te doen toekomen waarbij meer differentiatie 
is opgenomen in de tarieven voor 
reclamebelasting voor reclame-uitingen met 
een grootte tussen 1 m2 en 5 m2 

SL JN De reclamebelasting is op verzoek van de ondernemers van de binnenstad 
ingevoerd om de binnenstad te promoten. Het primaat ligt bij het 
Ondernemersfonds. 
Er is een draagvlakonderzoek onder alle binnenstadondernemers uitgevoerd in 
opdracht van de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Haarlem. 
Ook het draagvlak voor de heffingsstructuur (tariefsdifferentiatie) van de 
reclamebelasting is onderzocht. Op grond van de resultaten is de stichting in 
overleg met de partners in de binnenstad tot de conclusie gekomen de huidige 
tariefsdifferentiatie te handhaven. 
Het college ontraadt daarom de motie. 
 

Verworpen 
 
SV:  
PvdA, HP 
 
Voor:  
SP, AP, SL 
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GOB 21 M Reserve bestemmen voor onderhoud.  
Draagt het college op:De 
bestemmingsreserve onderhoud op te heffen 
en de vrijkomende gelden in te zetten voor 
regulier en achterstallig onderhoud 

SL LM Het college ontraadt de motie. 
Met het vaststellen van de visie en strategie Beheer en Onderhoud in februari 
2013 is besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve onderhoud en die 
te voeden vanuit de precariobelasting ondergrondse leidingen. De reserve is 
ingesteld als spaarcomponent voor het hoger dan gemiddelde uitgavenniveau 
voor onderhoud na 2023. Met het vaststellen van de kadernota in mei 2013 is 
besloten de precariogelden in te zetten als bezuiniging (bladzijde 32/33 
Kadernota 2013). De bestemmingsreserve bevat op dit moment geen middelen. 
In de bestemmingsreserve wordt in 2014 € 157.000 gestort. Vanaf 2018 wordt 
de storting hervat. De bestemmingsreserve zal dan ook  nodig blijven, het nu 
niet vullen van de reserve is al een risico (zoals benoemd in de Kadernota 
2013). 
 

Verworpen 
 
SV:  
FR, VVD, 
D66 
 
Voor:  
SL 

SZW 
STZ 

22 M  “Eten, onderdak en kleding voor 
iedereen” 
Draagt het college op 
Invulling te geven aan de morele plicht 
masale mensenrechten (woning, kleding, 
voeding, gezondheidszorg) moet garanderen 
voor iedereen die niet voor zichzelf kan 
zorgen, waaronder ongedocumenteerden/ 
uitgeprocedeerde asielzoekers door: 
o Met betrokken partners, zoals Stem in de 

Stad, Vluchtelingenwerk, Amnesty 
International en woningcorporaties om 
tafel te gaan om te onderzoeken hoe aan 
deze zorgplicht vormgegeven kan worden; 

o Uit te zoeken in hoeverre hierbij gebruik 
kan worden gemaakt van bestaande 
middelen binnen het sociale domein, zoals 
de WMO (prestatieveld 7: 
maatschappelijke opvang); 

o Een signaal af te geven bij de VNG om 
hier als gemeenten gezamenlijk een 
standpunt over in te nemen naar het Rijk. 

GLH, PvdA, 
SL, AP, SP, 
OPH 

BS Het college onderschrijft de mening dat we moreel verplicht zijn om samen te 
zorgen voor mensen die kwetsbaar zijn. Het beleid en voorzieningenaanbod 
van de gemeente Haarlem is daar ook op gericht. Soms kan het gebeuren dat 
mensen die buiten hun schuld in de problemen raken niet binnen de doelgroep 
van de voorzieningen vallen, bijvoorbeeld doordat er wettelijke beperkingen 
zijn of dat financiële middelen daarin niet (kunnen of mogen) voorzien. Wij 
prijzen ons gelukkig dat we samen met onze partners in de stad deze mensen 
een helpende hand kunnen bieden. Die lijn willen we graag voortzetten. 
  
Het college wil graag in de commissie terug komen op de praktische 
uitvoerbaarheid van deze motie. In afwachting daarvan ontraadt het college de 
motie. 
 

Aangenomen 
 
SV:  
VVD, D66 
 
Tegen:  
VVD 
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VVH 23 M  “Stop niet met uitstapprogramma” 
Besluit het College op te dragen het project in 
2014 voort te zetten i.s.m. gemeente 
Haarlemmermeer; het benodigde budget 
(maximaal 40.000 euro) hiervoor te halen uit 
de pot ‘nieuw beleid’ voor 2014; uit te 
zoeken met welke andere gemeenten 
samenwerkingsverbanden afgesloten kunnen 
worden en hoe vanaf 2015 verder vorm kan 
worden gegeven aan het uitstapprogramma. 

GLH, AP, 
CDA, HP, 
SP, PvdA, 
VVD, D66 

BS Het college doet geen uitspraak over de besteding van het raadsbudget “nieuw 
beleid”. Dat is aan de raad. 

Aangenomen 
 
Tegen:  
SL 

SZW 24 M Minima Maximaal Bereikt 
College wordt opgedragen:  
In overleg met SoZaWe en organisaties die 
met minima te maken hebben zoals het 
Platform Minima Organisatie (PMO), 
‘minimamarkten’ te organiseren waar de 
voorzieningen voor minima gepresenteerd 
worden en hierbij aan te sluiten bij reeds 
bestaande activiteiten zoals Schalkwijk aan 
Zee,  De Nazomemarkt in Parkwijk,  de 
braderie in de Cronjé,  het 
Haarlemmerhoutfestival etc.  

PvdA JN Het college vindt het belangrijk om de minimaregelingen een bredere 
bekendheid te geven. Er is echter twijfel over de effectiviteit van de 
minimamarkten voor het bereiken van de doelgroep, onder meer met het oog 
op de privacy en het risico van stigmatisering van de doelgroep. Er zijn andere 
wegen om de doelgroep te bereiken zoals via de sociale wijkteams; aldaar 
kunnen burgers actief gewezen worden op de voorzieningen vanuit het 
minimabeleid. Derhalve ontraadt het college de motie.  

Aangenomen 
 
SV:  
SL, D66 
 
Tegen:  
VVD 
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Ingetrokken  
 
 

25 A Startersubsidie: toch nog 
College wordt verzocht het bedrag van 
50.000 Euro alsnog voor startersleningen 
beschikbaar te stellen; dit ten laste van het 
geplande overschot van 147.000 euro. Te 
proberen alsnog aanvullende rijksbijdragen in 
dit kader te verkrijgen 

Haarlem Plus JN Door de accountant PWC is bevestigd dat het verstrekken van startersleningen 
(via de SVn) een vorm van financiering is. Als gevolg van dat advies, 
vastgesteld in het collegebesluit Stelselwijzigingen” (2013/367273) van 5 
november 2013, hoeven binnen de exploitatie geen middelen meer geraamd te 
worden voor o.a. de startersleningen. Op basis van het advies van de 
accountant is t.b.v. de compenserende maatregelen 2013 nog een bedrag van € 
50.000 aan de Woonvisie (ISV reserve wonen) onttrokken. Op grond van de 
stelselwijzing heeft het college besloten de raad voor te stellen in 2014 € 
1.000.000 te storten bij de SVn voor startersleningen (collegebesluit “Extra 
middelen Starterslening” (2013/434670). Daarbij kan gebruik gemaakt worden 
van de extra middelen van het Rijk. 
 
Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten. 
 
Het college  ontraadt  de motie.  
 

Ingetrokken 

STZ/ 
SZW 

26  Vluchtige budgetten 1 
De raad besluit:  
•tot voortzetting van de bijdrage aan St. 
Vluchtelingenwerk voor 2014, 
•voor het benodigde bedrag van € 100.000,- 
dekking te vinden uit de reserve 
budgetoverheveling, 
•de stand van deze reserve per 1-1-14 te 
houden op € 1.768.000,-, de onttrekking van 
€ 60.000,- te wijzigen in € 160.000,- en de 
stand per 31-12-14 vast te stellen op € 
1.608.000,-, 
•de raad op de hoogte te houden van de 
voortgang van het bestuurlijk overleg met St. 
Vluchtelingenwerk over mogelijkheden tot 
voortzetting van haar werkzaamheden 
(flankerend beleid tov wettelijke taak) na 
2014, 

AP JN 
JvdH 

 Niet 
ingediend 
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STZ/ 
SZW 

27 A Vluchtige budgetten  2 
De raad besluit:  
•tot voortzetting van de bijdrage aan St. 
Vluchtelingenwerk voor 2014, 
•voor het benodigde bedrag van € 100.000,- 
dekking te vinden uit de reserve WWB 
inkomensdeel (in lijn met het eerdere besluit 
tot inzet van middelen uit inkomensdeel voor 
re-integratieactiviteiten) 
•de stand van deze reserve per 1-1-14 te 
houden op € 279.000,-, de onttrekking van € 
0,- te wijzigen in € 100.000,- en de stand per 
31-12-14 vast te stellen op € 179.000,-, 
•de raad op de hoogte te houden van de 
voortgang van het bestuurlijk overleg met St. 
Vluchtelingenwerk over mogelijkheden tot 
voortzetting van haar werkzaamheden 
(flankerend beleid tov wettelijke taak) na 
2014, 

AP JN 
JvdH 

 Niet 
ingediend 
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3 

Motie Cijfers Die Ons Ook Echt Wat Zeggen 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 14 november 2013, in 
beraadslaging over de Programmabegroting 2014-2018, 

constaterende dat 

• nog altijd veel prestatie- en effectindicatoren zo zijn opgesteld, dat de raad er in praktijk 
niets aan heeft en niets mee kan, 

• nog altijd veel prestatie- en effectindicatoren achterhaald zijn of oude cijfers laten zien en / 
of niet meer worden gemonitord, 

• het al jaren een wens van de raad is, de indicatoren meer smart en ter zake doend te 
formuleren en te meten, 

• dit voor de controlerende taak van de raad essentieel is (zie ook diverse aanbevelingen RKC 
e.a.), 

besluit in de komende raadsperiode meer dan tot nu toe het geval was te inventariseren welke 
gegevens en indicatoren nu werkelijk relevant en objectief zijn per programma en beleidsdoel, om 
de controlerende taak van de raad naar tevredenheid, efficiënt en over langere periodes te kunnen 
uitoefenen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



2̂2 
/ ( U ) \ GROENLINKS 

HAARLEM 

SP. 
PVDA ^ 

Soclaa Lokaa 

Motie "eten, onderdak en kleding voor iedereen' 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 14 november 2013, 
sprekend over de Programmabegroting 2014 - 2018, 

Overwegende dat 
• asielbeleid, inclusief het wel of niet het verstrekken van een verblijfsvergunning, 

een landelijke kwestie is buiten de bevoegdheden van gemeenten; 
• bekend is dat niet alle asielzoekers of ongedocumenteerden (direct) in de 

gelegenheid zijn terug te keren naar het land van herkomst; 
• er voor deze groep vaak geen (officiële) opvang is; 
• deze groep illegaal in Haarlem verblijft met alle risico's van dien voor de mensen 

zelf (uitbuiting, gezondheidsproblemen, etc) en voor de overlast in de stad. 

Constaterende dat 
• een comité van de Raad van Europa oordeelt dat Nederland ongedocumenteerde 

vreemdelingen niet langer zomaar op straat mag zetten; 
• deze uitspraak een sterk signaal is dat het huidige beleid van de Nederlandse 

overheid niet voldoet aan de Universele Rechten van de mens; 
• deze uitspraak de ongedocumenteerde vreemdelingen de mogelijkheid biedt naar 

de rechter te stappen om opvang proberen af te dwingen. 

Verder constaterende dat 
• de gemeente Haarlem zich dient te houden aan de Universele Rechten van de 

mens en daarmee basale mensenrechten (woning, kleding, voeding, 
gezondheidszorg) moet garanderen voor iedereen binnen de gemeente die niet in 
staat is hier zelf voor te zorgen; 

• Stem in de Stad momenteel beperkte opvang kan bieden aan 
ongedocumenteerden/uitgeprocedeerde asielzoekers. 

Spreekt haar mening uit dat 
• Zij de morele plicht voelt ook deze kwetsbare mensen een basisvoorziening te 

bieden. 

Draagt het college op 
• Invulling te geven aan deze morele plicht door: 

o Met betrokken partners, zoals Stem in de Stad, Vluchtelingenwerk, Amnesty 
International en woningcorporaties om tafel te gaan om te onderzoeken hoe 
aan deze zorgplicht vormgegeven kan worden; 

o Uit te zoeken in hoeverre hierbij gebruik kan worden gemaakt van bestaande 
middelen binnen het sociale domein, zoals de WMO (prestatieveld 7: 
maatschappelijke opvang); 

o Een signaal af te geven bij de VNG om hier als gemeenten gezamenlijk een 
standpunt over in te nemen naar het Rijk. 

En gaat over tot de orde van de dag 
lA 



(SXh GROEN Act'^ 
^HAARLEM >^f' 

PVDA 
Motie "stop niet met uitstapprogramma 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 13 november 2013, 
sprekend over de Program ma beg roting 2014 - 2018, 

Constaterende dat 
• sinds 2010 het uitstapprogramma prostituees in Haarlem wordt uitgevoerd; 
• dit programma niet alleen vrouwen laat uitstappen, maar meer biedt: 

o Het signaleren van wantoestanden en deze doorgeven aan partners, zoals 
GGD en de politie 

o Het bieden van goede hulpverlening aan vrouwen die kampen met 
meervoudige problematiek, zoals schulden en verslaving; 

• de afgelopen jaren een goed netwerk is opgebouwd in de branche en steeds 
meer vertrouwen van de betrokken vrouwen is verkregen; 

• de cijfers van deelnemers en uitstappers in Haarlem relatief goed zijn ten 
opzichte vergelijkbare programma's in andere steden (zie onderzoek Regioplan); 

• het specifieke karakter van deze beroepsgroep specifieke kennis vergt. 

Overwegende dat 
• samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk is, aangezien de meeste 

sekswerkers niet wonen in de plaats waar ze werken; 
• Haarlemmermeer bereid is met onze gemeente een samenwerkingsverband aan 

te gaan en daarmee de kosten voor Haarlem lager worden; 
• het geld 'nieuw beleid' in 2014 nog steeds is in te zetten voor dit programma. 

Besluit 
het College op te dragen het project in 2014 voort te zetten ism gemeente 
Haarlemmermeer; 
het benodigde budget (maximaal 40.000 euro) hiervoor te halen uit de pot 'nieuw 
beleid' voor 2014. 
uit te zoeken met welke andere gemeenten samenwerkingsverbanden afgesloten 
kunnen worden en hoe vanaf 2015 verder vorm kan worden gegeven aan het 
uitstapprogramma. 

En gaat over tot de orde van de dag 

iLinks Haarlem Putf A 

7 ^ 



ó.L 
PVDA 

Minima maximaal bereikt 
Motie 

De gémeenteraad van Haarlerrvin vergadering bijeen op 14 november 
2013 in het kader van de program ma beg roting 2014-2018, 

Overwegende dat: 

• Uit de minimamonitor gebleken Is dat het gebruik van de 
minimavoorzieningen In Haarlem niet optimaal is 1, 

Constaterende dat: 

• Door de economische crisis de werkloosheid2 en het aantal minima3 

verder zai toenemen. 

Draagt het College van B&W op om: 

• In overleg met SoZaWe en organisaties die met minima te maken 
hebben zoals het Platform Minima Organisatie (PMO), 'minimamarkten' 
te organiseren waarbij de voorzieningen voor minima gepresenteerd 
worden en hierbij aan te sluiten bij reeds bestaande activiteiten zoals 
Schalkwijk aan Zee, de Nazomermarkt in Parkwijk, de braderie in de 
Cronjé, het Haarlemmerhoutfestival etc. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

1 Minima monitor Haarlem 2012 (mei 2013, Kwi^) 
2 Recessiemonitor Haarlem 3 e kwartaal 2013 (oktober 2013, O&S Haarlem) 
3 Programmabegroting 2014-2018 gemeente Haarlem (p l03 ) 
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