
 

 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering: donderdag 11 september 2014 

1.  Vragenuur 

 De mondelinge vragen door de fracties PvdA en CDA mbt afspraken met corporaties 

over huisuitzettingen worden beantwoord door wethouder Langenacker 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

Agendapunten  8, 11 en 12 worden opgewaardeerd tot bespreekpunt . 

 

3.  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergaderingen 23, 25 en 26 juni en 3 juli 2014 

   De verslagen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld.  

 

4.  Duurzaamheidsmonitor en Wet milieubeheer jaarverslag 2013 

Besluit: conform 

 

5.  Benoeming in vaste dienst mevrouw J.S. Spier 

Besluit: conform 

 

6.  Ontwerp-begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling Cocensus (Zienswijze Raad) 

Besluit: conform 

 

7.  Verkoop Slot van Nieuwerkerkstraat 6 - 12A (Zienswijze Raad) 

Besluit: conform  

 

8.  Aandachtspunten Auditcommissie interim controle accountant 

Besluit: conform  

 

9.  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zijlweg e.o.. 

Besluit: conform  

De fracties CDA, Trots, D66 en PvdA geven een stemverklaring 

 

10.  Toetreding gemeenten Beemster en Purmerend tot de gemeenschappelijke regeling 

Milieudienst IJmond 

Besluit: conform  

De fracties SP, PvdA, D66 enTrots geven een stemverklaring  

  

11.  Transitie sociaal domein: beleidskader beschermd wonen 

Besluit: conform  

De fractie SP stemt tegen het voorstel. 

 

11.1 Motie Geen Prijs op de Wachtlijst 

De motie ingediend door de fractie AP wordt verworpen; 

De fracties AP, SP en Trots stemmen voor de motie; 

De fracties PvdA, D66, GLH,VVD,SP, CU, OPH, CDA en Trots geven een 

stemverklaring 

 

12.  Naar een andere behandeling van bezwaarschriften 

Besluit: conform  
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12.1 Motie Bezwaarlijk Belang 

De motie ingediend door de fractie AP wordt verworpen; 

De fracties AP en Trots stemmen voor de motie; 

De fracties Trots, SP en  D66 geven een stemverklaring 

 

13.  Toetreding gemeente Den Helder tot de gemeenschappelijke regeling Cocensus 

(Zienswijze Raad) 

Besluit: conform  

De fracties SP, PvdA, Trots en D66 geven een stemverklaring  

 

14.  Armoedebeleid de volgende stap 

Besluit: gewijzigd  

 

14.1 Voor minima met minima: verbeteren toegankelijkheid armoederegelingen 2.0 

Het raadsbreed ingediende amendement wordt aangenomen 

 

14.2 Amendement Mogelijk Vergund 

Het amendement ingediend door de fractie AP wordt ingetrokken. 

 

14.3 Motie Screen (and) Mean 

De motie ingediend door de fractie AP wordt ingetrokken na toelichting door de 

wethouder, 

 Wethouder Langenacker zegt toe alle ‘armoede’ regelingen onder de loep te nemen. 

Zij zal begin 2015 (februari) hierover terugkoppelen naar de raad.  

 

15.  Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

15.1 Motie vreemd Red de Weesfiets! 

De motie ingediend door de fracties VVD en Trots wordt verworpen; 

De fracties VVD, Trots, AP, CU en CDA stemmen voor de motie; 

De fracties AP, D66, PvdA, GLH, CU, SP  en Trots geven een stemverklaring. 

Wethouder Sikkema geeft aan binnenkort te komen met een notitie hierover.  

 

15.2 Motie vreemd VVD en SP "Land in zicht, zicht op Recht" 

De motie ingediend door de fracties SP en VVD wordt verworpen; 

De fracties SP en VVD stemmen voor de motie; 

De fractie PvdA geeft een stemverklaring. 

 

15.3. Motie vreemd AP inzake Land in Zicht 

De motie ingediend door de fractie AP wordt verworpen; 

De fracties AP en SP stemmen voor de motie. 

 

15.4 Motie vreemd SP, VVD, Trots, OPH over Samenwerking Zandvoort Haarlem 

De motie ingediend door de fracties SP, VVD, Trots en OPH wordt ingetrokken na 

toezegging door burgemeester Schneiders  het onderwerp i.c.m. rapport nogmaals te 

agendering in de commissie.  
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15.5 Motie Vreemd Simpel Uitstalbeleid, een pré voor het MKB.  

De motie ingediend door de fracties D66, SP, Trots, CU, GL, PvdA, VVD en AP 

wordt aangenomen; 

De fracties D66, SP, Trots, CU, GL, PvdA, VVD en AP stemmen voor de motie; 

Wethouder Langenacker zegt toe binnen 8 weken hierop terug te komen. 

Burgemeester Schneiders geeft aan dat niet op voorhand al terughoudend omgegaan 

zal worden met handhaving.   

 

 Motie vreemd Christenunie over de Fietsoversteek Prins Bernhardlaan 

De aangekondigde motie door de fractie CU wordt niet ingediend. 

Voorgesteld wordt het onderwerp terug te laten komen in de commissie; ook stelt 

wethouder bezoek ter plaatse voor.  

 

Volgende brieven worden geagendeerd in de diverse commissies:  

Beantwoording vragen Raadsfractie Christen Unie ex art. 38 RVo over textielinzameling in 

Haarlem (2014/305943) 

Beantwoording vragen ex art 38 RvO van Christen Unie inzake ecologisch bermbeheer 

(2014/296046) 

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO inzake Land in Zicht (2014/276715) 

Beantwoording aanvullende vragen ex. art 38 RvO van de fractie van de VVD inzake de 

verkoop van de Zijlsingel 1(2014/316441) 

Beantwoording vragen ex art 38 RvO Actiepartij inzake windmolens (2014/257172 

Beantwoording vragen ex art 38. AP Hofjes bedreigd door verhuurdersheffing? 

(2014/311380)  

 

Verzoek van gedachten te willen wisselen over het beleid iz de WMO en  Jeugdzorg 

(2014/234045) 

Beveiliging Suwinet door gemeenten (2014/280456) 

Brief FNV inzake grote zorgen over WMO 2015(2014/319124) 

Wijkraad Binnenstad Ripperdastraat 13A; zienswijze ontwerp omgevingsvergunning 

(2014/257516) 

Zorgen over mogelijk wegvallen begeleiding Begeleidersvoorziening Doofblinden mbt 

WMO (2014/294128) 

Brief van wethouder Langenacker d.d. 9 juli 2014 inzake besluit DB Paswerk inzake 

incidentele belastingteruggave 2013(2014/261202) 

Hoge legesheffing gastouderopvang (2014/244175) 
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SP. 
PVDA HAARLEM 

ChristenUnie 
Haarlem 

Amendement: 
Voor minima met minima: Verbeteren toegankelijkheid armoederegelingen 2.0 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 11 september 2014 in 
beraadslaging over het Raadsstuk Armoedebeleid de Volgende Stap, 

Constaterende dat: 

- Armoede toeneemt in Nederland, zo ook in Haarlem: Haarlem stond in 2013 in de top 
50 grootste gemeenten op plaats 16 wat betreft armoede; 

- Het bereiken van minima in Haarlem niet optimaal is: een groot deel van de mensen 
die van een minimuminkomen moet rondkomen wordt nog steeds niet bereikt; 

- Van de huidige minima slechts 61% een of meer mogelijkheden uit het minimabeleid 
gebruikt. 

Overwegende dat: 

- In het coalitieprogramma is afgesproken dat geld dat bedoeld is voor de bestrijding 
van armoede ook daaraan besteed dient te worden; 

- Er een budget van €50.000,- wordt aangewend voor uitbereiding en verbetering van 
de communicatie ter vergroting van het bereik van minima; 

Er een budget van € 30.000,- wordt gebruikt om de regeling Jeugd Sport- en 
Cultuurfonds beter bekend te maken; 

Er in Haarlem bestaande informeel en formeel georganiseerde netwerken zijn, 
waaronder zelforganisaties, sociale wijkteams, de voedselbank en 
welzijnsorganisaties, die goede ingangen hebben bij of zelf onderdeel zijn van de 
diverse minima doelgroepen; 

- In het coalitieprogramma een appel wordt gedaan op de expertise van 
maatschappelijke organisaties en initiatieven van bewoners(netwerken). 

Besluit de volgende tekst in Bijlage 1 Bestemmingsvoorstel, p.11 punt 8 als volgt te wijzigen: 

"Er wordt samengewerkt met lokale partners die werken met minima om de boodschap te 
versterken. Hiertoe wordt een communicatieplan opgesteld." 

In: 

"In samenwerking met informeel en formeel georganiseerde Haarlemse netwerken die 
dagelijks in contact komen met minima doelgroepen of daarvan zelf onderdeel zijn, 
waaronder zelforganisaties, belangenbehartigers, sociale wijkteams, de voedselbank en 
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SP. 
PVDA & GROENLINKS 

HAARLEM 

ChristenUnie [TROTS 

welzijnsorganisaties, wordt een communicatieplan opgesteld. Hierbij ligt de focus op 
outreachend en persoonlijk bereiken van mensen die in aanmerking komen voor extra 
financiële ruimte middels de minimaregeling. Daarnaast worden waar nodig en binnen de 
daartoe wettelijke en gemeentelijke bepalingen mogelijk, de aanvraagprocedures versimpeld 
voor een regeling of voorziening." 

En gaat over tot de orde van de dag. 

PvdA 

Trots Haarlem 
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, GROENLINKS 
'HAARLEM # P V D A 

A c t i e p a r t i j 

Motie: Simpel uitstalbeleid, een pré voor het MKB 

De Haarlemse gemeenteraad, in vergadering bijeen op 11 september 2014 

Overwegende dat: 

-De gemeente Haarlem het ondernemersklimaat voor het MKB wil optimaliseren 

-Het geven van vertrouwen en schrappen van overbodige regels uit beleidnota's daarbij van belang is 

-Er natuurlijk regels nodig blijven, maar dat dan heldere en voor iedereen begrijpelijke regelgeving 
moet zijn 

-Het college een taakstelling wil realiseren door het verminderen van regeldruk 

-Veel ondernemers uit de stad het 'Reclame- en uitstallingenbeleid' nog steeds een ontoegankelijk en 
onwerkbaar stuk vinden 

-Er daarnaast behoefte is aan een actualisatie (cijfers stammen uit 2010) en er een evaluatie is 
aangekondigd 

Verzoekt het college van B&W om: 

-In dialoog met de Centrum Management Groep, ondernemers en andere relevante partijen, het 
Reclame- en uitstallingenbeleid zodanig te versimpelen dat waar mogelijk slechts duidelijke 
algemene reRels overblijven, op basis van objectieve criteria. 

-Binnen 8 weken een conceptnota te bespreken in de commissie Ontwikkeling. 

-Vanaf dat moment tot inwerkingtreding van het nieuwe beleid, terughoudend te zijn met 
handhaving, indachtig de voorgestelde nieuwe algemene regels. 

En gaat over tot de orde van de dag 

Pascal Spijkerman (Q66) / ntSRjy Sander van den Raadt (Trots) / Frankpisser (CU) 

Robbert Berkhpui: (GL) / Sydney Visser (PvdA (AP) / Hendrikje van der Smagt (WD) 
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