
Kort verslag
Datum raadsvergadering:  donderdag 12 juni 2014

1.  Vragenuur
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

2.  Vaststellen van de agenda van 12 juni
Als leden van de commissie geloofsbrieven voor benoeming van schaduwraadslid R.
Molenaar worden benoemd: mevr. De Raadt, dhr. Van Leeuwen en de heer Azannay.
Agendapunt 5 Spaarnwoude wordt opgewaardeerd naar bespreekpunt.
Agendapunt 8 Aanvullend krediet Waarderhaven zal niet worden behandeld in deze
vergadering.
De moties vreemd worden behandeld na afloop van de reguliere agendapunten.

3.  Vaststelling concept-notulen van de vergadering van 28 mei 2014
Het verslag wordt zonder verdere op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.

4.  Jaarverslagen Regionale meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten
en CAReL Zuid- en Midden-Kennemerland en leerplicht Haarlem 2012-2013
Besluit: conform

5.  Recreatieschap Spaarnwoude, Strategisch Groen Project, Stichting Mainport &
Groen Jaarrekening 2013, Begrotingswijzigingen 2014 en
Programmabegrotingen 2015
Besluit: conform

5.1 Motie Onafhankelijk onderzoek naar de broekriem (in reprise…)
De raadsbreed ingediende motie wordt aangenomen.

5.2 Motie Sober groen staat niet rood (D66)
De motie ingediend door de fracties D66, PvdA, VVD, AP, Trots, OPH, SP en GLH
wordt raadsbreed aangenomen.
De fractie CU geeft een stemverklaring.

5.3 Motie Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude met meer urgentie
De motie ingediend door de fracties CU, VVD en CDA wordt verworpen.
De fracties CU, VVD en CDA stemmen voor de motie.

6.  Ter zienswijze: Ontwerpjaarverslag 2013 Veiligheidsregio Kennemerland
Besluit: conform
De fracties AP, VVD en D66 geven een stemverklaring

7.  Ter zienswijze: Ontwerpbegroting 2015 Veiligheidsregio Kennemerland
Besluit: conform

7.1 Motie van Bezorgdheid VRK
De motie ingediend door de fractie AP wordt verworpen.
De fracties AP, Trots, OPH en SP stemmen voor de motie.
De fracties AP, VVD en D66 hebben bij agendapunt 6 hun stemverklaring gegeven.
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8.  Aanvullend krediet Waarderhaven
Aangehouden: dit onderwerp zal in een latere vergadering worden behandeld.

9.  Uitwerking lichtste vorm van de hulp bij het huishouden
Besluit: conform.
Fractie SP stemt tegen het voorstel (SV)

9.1 Motie Overgang van onderneming in de zorg Trots
De motie ingediend door de fracties Trots, AP, SP, OPH wordt verworpen.
De fracties Trots, AP, SP, OPH stemmen voor de motie.

Aanpassing: al lezen als al het personeel dat bij de activiteit verbonden is.

9.2 Motie algemeen maatschappelijk belang WMO Zorg
De motie ingediend door de fracties SP, OPH en Trots wordt verworpen.
De fracties SP, OPH , AP en Trots stemmen voor de motie.

9.3 Motie medewerkers thuiszorgorganisaties
De motie ingediend door de fracties SP, OPH en CU wordt verworpen.
De fracties SP, CU , AP, Trots en OPH  stemmen voor de motie.

9.4 Motie signalering door aanbieder WMO Zorg
De motie ingediend door de fractie SP, VVD, OPH, Trots en CU wordt verworpen.
De fracties SP, VVD, OPH, AP, Trots en CU stemmen voor de motie.

9.5 Motie monitoring en klachtenregeling adequate hulp in het huishouden
De motie ingediend door de fractie SP, CU, Trots, VVD, AP en OPH Haarlem wordt
verworpen.
De fracties SP, VVD, OPH, AP, Trots en CU  stemmen voor de motie.

Aanpassing: Minus tweede bullet en minus het woord protocol.

10.  Vaststelling Jaarrekening en Jaarverslag 2013
Besluit: conform

10.1 Motie Diepgaand inzicht
De motie ingediend door de fracties VVD , OPH, AP, Trots en SP wordt verworpen.
De fracties VVD, OPH, AP, Trots, SP en CU stemmen voor de motie.
De fractie D66 geeft een stemverklaring

10.2 Motie: Overnemen aanbevelingen
De motie ingediend door de fracties CDA, PvdA, GLH, D66, SP, OPH,VVD en Trots
wordt raadsbreed aangenomen.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


/
3

11.  Moties Vreemd betr. Subsidieverstrekking basisinfrastructuur 1 juli 2014 - 31
december 2015
Wethouder V.d. Hoek geeft aan dat besluit is genomen en deze moties ook op later
tijdstip (kadernota) kunnen worden ingediend.  De fracties Actiepartij en SP  gaan
hiermee akkoord en dienen de moties later in.

11.1 Motie vreemd subsidieverstrekking basisinfrastructuur 1 juli 2014 – 31
december 2015
De motie ingediend door de fracties AP, CU, OPH en SP wordt nog niet in stemming
gebracht.

11.2 Motie Nuttig Bezig Blijven
De motie ingediend door de fractie AP  wordt nog niet in stemming gebracht.

11.3 Motie Ondersteun de Directe Ondersteuning
De motie ingediend door de fractie AP wordt nog niet in stemming gebracht.

12.  Motie Vreemd Trots betr. Wet Markt en Overheid
De motie ingediend door de fractie Trots, AP, SP, OPH wordt ingetrokken na
toelichting wethouder Cassee.

13.  Benoeming schaduwraadslid dhr. R. A. Molenaar
De benoeming heeft plaatsgevonden

 Sluiting: 23.28 uur.
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MOTIE Onafhankelijke onderzoek naar de broekriem (in reprise...) 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 12 juni 2014 

Overwegende dat: 
> De gemeente Haarlem deel uitmaakt van de gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied 

Spaarnwoude en met een wethouder in het bestuur vertegenwoordigd is; 
> Het College aan de Raad verzoekt om verklaringen van geen bezwaar af te geven voor de 

voorlopige jaarrekening 2013, de voorlopige Begrotingswijzigingen 2014 en de voorlopige 
programmabegroting 2015 van het Recreatieschap Spaarnwoude; 

> De exploitatie van het Recreatieschap in de afgelopen jaren tot structurele en aanzienlijke 
tekorten heeft geleid; 

> In tijden van financiële nood en grote jaarlijkse tekorten het een organisatie past om ook het 
eigen functioneren waaronder de bedrijfsvoering ter discussie te stellen. 

> Op 1 november 2012 reeds een motie door de Haarlemse Raad is aangenomen waarin werd 
verzocht om: 

• Een onafhankelijk efficiency onderzoek binnen de NV Recreatie Noord-Holland, zodat een 
doelmatigere en doeltreffendere inzet van middelen ten aanzien van het recreatiegebied 
Spaarnwoude mogelijk is 

Constaterende dat; 
> Het eerder door de Raad van Amsterdam en later bij motie door de Raad van Haarlem gevraagde 

efficiencyonderzoek is uitbesteed aan Grontmij. Wat echter geen kerntaak is van dit bedrijf en 
niet onafhankelijk is te noemen aangezien het ook opdrachten uitvoert voor het Recreatieschap; 

> Pogingen om de financiële tekorten te stoppen nu vooral worden gezocht in het verminderen 
van service en diensten, het uitstellen of niet uitvoeren van groot onderhoud, het sluiten van 
accommodaties, het afstoten of niet meer toegankelijk maken van gebieden en faciliteiten; 

> Tevens wordt getracht extra geldopbrengende activiteiten en projecten aan te trekken middels 
ondermeer niet concreet uitgewerkte 'vastgoedontwikkelingen'; 

> Deze voorgestelde aanpak uit het onderliggende Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude 
het risico op veronachtzaming van de oorspronkelijke doelstellingen van het natuur- en 
recreatiegebied en de leefbaarheid in de omgeving vergroot en de aantrekkelijkheid en beoogde 
doelstelling verkleint; 

> Een efficiency onderzoek naar de bedrijfsvoering van het Recreatieschap & RNH (Recreatie N-H) 
niet perse door een duur extern bureau zou hoeven te worden gedaan. 

> Een taskforce-groep bestaande uit deskundige en kritische experts uit de diverse deelnemende 
gemeenten zo'n efficiencyonderzoek zou kunnen uitvoeren; 

Verzoekt het college: 
Tijdens de behandeling in de vergadering van het Betuur van de voorlopige jaarrekening 2013, de 
voorlopige Begrotingswijzigingen 2014 en de voorlopige programmabegroting 2015 van het 
Recreatieschap Spaarnwoude en het onderliggende Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude, 
de vertegenwoordigende wethouder in te laten brengen dat; 
1. Alsnog een onafhankelijk efficiencyonderzoek binnen de NV Recreatie Noord-Holland en 

Recreatieschap Spaarnwoude uit te laten voeren; 
De gemeenteraad voor 1 oktober te informeren over de uitkomsten van dit efficietu^onderzoek 
en de mogelijkheden die er zijn voor kostenbesparende maatregelen, 

2. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Sober groen staat niet rood 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 12 juni 2014, 

Constaterende dat 

Het College aan de Raad verzoekt om verklaringen van geen bezwaar af te geven 
voor de voorlopige jaarrekening 2013, de voorlopige Begrotingswijzigingen 2014 en 
de voorlopige program ma begroting 2015 van het Recreatieschap Spaarnwoude; 

- De exploitatie van het recreatieschap in de afgelopen jaren tot structurele en 
aanzienlijke tekorten heeft geleid, 

- De jaarlijkse tekorten uit de reserves worden aangevuld, zodat de reserves binnen 
enige jaren afnemen tot 0 indien de exploitatie niet minimaal sluitend gemaakt wordt, 

- Het Recreatieschap dit laatste ook als uitgangspunt heeft genomen voor haar 
Uitvoeringsprogramma Duurzaam Spaarnwoude, 
Dit Uitvoeringsprogramma ons als Raad van Haarlem geen helder en gedegen basis 
vanuit exploitatiescenario's biedt waarop wij kunnen controleren, 

Overwegende dat 
Het Recreatieschap primair ten doel heeft de groene bufferzone in stand te houden en 
deze bufferzone open te stellen om een veilige, goed onderhouden en prettige 
recreatieve omgeving te bieden aan de inwoners van participerende gemeenten en 
gasten van elders. 
De Raad al vier jaar lang zeer bezorgd is over het gevolgde beleid van het 
Recreatieschap, onder andere door het nastreven van plannen als de aanleg van een 
vakantiedorp met nadelige consequenties voor de kwetsbare omgeving. 
De Raad zeer bezorgd is over het uitstellen van groot onderhoud om incidenteel de 
tekorten op de jaarrekening en de begroting te verminderen. 
De Raad graag een bijdrage wil leveren bij het zoeken naar structurele oplossingen 
voor een sluitende begroting van het Recreatieschap, waarbij het doel van het 
Recreatieschap leidend is, 

Verzoekt het college, met name de wethouder die namens Haarlem in het Bestuur 
(DB/AB) zitting heeft om daar het volgende voorstel neer te leggen: 

Opstellen van het meest basale exploitatiescenario vanuit het primaire doel en wel in 
de meest eenvoudige en sobere uitvoering tegen minimale kosten 

- Opstellen van een tweede exploitatiescenario waarin tegen meerkosten aanvullende 
en gewilde faciliteiten geboden worden aan de bezoekers, 
Deze scenario's door te rekenen op exploitatie en investeringen en van daaruit op 
benodigde commerciële dekkingsmiddelen en daarvoor voorstellen te doen. 
Deze scenario's voor te leggen 

en gaat over tot de orde van de 
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Motie: 'Overnemen aanbevelingen' 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 12 juni 2014, in 
beraadslaging over 'de jaarstukken 2013'; 

Constaterende dat. 

De accountant in het accountantsverslag 2013 'Samen stappen gezet' 
op pagina 4 de belangrijkste kernboodschappen heeft geformuleerd; 
De accountant hierbij onder punt 5 (MPG) en punt 9 
[verhuuropbrengsten) twee aanbevelingen doet; 
De Rekenkamercommissie [RKC] onderzoek heeft gedaan naar de 
jaarstukken 2013 (jaarverslag en jaarrekening) en naar aanleiding 
daarvan het verslag 'Wankel Evenwicht' heeft aangeboden aan de 
raad; 
De RKC 7 aanbevelingen doet aan het college met de vraag deze op te 
nemen in een plan van aanpak en over de opvolging verslag te doen in 
de Bestuursrapportages van 2014; 

Overwegende dat, 

Het college aangeeft dat 'de conclusies van de RKC op hoofdlijnen 
worden herkend'; 
Het voor de raad niet duidelijk is geworden wat de reactie van het 
college nu concreet inhoudt en welke activiteiten ingezet zullen 
worden; 

Besluit: alle aanbevelingen van de accountant en de RKC over te nemen en het 
college te verzoeken om in overleg met de RKC tot invulling en uitvoering van cie_ 
aanbevelingen te komen; 

...en gaat over tot de orde van de dag. 
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