
Kort verslag
Datum raadsvergadering:  donderdag 13 maart 2014

1 Vragenuur
De vragen gesteld door de Actiepartij inzake sluiting Actief Talent Haarlem worden
beantwoord door wethouder V.d. Hoek.

2 Vaststellen van de agenda
De moties vreemd zullen worden behandeld na de reguliere agendapunten.
Tot leden van de commissie Goedkeuren Geloofsbrieven worden benoemd:
Cora-Yfke Sikkema, Merijn Snoek en Rob de Jong.
Over de agendapunten 14 (Spaarnelanden) en 15 (Duinwijck) is door de raad
aangegeven dat 14 Spaarnelanden wordt aangehouden; Duinwijck wordt behandeld.
Agendapunt 11 wordt opgewaardeerd tot bespreekpunt op verzoek van de VVD.

3 Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 13 februari 2014
De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld.

4 Toestemming uittreding GR Schadeschap Schiphol
(2014/9068)
Besluit: Conform

5 Voorlopige Termijnagenda 2014
(2013/535618)
Besluit: Conform

6 Verklaring van geen bedenkingen in verband met omgevingsvergunning
geluidsinstallatie sportvereniging Olympia
(2014/74210)
Besluit: Conform
De fractie Actiepartij geeft een stemverklaring

7 Opheffing Programmaraad
(2014/489281)
Besluit: Conform

8 Mandateren bevoegdheid tot afwijzing van verzoek tot herziening
bestemmingsplan
(2013/512716)
Besluit: Conform

9 Aanvullend krediet Centrale Watergang
(2013/19028)
Besluit: Conform
De fractie SL geeft een stemverklaring
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10 Wijzigingen  in Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders,
commissieleden en fracties t.a.v. vergoeding aanschaf computer
(2014/74712)
Besluit: Conform
De fracties CDA, SP , SL stemmen tegen het voorstel.
De fractie PvdA geeft een stemverklaring

11 Overheveling budget Sociaal Domein
(2014/44344)
Besluit: conform

11.1  Motie Liever enigszins gemankeerd dan niets……
De motie ingediend door de fracties VVD, AP, GLH, PvdA, SP, D66, CDA wordt
raadsbreed aangenomen.

12 Vaststellen RKC rapportage Risicomanagement
(2014/147830)
Besluit: Conform
De fracties GLH, PvdA en Actiepartij geven een stemverklaring

13 Arbeidsmarktagenda 2014-2016
(2014/653)
Besluit: Conform
De fracties D66, PvdA, Haarlem Plus,  GLH, SP, SL geven een stemverklaring

14 Garantieverlening Spaarnelanden wegens lening investeringen Duurzaam
Afvalbeheer (2014/21455) en businesscase duurzaam afvalbeheer (2014/31014)
worden aangehouden.

15 Aanvragen krediet Verbouw en Verhuur + Exploitatie multifunctionele
Sporthal Duijnwijck
Besluit: conform
De fracties CDA , D66, Sociaal Lokaal, Haarlem Plus, PvdA, VVD en AP geven een
stemverklaring
Fracties VVD, GLH en SP stemmen tegen het voorstel.

15A Aanvragen bouwkrediet multifunctioneel sporthal Duinwijck
(2013/495166)
Besluit: Conform

15B Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck
(2013/520442)
Besluit: gewijzigd

15.B1 Amendement: exploitatie multifunctionele sporthal
Het amendement ingediend door de partijen D66, PvdA, Haarlem Plus wordt
aangenomen
De fracties D66, SL, Haarlem Plus, CDA en PvdA stemmen voor het amendement.
De fractie Reeskamp geeft een stemverklaring.
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16 Vrijgeven middelen meubilair tweede fase Zijlpoort
(2014/92726)
Besluit: Conform
De fracties CDA en AP geven een stemverklaring

16.1 Amendement Voor een beetje minder proberen
Het amendement ingediend door de fracties CDA, FR, OPH, AP, Haarlem Plus , SP en
Sociaal Lokaal wordt verworpen.
De fracties CDA, FR, OPH, AP, Haarlem Plus , SP en Sociaal Lokaal stemmen voor
het amendement.
Wethouder Mooij zegt toe dat indien er krediet teveel is aangevraagd, dit zal worden
verantwoord in de Berap.

17 Statutenwijziging Spaarnesant
(2013/375901)
Besluit: gewijzigd aangenomen
De fractie SP stemt tegen het voorstel.

17.1 Amendement toezicht door de raad
Het amendement ingediend door de partijen D66, VVD, PvdA, GLH, SP, AP wordt
raadsbreed aangenomen.

17.2 Motie Benoeming door de raad
De motie ingediend door de fractie D66, VVD, PvdA, GLH, SP, AP wordt aangenomen.
De fracties CDA stemt tegen de motie.

17.3 Motie Toezicht door de raad
De motie ingediend door de fractie D66, VVD, PvdA, GLH, SP, AP wordt raadsbreed
aangenomen

17.4 Amendement: zittingsduur
Het amendement ingediend door de partijen D66, VVD, PvdA, SP en GLH wordt
raadsbreed aangenomen.

17.5  Amendement De gemeenteraad benoemt en ontslaat
Het amendement ingediend door de partijen PvdA, GLH, VVD, SL en SP wordt
aangenomen.
De fractie CDA stemt tegen het amendement.

18 Vaststellen RKC rapportage WMO-voorzieningen: de kanteling van een aanbod-
naar een vraaggerichte organisatie.
(2014/52434)
Besluit: conform
Zie hiervoor ook  motie 20.2 Alles naar wens met de sociale ombudsmens

19 Gedeeltelijke openstelling Generaal Cronjéstraat voor autoverkeer
(2014/96127)
Besluit: conform
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Er vindt een hoofdelijke stemming plaats: PvdA, Haarlem Plus, VVD, D66 stemmen
voor het voorstel (21), GLH, CDA, SP (1), OPH, AP, FR, SL stemmen tegen (17)
Burgemeester komt met nadere verklaring van de inhoud van de evaluatie in een
volgende commissie.

19.1 Motie :  Veilige winkelstraat gaat voor
De motie ingediend door de fractie Sociaal Lokaal en Haarlem Plus wordt verworpen.
De fracties Sociaal Lokaal en Haarlem Plus stemmen voor de motie.
De fractie D66 geeft een stemverklaring

20 Moties vreemd:

20.1 Motie Kansen voor de Kansenkaart Watertoerisme
De motie ingediend door de fracties Groenlinks, Actiepartij en Reeskamp wordt
verworpen.
De fracties GLH, AP, FR en  PvdA stemmen voor de motie.
De fractie SL geeft  een stemverklaring

20.2 Motie Alles Naar Wens Met de Sociale Ombudsmens
De motie ingediend door de fracties SP, HP, AP wordt verworpen.
De fracties SP, HP, AP, SL en CDA stemmen voor de motie.
De fracties VVD geeft een stemverklaring
(Tweede besluitbolletje vervalt)
Behorend bij agendapunt 18 RKC rapportage WMO voorzieningen

20.3 Motie Monumentale bomen in bestemmingsplannen
De motie ingediend door de fracties CDA, D66, VVD, GLH, FR  wordt aangenomen.
De fracties PvdA en Sl stemmen tegen de motie.
De fracties PvdA en AP geven een stemverklaring

20.4 Motie Bomenbehoud in Haarlem
De motie ingediend door de fracties GLH, CDA, FR , HP, AP, SP, OPH en SL wordt
aangehouden tot na bespreking in de commissie.

21 Ingekomen stukken
Op verzoek van de VVD agenderen in de commissie:
· Beantwoording vragen ex art 38 RvO inzake Spaarnelanden (2014/38771)
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Motie 'Liever enigszins gemankeerd dan niets' 

De raad van de gemeente Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 13 maart 2014, sprekende over de 
overheveling van het budget Sociaal Domein, 

Constaterende dat: 

• De raad niet weet welke zorg waar de burgers nu aan gewend zijn per 1 januari 2015 anders of niet 
meer geleverd wordt of kan worden; 

• Het tot ver in 2014 duurt voor er een totaalbeeld van min of meer definitieve cijfers, ook in meerjarig 
perspectief, beschikbaar is. 

Overwegende dat: 

De uitvoering van de nieuwe taken als gevolg van de decentralisaties zowel een transitie als een 
transformatie betekent; 
De transformatie is gericht op een nieuwe manier van werken die niet alleen geldt voor het 
inhoudelijke beleid maar ook voor de gemeentelijke financiën; 
Door de decentralisaties het gemeentefonds fors groeit maar dat de budgetten tegelijkertijd gekort 
worden; 
In veel gevallen taken op regionaal niveau zullen worden belegd om zo op het juiste schaalniveau te 
kunnen werken hetgeen vraagt om keuzes op het gebied van de kosten- en risicoverevening tussen 
gemeenten; 
Het belangrijk is de verbinding tussen inhoudelijke expertise in het sociaal domein en belangrijke 
onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals financiën, vroegtijdig wordt gelegd en zichtbaar is; 
De raad liever beschikt over gemankeerde cijfers dan over geen cijfers. 

Voorts overwegende dat: 

Het mogelijk is om de historische kosten op basis van de huidige wetgeving in kaart te brengen (a); 
De decembercirculaire een tussentijdse raming voor de jeugdzorg kent en het Rijk begin 2014 een 
voorlopig inzicht heeft gegeven in het macrobudget 2015 en de verdeling daarvan per gemeente voor 
nieuwe taken, bestaande taken en integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging (b); 
Doorrekening van het reeds vastgestelde nieuwe beleid duidelijk kan maken of dat nieuwe beleid in 
staat is het gat tussen (a) en (b) te overbruggen. 

Draagt het college op: 

• Zo snel mogelijk een concept meerjarenbegroting voor het sociaal domein op te stellen op basis van 
de cijfers die nu beschikbaar zijn, inclusief een risicoanalyse. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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D66 PVDA 

Amendement: exploitatie multifunctionele sporthal 

De gemeenteraad van Haariem, in vergadering bijeen op 13 maart 2014, 

besluit in het raadsstuk Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck (2013/520442) te amenderen: 

• besluitpunt twee: akkoord te gaan met de dekking van het grootste deel van de kosten van dit besluit vanuit 

de beschikbare middelen Sportbesluit (€ 223.000); 

• besluitpunt drie: het college de opdracht te geven de exploitatiekosten zoveel mogelijk te verlagen door 

bijvoorbeeld aanbestedingsvoordeel, verlaging van de VTU-kosten, vermindering naar negen banen en 

verlaging van de verzekerings-, onderhouds- en administratielasten zoals door Stichting Duinwijck 

voorgesteld en indien later na aanbesteding toch een resterend tekort mocht ontstaan naar de raad te komen 

met dekkingsvoorstellen; 

Toelichting 

De gemeenteraad in deze periode heeft uitgesproken veel waarde te hechten aan het zorgen voor de dekking 

van de jaarlijkse kosten tegelijkertijd met het besluit voor nieuwbouw. Uit het raadsstuk Verhuur en exploitatie 

multifunctionele sporthal Duinwijck blijkt dat conform de raming de exploitatie rond is met uitzondering van een 

jaarlijks bedrag van maximaal € 52.000,-. Onderkend is dat de exploitatiekosten waarschijnlijk lager uit kunnen 

vallen door aanbestedingsvoordelen. Daamaast zijn vanuit de stichting Duinwijck suggesties gedaan om de 

exploitatiekosten nog verder naar beneden te brengen, waaronder doorberekening verminderen aantal banen 

(naar 9) ad € 3.450, verzekeringen, vervangingstermijnen dak en cv en VTU-kosten. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Amendement: toezicht door de raad 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 13 maart 2014, 

constaterende dat: 

• in het raadsstuk Statutenwijziging Spaarnesant wordt bij beslispunt 2 voorgesteld om de toezichthoudende 

taak van de gemeente aan het College te mandateren; 

• de toezichthoudende taak in de basis de verantwoordelijkheid is van de gemeenteraad; 

• deze verantwoordelijkheid ook niet gedelegeerd mag worden; 

• de rekenkamercommissie in haar rapport 'Ruimte voor sturing' stelt dat "de mandatering aan het college niet 

strookt met de gewenste rol van de raad en in de praktijk niet effectief is voor het toezicht vanuit de raad" en 

aanbeveelt dit te heroverwegen en aan te scherpen; 

overwegende dat: 

• in de aflopen jaren de financiële stukken van de schoolbesturen niet of veel te laat aan de commissie 

samenleving zijn verstrekt; 

• een grote afstand wordt ervaren tussen gemeenteraad en schoolbesturen; 

• deze gemeenteraad behoefte heeft binnen de kaders van haar verantwoordelijkheid aan meer inzicht en 

invloed op het onderwijs; 

• de ervaring is dat de macht en tegenmacht in het onderwijssysteem op dit moment onvoldoende is; 

besluit de betreffende toezichthoudende taak bij de gemeenteraad te laten en daarom: 

• in het voorgestelde collegebesluit beslispunt twee te verwijderen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Motie: benoeming door de raad 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 13 maart 2014, 

constaterende dat; 

• in het raadsstuk Statutenwijziging Spaarnesant wordt bij beslispunt 3 voorgesteld om de op bijlage F 

vermelde personen te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht; 

overwegende dat; 

• de gemeenteraad van mening is dat het passend is dat afspraken op dit punt ook voor Dunamare te laten 

gelden; 

draagt het college op: 

• uiterlijk in mei 2014 de besluitvorming in de raad te laten plaatsvinden waarbij ook voor Dunamare de 

benoeming van de leden van de Raad van Toezicht bij de gemeenteraad wordt belegd; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Motie: toezicht door de raad 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 13 maart 2014, 

constaterende dat: 

• via een amendement is voorgesteld om de toezichthoudende taak van de gemeenteraad ten aanzien van 

Spaarnesant niet te mandateren aan het College; 

overwegende dat; 

• de gemeenteraad van mening is dat het passend is dat afspraken op dit punt ook voor Dunamare te laten 

gelden; 

draagt het college op; 

• uiterlijk in mei 2014 de besluitvorming in de raad te laten plaatsvinden waarbij ook voor Dunamare de 

toezichthoudende taak bij de gemeenteraad wordt belegd; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

V \ 
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Amendement: zittingsduur 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 13 maart 2014, 

constaterende dat: 

• de statuten uitgaan van maximaal twee maal een zittingsperiode van vier jaar voor leden van de Raad van 

Toezicht; 

• de zes voorgedragen leden voor de Raad van Toezicht allen reeds in het bestuur zitting hebben; 

• vier van deze leden al een volledige eerste zittingsperiode hebben volgemaakt; 

overwegende dat: 

• vernieuwing en periodieke wisselingen in een Raad van Toezicht wenselijk is; 

besluit een bijzin toe te voegen aan besluitpunt drie, waardoor de zin als volgt luidt: 

• te benoemen tot lid van de Raad van toezicht de op bijlage F. vermelde personen, onder voorwaarde dat als 

startdatum van hun zittingstermijn de datum geldt van hun eerste benoeming in het bestuur cq. 

bestuurscommissie; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Amendement 

De gemeenteraad benoemt en ontslaat 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 13 maart 2014 

Constaterende dat; 

-In het raadsstuk 'Statutenwijziging Spaarnesant' artikel 10.4 eerste lid, te lezen is dat de 
leden van de raad van toezicht benoemd worden door de gemeenteraad, 

-Artikel 10.4 derde lid, stelt dat schorsing en ontslag door het college va B&W geschiedt, 

Overwegende dat; 

-De VNG stelt dat het in de rede ligt om naast het benoemingsrecht, de gemeenteraad ook 
ten aanzien van de schorsing en ontslag bevoegdheid te geven, 

Besluit; 

-Bij artikel 10.4 derde lid, de woorden 'college' en 'burgemeester en wethouders' te 
vervangen door het woord 'gemeenteraad', 

En gaat over tot de orde van de dag . 
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Motie: 'Monumentale bomen in bestemmingsplannen' 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 13 maart 2014, in 
beraadslaging over het opnemen van monumentale bomen in 
bestemmingsplannen; 

Constaterende dat. 

Een bestemmingsplan het wettelijk kader is voor ruimtelijke 
ontwikkelingen; 
Monumentale bomen zowel ruimtelijk als (cultuurjhistorisch 
bepalend zijn voor hun omgeving; 
De raad al eerder, namelijk in het bestemmingsplan 'Haarlem Zuid' 
[2009], de in het plangebied aanwezige monumentale bomen heeft 
opgenomen; 

Overwegende dat, 

Het opnemen van monumentale bomen in bestemmingsplannen niet 
direct de monumentale boom zelf beschermt, maar het gebruik regelt 
van de gronden rondom de stam tot minimaal de buitenzijde van de 
maximale kroon [wortelgestel]; 
Hiermee geborgd wordt dat ruimtelijke ontwikkelingen alleen op 
voldoende afstand van een monumentale boom kunnen plaatsvinden, 
zodat deze geen bedreiging vormen voor de monumentale boom; 
Hiermee eveneens wordt voorkomen dat een monumentale boom 
schade toebrengt aan te dicht op de monumentale boom gesitueerde 
bebouwing en/of overlast geeft voor de gebruikers daarvan; 
De manier waarop monumentale bomen in bestemmingsplannen 
worden opgenomen, door het college wordt uitgewerkt en wordt 
voorgelegd aan de commissie ontwikkeling; 

Draagt het college op om monumentale bomen weer op te nemen in 
bestemmingsplannen; 

...en gaan over tot de orde van de 
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