
 

 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering:  donderdag 18 december 2014 

 

1.  Vragenuur 
De mondelinge vragen van de fractie CDA inzake diverse daklozenopvang/nachtopvang 

worden beantwoord door wethouder Van de Hoek. 

De mondelinge vragen van de fractie OPH over de WMO-uitvoering per 01-01-2015 worden 

beantwoord door wethouder Van de Hoek. 

De mondelinge vragen van de fractie Trots over vuurwerk verkoop en handhaving nieuwe 

afsteektijden worden beantwoord door burgemeester Schneiders. 

De mondelinge vragen van de fractie Trots inzake de tijdelijke sluiting/verbouwing 

politiebureau in Schalkwijk worden beantwoord door burgemeester Schneiders.  

2.  Vaststellen van de agenda 
Als leden van de stemcommissie worden benoemd de heer Berkhout, mevrouw De 

Raadt en mevrouw Özogul 

De fractie SP wil het agendapunt  Paswerk schrappen. De raad gaat hier niet mee 

akkoord.  

De agendapunten 6, 9, 13, en 17 worden opgewaardeerd. 

 

3.  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 27 november 2014 
De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 

 

4.  Voordracht en procedure benoeming wethouder Spijk  

De benoeming van de heer Van Spijk als wethouder voor de fractie D66 heeft 

plaatsgevonden. 

 

5.  Diverse benoemingen in commissies 
De volgende benoemingen hebben plaatsgevonden: 

als lid van de Rekenkamercommissie (RKC) Dhr. M. J.A.E. Rijssenbeek 

als  leden van de commissie Ontwikkeling: Dhr. J.J. Visser (CDA) en  

Dhr. B. Gün (GLH)  

als vervangende leden van de commissie Ontwikkeling: Mevr. D. Leitner (D66)  

Pascal Spijkerman (D66)  

als lid van de commissie Samenleving: Dhr. P. Spijkerman (D66)   

als vervangend lid van de commissie Samenleving: mevr. D Leitner (D66) 

Dhr. Drost als schaduwraadslid voor dhr. B. Gün (was  schaduw mevr. Sikkema ) 

Dhr. Dreijer als schaduwraadslid voor dhr. JJ Visser (was schaduw dhr. El Aichi) 

Mevr. Simsek als schaduwraadslid voor dhr. G. van Driel (was schaduw mvr. De 

Raadt) 

 

6.  Verkoop Rijksstraatweg 374 
Besluit: conform  

De fracties VVD, HvH, AP, Trots en SP stemmen tegen het voorstel. 

De fracties VVD, SP, CU, HvH, AP, PvdA en Trots  geven een stemverklaring.  

 

7.  Normenkader financiële rechtmatigheid 2014 
Besluit: conform 
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8.  Verlenging Bodemprogramma Haarlem 2010-2014 met 1 jaar 

Besluit: conform 

 

9.  Verordening Participatieraad  

Besluit: conform 

De fractie CU geeft een stemverklaring 

 

10.  Raadsjaaragenda 2015 

Besluit: conform 

 

11.  Vaststelling Verordening naamgeving en nummering (adressen) 
Besluit: conform 

  

12.  Haarlemse belastingvoorstellen 2015  
A. Verordening afvalstoffenheffing 2015; 

B.  Verordening begraafrechten 2015; 

C.  Verordening havengelden 2015; 

D.  Verordening hondenbelasting 2015; 

E.  Verordening leges 2015; 

F.  Verordening marktgelden 2015; 

G.  Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015; 

H.  Verordening parkeerbelasting 2015; 

I.   Verordening precariobelasting 2015; 

J.   Verordening reclamebelasting Binnenstad Haarlem 2015; 

K.  Verordening rioolheffing 2015; 

L.  Verordening roerende woon-en bedrijfsruimtebelasting 2015; 

M. Verordening toeristenbelasting 2015; 

N.  Besluit kwijtscheldingsregels 2015; 

Besluit: conform  

De fractie Trots stemt tegen de voorstellen. 

De fracties Trots, CU, PvdA, VVD en HvH geven een stemverklaring 

  

13.  Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Haarlem 

2015 

Besluit: gewijzigd 

  

13.1 

 

Amendement Lessen uit het verleden, altijd een staat van onderhoud 

Het amendement ingediend door de fracties VVD, SP, CDA, PvdA, CU, OPH en 

HvH wordt raadsbreed aangenomen. 

 

14.  Samenwerkingsovereenkomst Zandvoort-Haarlem sociaal domein 
Besluit: conform 

De fracties SP en D66 geven een stemverklaring  

 

15.  Overdracht brandweerkazerne Zijlweg 200 aan de VRK  
Besluit: conform. De fractie Trots stemt tegen 

De fracties VVD, PvdA, Trots en AP geven een stemverklaring  
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16.  Krediet aanvraag levensduurverlengend onderhoud 2014 
Besluit: conform HvH stemt tegen het voorstel. 

De fracties VVD, CU, SP en HvH geven een stemverklaring  

  

17.  3e Financiele Bestuursrapportage 2014 
Besluit: conform 

 

17.2 Motie Renteresultaat naar aflossing schuld 

De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen 

De fracties CU en OPH stemmen voor de motie 

 

17.3 Amendement Afwaardering Brinkman 

Het amendement ingediend door de fracties OPH, VVD, Trots en SP wordt 

verworpen. 

De fracties OPH, VVD, Trots, SP en CU stemmen voor het amendement 

 

18.  Aanschaf nieuwe college auto 

Besluit: Het college neemt het stuk terug en komt met een nieuw voorstel. 

 

 

20 Verordening Re-integratie Participatiewet 

Besluit: gewijzigd 

20.1 Amendement Verdringing Beteugeld 

Het amendement ingediend door de fracties SP, OPH en AP wordt verworpen 

Precieze stemming volgt na reces. 

 

20.2 Motie Verdringing voorkomen 

De motie ingediend door de fracties OPH, SP en AP wordt aangenomen 

De fracties VVD en HvH stemmen tegen de motie 

 

20.3 Amendement: Geen uitsluiting aan de poort voor de indicatie beschut werk  

Het amendement ingediend door de fracties PvdA, CU, OPH en AP wordt 

aangenomen 

De fractie PvdA, AP, Trots, OPH, CU, SP en GLH stemmen voor het amendement 

De fractie D66 geeft een stemverklaring 

 

21 Herstructurering Paswerk 

Gewijzigd 

21.1 Amendement Zienswijze Paswerk Risicobeheersing  

Het amendement ingediend door de D66 PvdA GLH, AP CU wordt aangenomen 

De fracties D66, AGLH, CU, AP, CDA en PvdA stemmen voor het amendement 

De fractie Trots geeft een stemverklaring 
 

21.2 Amendement reïntegratie opdrachten Werkpas: heldere afspraken 

Het amendement ingediend door de fracties AP, OPH en PvdA wordt aangenomen. 
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De fracties PvdA, AP, OPH, CU, SP, GLH en D66 stemmen voor het amendement 

De fractie SP geeft  een stemverklaring 
 

21.3 Amendement: Werkpas; afspraken over Haarlem als opdrachtgever en aandeelhouder  

Het amendement ingediend door de PvdA, AP, D66 en GLH wordt aangenomen. 

De fracties PvdA, , CDA, AP, CU, GLH en D66 stemmen voor het amendement 

 

21.4 Motie Paswerk is gemeengoed 

De motie ingediend door de fractie SP, VVD, Trots, AP OPH en HvH wordt verworpen 

De fracties PvdA,  VVD, AP, Trots, OPH, CU, HvH, SP stemmen  voor de motie 

De fracties  D66, PvdA, Trots , CU, GLH, VVD geven een stemverklaring 

 

21.5 Motie Spaar de vennootschapsbelasting! Sticht een sociaal werkbedrijf 

De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

De fracties SP en CU stemmen voor de motie 

De fractie CU geeft een stemverklaring 
 

21.6 Dure raad is de raad te duur 

De motie ingediend door de fracties SP, Trots, HvH en  VVD wordt aangenomen. 

De fracties VVD, AP, Trots, CU, HvH, SP en D66 stemmen  voor de motie 

De fracties OPH en CU geven een stemverklaring 
 

22 Motie De Ware Kerstgedachte 

De motie ingediend door de fracties PvdA, Trots, SP, OPH, AP, CU, GLH wordt 

ingetrokken na toezegging wethouder dat het restant budget à € 82.000,-- 

koopkrachttegemoetkoming lage inkomens te laten toekomen bij deze zelfde 

doelgroep. Begin januari komt wethouder met voorstel hierover in de commissie.  

 

23 Motie Gefundeerd vergelijk, draagvlak en kademuur voor de Bakenes 

De motie ingediend door de fracties SP,CDA, VVD,CU, HvH, D66, Trots en AP 

wordt aangenomen. 

De fracties PvdA, OPH en GLH stemmen tegen de motie. 

De fracties PvdA geeft een stemverklaring  

 

24 Motie vreemd Rustig aan op de Schouwtjeslaan 

De motie ingediend door de fracties SP, VVD AP, Trots, HvH, CU, GLH wordt 

raadsbreed aangenomen 

De fractie PvdA geven een stemverklaring 

 

25 Motie Beroepsgeheim van vrijgevestigde hulpverleners in de jeugdzorg 

De motie ingediend door de fracties VVD, AP, Trots, CU en SP wordt verworpen 

De fracties VVD, AP, Trots, CU, HvH, OPH en SP stemmen voor de motie 

De fracties GLH, PvdA en  D66 geven een stemverklaring  

  

 

Te agenderen in de commissie: 
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Wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (2014/481088) op verzoek van 

GLH 

beeindiging openbare europese aanbesteding oplaadinfrastructuur MRA-elektrisch 

0p verzoek van GLH 



ChristenUnie 

GROENLINKS 
AMENDEMENT: Werkpas; afspraken over Haarlem als opdrachtgever en aandeelhouder 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 18 december 2014, 

Constaterende dat: 
• Het college een voorlopig besluit heeft genomen aangaande de herstructurering van de Werkpas; 
• Het college de raad per 18 november 2014 heeft verzocht zijn zienswijze te geven alvorens tot een 

definitief besluit te komen; 
• In de twee voorbereidende commissievergaderingen een uitgebreide discussie bestond aangaande de 

1) governance en 2) de risicobeheersing van de Werkpas; 
• Deze discussie en zienswijze onvolledig tot uitdrukking is gekomen in de collegebrief te 17 december 

2014 aangaande de herstructurering van Paswerk. 

Overwegende dat: 
• Het tijdig verzoeken om een zienswijze en het tijdig verstrekken van alle relevante informatie niet 

optimaal is verlopen. 
• De deelname aan Werkpas niet noodzakelijkerwijs een oneindig karakter heeft. 
• De gemeenteraad van Haarlem meer duidelijkheid wenst over de opdrachtverstrekking van de taken 

die uitgevoerd door Werkpas en de invulling van het aandeelhouderschap. 
• Ook de wijze waarop de raad daarin regulier wordt betrokken en geïnformeerd nadere uitwerking 

behoeft aangezien Haarlem zowel opdrachtgever als aandeelhouder is. 

Draagt het college op: 
In de collegebrief gedateerd te 17 december j . l . op te nemen de volgende punten: 
De raad nu alleen een zienswijze geeft voor de juridische splitsing omdat de invulling van de deelname 
(als opdrachtgever en aandeelhouder) van de gemeente in de nieuwe structuur nog nader ingevuld dient 
te worden. Ten aanzien van het aandeelhouderschap en het opdrachtgeverschap is de zienswijze van de 
raad is dat zij kan instemmen met de juridische splitsing mits: 
1. Voor 1 maart 2015 invulling en formele vaststelling plaatsvindt van de wijze van sturen, beheersen en 

toezicht houden op de nieuwe rechtspersoon en de samenhang tussen deze drie aspecten van het 
aandeelhouderschap. Input daarvoor is het governance rapport en de eerdere ervaringen van de 
gemeente Haarlem in de rol aandeelhouder en opdrachtgever. 

2. Voor 1 maart 2015 de wijze waarop de raad tijdig betrokken wordt in besluitvorming over 
opdrachtverstrekkingen en wordt geïnformeerd over de aansturing door de gemeente als 
aandeelhouder inzichtelijk is. 

3. Jaarlijks een evaluatiemoment plaatsvindt ten aanzien van de efficiënte en de effectieve realisatie van 
doelstellingen en daarover verantwoording wordt afgelegd aan de raad en andere belanghebbenden. 
Bij het jaarlijkse evaluatiemoment ook expliciet het marktconform werken wordt getoetst aan de 
hand van benchmarking van de resultaten van de door de gemeente verstrekte opdrachten, 
(kwaliteit/prijs). 

4. Iedere vijfjaar de continuering van het aandeelhouderschap en het opdrachtgeverschap door de 
gemeente Haarlem wordt herijkt. Indien daar aanleiding voor is, kan dit jaarlijks plaatsvinden. De 
herijking kan resulteren in een andere positionering van de gemeente in de rol van aandeelhouder en 
opdrachtgever. 

En gaat over tot de orde van de da 



PVDA 
voor Haariem 

Amendement: re-integratie opdrachten Werkpas: heldere afspraken 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 18 december 2014 
gelezen het voorstel inzake de herstructering van Paswerk, deelname in Werkpas holding 
BV, 

overwegende dat: 

• In het aan de raden van Zandvoort en Haarlem aangeboden voorstel staat: 
"De re-integratie activiteiten die Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude eventueel door de B. V. zullen laten uitvoeren zijn qua omvang slechts 
marginaal." 

• Deze tekst niet correct en niet compleet is gelet op het op het besluit van het Algemeen 
Bestuur van Paswerk van 9 april 2014: 
"9. Om in het kader van de ontvlechting van diverse activiteiten van de GR in te stemmen 
met de intentieverklaring van de IASZ gemeenten om ook na de herstructurering van 
2015 als prefered supplier voor een periode van vijfjaar re-integratieopdrachten te blijven 
gunnen aan het re-integratieonderdeel van de op te richten holding Werkpas. Dit binnen 
de budgettaire ruimte van de IASZ gemeenten en voor zover het aanbestedingsrecht dit 
toestaat. Indien het in de periode van 5 jaar niet lukt om tot afspraken te komen over de 
afname van re-integratieopdrachten door de IASZ bij de nevenstructuur, dan ontstaat er 
een nieuwe situatie en worden er afspraken gemaakt over de verrekening naar rato van 
de desintegratiekosten tussen de nevenstructuur en de lASZ-gemeenten." 

• In de raadsvoorstellen ook staat: 
"Tenslotte zal de Werkpas Holding B. V. het merendeel van zijn werkzaamheden, te 
weten tenminste 80%, verrichten ten behoeve van de gemeenten Haarlem en 
Zandvoort." 
De afspraak luidt dat de gemeenten Zandvoort en Haarlem tenminste 80% van hun re-
integratie-opdrachten bij Paswerk zullen onderbrengen - wat iets anders is dan in het 
raadsvoorstel is geformuleerd; 

• Er geen misverstand mag blijven bestaan over deze twee essentiële onderdelen; 

besluit het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen: 

(als zienswijze te geven dat er kan worden ingestemd met het besluit ) 

"onder de voorwaarden dat wordt voldaan aan het gestelde onder punt 9 van het besluit van 
het Algemeen Bestuur van Paswerk van 9 april 2014 inzake de ontvlechting van het re-
integratiebedrijf uit de GR en dat Invulling wordt gegeven aan de afspraak dat de gemeenten 
Zandvoort en Haarlem tenminste 80% van hun re-integratie-opdrachten bij de op te richten 
holding Werkpas zullen onderbrengen ". 

En gaat over tot de orde van de dag, 



D66 PVDA 
GROENLINKS 

ChristenUnie 

y\\ 
Actieparti j 

voor Haarlem 

AMENDEMENT: Zienswijze Paswerk - Risicobeheersing 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 18 december 2014, 

Constaterende dat: 
• Het college een voorlopig besluit heeft genomen aangaande de 

herstructurering van de Werkpas Holding BV; 
• Het college de raad verzoekt zijn zienswijze te geven alvorens tot een 

definitief besluit te komen; 
• De raadscommissie Samenleving de bevoegdheid heeft een advies te 

geven aan de raad aangaande de zienswijze; 
• In de twee voorbereidende commissievergaderingen een uitgebreide 

discussie bestond aangaande de 1) governance en 2) de risicobeheersing 
van de Werkpas Holding BV; 

• Deze discussie en zienswijze onvolledig tot uitdrukking is gekomen in de 
collegebrief te 17 december 2014 aangaande Herstructurering Paswerk. 

Overwegende dat: 
• De herstructurering van de Werkpas Holding BV per 1 januari een feit is, 

aangezien alle gemeenten die oorspronkelijk onderdeel uitmaakten van de 
GR Paswerk, uitgezonderd Haarlem en Zandvoort, hebben aangegeven 
niet langer de re-integratietrajecten via de GR te willen inkopen en hebben 
verzocht tot ontvlechting van het re-integratie- en wsw-deel; 

• Het eigenaarschap en opdrachtgeverschap van de gemeente Haarlem 
t.a.v. de Werkpas Holding niet noodzakelijkerwijs een oneindig karakter 
heeft; 

• De gemeenteraad van Haarlem meer transparantie en duidelijkheid wenst 
over de financiering en opdrachtverstrekking van de taken uitgevoerd door 
de Werkpas Holding; 

Draagt het college op: 
Ten aanzien van het aandeelhouderschap en het opdrachtgeverschap is de 
zienswijze van de raad dat zij voorwaardelijk kan instemmen met de juridische 
splitsing zoals nu voorgelegd, mits in de collegebrief, gedateerd te 17 december 
j . l . , de volgende punten worden opgenomen: 

• Naast een governanceplan wil de raad uiterlijk 1 maart 2015 een 
beheersplan zien voor de reeds in kaart gebrachte risico's; 

• Ieder jaar kri jgt de raad een jaarrekening inzichtelijk met daarin een 
risico-inventarisatie en het weerstandsvermogen van de aparte in de 
Werkpas Holding BV gebundelde BV's, zodanig dat de raad de risico's en 
de beheersing ervan kan monitoren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



OPHaarlem 
PVDA 

ChristenUnie 
AMENDEMENT: Lessen uit het verleden, altijd een staat van onderhoud 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 18 december 2014, 

Gelezen de voorgestelde verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Haarlem 2015 

Constaterende dat: 
• De wethouder bij de behandeling van de verordening in de commissievergadering 

van de commissie Samenleving op 11 december heeft aangegeven dat het protocol 
'Overdracht schoolgebouwen gemeente Haarlem' welke onderdeel uitmaakt van de 
verordening is ontwikkeld om "vervelende discussies zoals die zich in het verleden 
hebben voorgedaan, te voorkomen" {\ees problematiek met de staat van onderhoud 
van schoolgebouwen bij de eigendomsoverdracht); 

• De wethouder bij de behandeling ook heeft aangegeven van mening te zijn dat de 
raad op basis van dit protocol enig vertrouwen moet hebben in het college en niet elk 
geval moet willen bespreken (lees iedere eigendomsoverdracht bij het einde gebruik 
gebouwen en terreinen). 

• De wethouder daarbij ook heeft aangegeven dat dit een uitvoeringsbevoegdheid van 
het college betreft, waarvoor de raad met deze verordening de kaders stelt. 

Overwegende dat: 

• Wij als raad inderdaad de kaders van dit beleid stellen; 
• Wij als raad lessen uit het verleden trekken m.b.t. de eigendomsoverdracht bij het 

einde gebruik gebouwen en terreinen; 
• Wij als raad daarom groot belang hechten aan de opmaak van een staat van 

onderhoud bij het einde gebruik van gebouwen en terreinen; 
• Het college in de verordening geen opsomming van uitsluitingsgronden voor dit 

besluit geeft; 
• Wij als raad daarom geen vrijbrief aan het college geven waardoor het college zou 

kunnen besluiten tot het achterwege laten van het opmaken van een staat van 
onderhoud zonder specifieke uitsluitingsgronden. 

Besluit: 
In Artikel 24. Einde gebruik gebouwen en terreinen, staat van onderhoud lid vijf: "Het 
opmaken van een staat van onderhoud blijft achterwege indien dit naar het oordeel van het 
college niet nodig is" te verwijderen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

W D V SP PvdA HvH 

/ y ^ n n e Sterenberg Sibel Özogul Martien Brander Louise van Zetten'-^tóns Smit' Frank Visser 



Ac t iepa r t i j 

OPHaarlem 
Motie Verdringing Voorkomen 

SP. 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 18 december 2014, in bespreking 
over de verordening re-integratie participatiewet, 

overwegende dat 

• vrijwel alle fracties bij behandeling in de raadscommissie hun zorgen hebben geuit over het 
risico op verdringing op de arbeidsmarkt bij de inzet van diverse instrumenten uit de 
verordening, 

• ook de wethouder heeft aangegeven dat het tegengaan van verdringing in de praktijk 
moeilijk handhaafbaar zal zijn, 

• geen sancties zijn opgenomen t.a.v. werkgevers in geval er toch sprake blijkt te zijn van 
verdringing op de arbeidsmarkt, 

• de huidige samenwerking tussen de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid en het 
UWV in het Werkplein een uitgelezen kans biedt op enige controle op situaties van 
verdringing, aangezien het UWV op de hoogte is van recente ontslagen bij werkgevers, 

draagt het college op actief te controleren of bij het UWV bekend is of, indien een persoon in 
aanmerking komt om bij enige werkgever te worden geplaatst, in de voorafgaande zes maanden 
niet iemand is ontslagen bij die werkgever voor dezelfde functie als waarvoor de persoon in 
aanmerking komt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



PVDA 

Actiepartij 

ChristenUnie 
voor Haarlem 

Amendement: Geen uitsluiting aan de poort voor de indicatie beschut werk 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 18 december 2014, 

Constaterende dat: 
• Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong voor de nieuwe instroom alleen toegankelijk voor mensen die 

volledig en voor altijd arbeidsongeschikt zijn (80 tot 100 procent). 
• De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gaat 'op slot' vanaf 2015. 
• Mensen die op 31 december 2014 al bij de Wsw werken, behouden hun rechten en plichten. Voor 

mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen werken moeten er nieuwe beschutte plekken 
komen. 

Overwegende dat: 
• Het college kan beschut werk aanbieden aan Haarlemmers die door een lichamelijke, verstandelijke of 

psychische beperking een zodanige mate van begeleiding op en aanpassingen van de werkplek nodig 
heeft dat van een reguliere werkgever redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij deze persoon in 
dienst neemt. 

• De gemeente goed moet regelen dat alle nieuwe mensen met een arbeidsbeperking ook als zodanig 
aan de voorkant worden herkend. Daar is ook op gewezen door de FNV. 

• De voorselectie en keuring van mensen die alleen beschut kunnen werken moet daarom goed geregeld 
zijn, zodat niemand die uitsluitend op beschutwerk is aangewezen wordt uitgesloten van deze 
voorziening. 

• De beleidsregels die uitwerking geven aan de re-integratie verordening nog moeten worden opgesteld 
en vastgesteld. Dit betreft o.a. de invulling van beschut werk en bepaling van de loonwaarde subsidie 

Besluit: 
Artikel 9. Participatievoorziening beschut werk lid twee 1 de volgende passage te verwijderen: Het college 
selecteert voor deze beoordeling uitsluitend personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

In de toelichting komt de volgende tekst op pagina 12 te vervallen: 

"Daarom is in het tweede lid bepaald dat het college uitsluitend personen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt selecteert voor de beoordeling of zij uitsluitend in een beschutte omgeving mogelijkheden tot 
arbeidsparticipatie hebben. Voor dit criterium is gekozen omdat personen met een korte afstand tot de 
arbeidsmarkt veelal niet uitsluitend in een beschutte omgeving mogelijkheden tot arbeidsparticipatie 
hebben. Onder de personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is het aannemelijk dat daartoe 
personen behoren die uitsluitend in een beschutte omgeving kunnen werken." 

En gaat over tot de orde van de dag. 

1 Het college maakt uit de personen uit de doelgroep een voorselectie en wint bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen advies in voor 
de beoordeling of zij uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Het 
college selecteert voor deze beoordeling uitsluitend personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
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Motie : Gefundeerd vergelijk, draagvlak en kademuur voor de Bakenes 

Gelezen de Factsheet Kademuurvervanging Bakenessergracht 

Constaterende dat 

Het college stelt dat: 

"Eén conclusie die zowel de Vrienden als de gemeente trekken is dat de ABTvariant, 
in tegenstelling tot de L-muur variant, een theoretische variant is welke nog 
nader dient te worden uitgewerkt en gedetailleerd. Hierdoor is en blijft het moeilijk 
om een zuiver vergelijk van beide varianten te maken. Om een gefundeerd vergelijk 
te kunnen maken is aanvullend onderzoek ten behoeve van de ABT-variant 
noodzakelijk." (....) "Dit aanvullende onderzoek is geraamd op € 18.000 "* 

Overwegende dat: 

• Beide varianten op dit moment niet in gelijke mate onderzocht zijn 

• De factsheet hiermee een zekere onevenwichtigheid kent 

• Een variant met draagvlak van de belanghebbenden ook een waarde vertegenwoordigt. 

Besluit: 

• 18.000 euro te reserveren in het projectbudget, voor een onderzoek naar de ABT variant. 

• Het college op te dragen: 

verschillende offertes op te vragen voor dit onderzoek, om de kosten zo laag mogelijk te 
houden. 
met de door de raad gereserveerde fondsen een ultiem onderzoek te laten doen naar de ABT 
variant zodanig dat op basis van een "gefundeerd vergelijk" een afgewogen keuze mogelijk 
wordt 



Bij de uitwerking van de onderzoeksopdracht de Vrienden van de Bakenes volledig te betrekken 
De raad te betrekken bij definitieve besluitvorming over de reconstructie van de 
Bakenessergracht 

* 2014/428523 
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M o l t e V — : rustig aan op deschouwtje,,,,.., 
De Haariemse gemeenteraad i 

' n V e r 9 a d e r i n 9 b ^ n o P ^nderdag 18 december 
Constaterende dat: 

2014. 

Er een aantal bewoners te nn ^ o u 
De aan k o n d i g d e r Z ^ ^ ^ Z ^ T ^dsmaa^en m 

Ei- in 2015 ook al maatreoe én 0 ^ " ^ " " i ™ niet meer 
endergrondse containts 9 " 9 e P l a n d S t a a n ^ ^ e l plaatsen van 

Overwegende dat: 

Besluil: 

^ ^ ^ ^ ^ leidend moeten 2 i j n b i j h e t 

Het e ^ n L ^ m b t e r " n t T o t r 1 6 

P-s,ng van ondergrondse ̂ S S ^ ^ Z T ^ °" *° 

' e g g e n r d ^ ' 6 9 6 d e - n de veHlgbeldsmaatregelen voor te 

^ _ ^ e n S a a t » e r t o t d e o r d e v a n d e d a g 


	12-18 Kort Verslag
	aangenomen moties

