
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. 

WD« SP PvdA HvH 

Anne Sterenberg Sibel Özogul Martien Brander Louise van Zetten^rans Smit Prank Visser 
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ChristenUnie 
Motie Rente resultaat naar aflossing schuld 

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

in beraadslaging over de 3 e Bestuursrapportage 2014, 

Overwegende dat: 
• Het college inzet op verlaging van de schuld van Haarlem maar dat volgens 

de verwachtingen de vaste schuld aan het eind van deze collegeperiode 
ongeveer op gelijke hoogte zal liggen als aan het begin van deze 
collegeperiode; 

• Na de 3 e financiële Bestuursrapportage 2014 het voorlopig voordelig resultaat 
over 2014 €994.000,- bedraagt waaronder een voordelig renteresultaat van 
€195.000,-

• Het wenselijk is dat de gemeentelijke vaste schuld waar mogelijk sneller wordt 
aangepakt zodat de schulden minder zwaar drukken op de begroting en de 
renterisico's voor de gemeente worden verlaagd; 

Verzoekt het college: 
Het uiteindelijke positieve renteresultaat over 2014 in te zetten voor een extra 
aflossing van de vaste schuld van de gemeente 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ChMstenUnie 

Visser 



OPHaarlem 

Amendement: afwaardering Brinkmann 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 18 december 2014, 

Gelezen de voorgestelde wijzigingen in de Berap -3 

Constaterende dat: 

• de raad dient te besluiten over een aantal budgettaire wijzigingen door de 
toevoegingen of onttrekkingen aan bestemmingsreserves goed te keuren; 

Overwegende dat: 

• De raad eerder heeft besloten dat financiële mee- of tegenvallers in beginsel 
worden opgevangen door wijzigingen in de bestemmingsreserves; 

• Als gevolg van deze systematiek in deze Bestuursrapportage de 
bestemmings-reserves per saldo met ruim 7 miljoen zijn toegenomen en de 
reserve vastgoed met 393.000 euro; 

• Het in strijd is met dezelfde systematiek om de afwaardering boekwaarde 
complex Brinkmann ad 250.000,= ten laste te brengen van de algemene 
reserve, maar dat deze afwaardering moet worden onttrokken aan de reserve 
vastgoed; 

Besluit: 
De Bestuursrapportage - 3 2014 als volgt te wijzigingen: 

• Op blz. 4 wordt de post Afwaardering boekwaarde complex Brinkmann 
geschrapt. Het resultaat 3 e financiële Bestuursrapportage 2014 op blz. 4 wordt 
veranderd in "-1.219 v". 

• De toevoeging aan de reserve vastgoed op blz. 25 ad "393" wordt gewijzigd in 
"143". 

en gaat over tot de orde vfan de dag. 
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Actiepartij 
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Amendement Verdringing Beteugeld . 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag JS ŝaBrnfee* 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 wm 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, 

• niet eens bij alle daartoe geëigende artikelen (instrumenten ihkv deze verordening) een lid 
is opgenomen dat ziet op genoemde verdringing, 

besluit 

• aan de artikelen 5 en 8 eenzelfde lid toe te voegen als vastgelegd in de artikelen 4, 6 en 13, 
luidende: 

"Het college plaatst de persoon uitsluitend als hierdoor de concurrentieverhoudingen niet worden 
beïnvloed en er geen verdringing op de arbeidsmarkt plaatsvindt." 

• aan de artikelen 4, 5, 6, 8 en 13 nog een volgend lid toe te voegen: 

"Indien op enig moment toch sprake blijkt te zijn (geweest) van verdringing op de arbeidsmarkt bij 
plaatsing van een persoon bij een werkgever, volgen sancties in de vorm van beëindiging van 
plaatsing bij deze werkgever dan wel uitsluiting van toekomstige plaatsing van personen bij deze 
werkgever op grond van deze verordening." 

• aan artikel 13 hierop aansluitend tevens een lid toe te voegen, luidende: 

"Indien sprake is van een situatie zoals bedoeld in het vorige lid, vindt bovendien terugvordering 
plaats van het verstrekte loonkostensubsidie aan de werkgever." 

en gaat over tot de orde van de dag. 



OPHaarlem 
Ouderen Parlif Haarlem 

Motie Verdringing Voorkomen 

SP. voor Haartem 

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. 



Actiepartij 

PVDA 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. 



D66 PVDA 
GROENLINKS 

au 
Actiepart i j 

ChristenUnie voor Haariem 

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. 



voor Haarlem 
PVDA 

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 vijf jaar 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. 



PVDA 

D66 
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 



SP. 
voor Haarlem 

OPHaarlem 

Motie: Paswerk gemeengoed of geheim?! 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014, 

Constaterende dat 

- het rapport Paswerk over de toekomstige financiële positie van Paswerk door 
het college geheim is verklaard; 

Overwegende dat 

- het van maatschappelijk belang is dat alleen bij hoge uitzondering stukken 
geheim worden verklaard; 

- dit in overeenstemming is met de geest en letter van de Wet openbaarheid 
van bestuur; 

- ook inwoners van Haarlem recht hebben om kennis te nemen van stukken die 
ten grondslag liggen aan het beleid dat het college voert; 

de belastingbetaler recht heeft op inzicht in de kosten, tarieven en risico's van 
overheidsbedrijven; 

Verklaart dat: 

de geheimhouding van het rapport Paswerk met ingang van heden wordt 
opgeheven; 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Motie: Spaar de vennootschapsbelasting! Sticht een sociaal 
werkbedrijf 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 18 december 2014, 

De herstructurering van Paswerk besprekende; 

Constaterende 

• De keuze, buiten de raad om, voor een Holding BV en niet voor een 
overkoepelende stichting; 

• De voornemens vanuit de Europese unie en Den Haag om 
vennootschapsbelastingen ook te laten gelden voor overheidsbedrijven; 

Overwegende dat 

• Het kiezen voor de vorm van een BV mogelijk zal leiden tot meer kosten in de 
vorm van vennootschapsbelastingen; 

Draagt het college op 

• Alsnog een variant van herstructurering aan de gemeenteraad van Haarlem te 
overleggen, waarbij het overkoepelende orgaan een stichting is. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



IflWTsl 

Motie: Dure raad is de raad te duur 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 18 december 2014, 

De herstructurering van Paswerk besprekende; 

Overwegende dat 

• Paswerk, cq. de verzameling BV's die onder de noemer paswerk vallen, 
hoofdzakelijk met publieke middelen gefinancierd wordt 

• Publieke middelen efficiënt moeten worden besteed 
• Voor Paswerk, terecht, extra middelen worden gereserveerd zodat deze besteed 

kunnen worden aan de meest kwetsbaren 

Constaterende dat 

• In zowel bedrijfsleven als publieke sector dure belastingadviezen van, 
bijvoorbeeld, meer dan 150.000 euro zichzelf zelden terug betalen 

Is van mening 
• Dat er voorzichtig omgesprongen moet worden met publieke middelen 
• Dat het geen pas heeft wanneer publiek gefinancierde instellingen geld verspillen 

aan dure adviezen 

En besluit 
• Deze mening te delen met Paswerk 
• Geen geld te vragen voor dit advies 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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PVDA 

SP 
GROENLINKS 
ChristenUnie 

OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem voor Haarlem 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

'De ware kerstgedachte' 

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

Inleiding en toelichting 
Het college heeft op 18 november 2014 het volgende in haar vergadering vastgesteld met 
onderwerp: Uitvoering Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens BBV nr.: 
2014/397937 

1-Het college besluit tot vaststelling van uitvoeringsregels krachtens de Wet 
koopkrachttegemoetkoming. 
2. Het college stelt de ontvangen rijksbijdrage van 638.659 euro beschikbaar voor de 
uitvoering van de Wet koopkrachttegemoetkoming 
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 
4. De financiële consequenties worden in de derde bestuursrapportage 2014 opgenomen. 
5. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Samenleving. 

In het besluit is een overzicht van verdeling van de rijksgelden opgenomen. 
De rijksbijdrage wordt voor € 546.000 gebruikt voor koopkrachttegemoetkoming en 
is voor € 92.000 bestemd voor uitvoeringskosten. 

Het college gaat uit van uitvoeringskosten voor een bedrag van € 10.000 en geeft aan dat 
het geld dat overblijft na de uitvoering terug stroomt naar de algemene middelen. 

Dit houdt in dat een bedrag van € 82.000 instroomt in de algemene middelen en niet toekomt 
aan de doelgroep. 

Indien afzonderlijk van de rijksbijdrage een gemeentelijke bijdrage van 15% van de bedragen 
genoemd in de ri jksbijdrage wordt toegekend (De hoogte van koopkrachttegemoetkoming is 
wettelijk vastgelegd en bedraagt 100 euro voor gehuwden, 90 euro voor een alleenstaande ouder en 70 
euro voor een alleenstaande) van respectievelijk € 15 voor gehuwden, € 13,50 voor een 
alleenstaande ouder en € 10,50 voor een alleenstaande dan wordt de € 82.000 besteed. 

Constaterende dat: 
-met veel waardering kennis wordt genomen van de efficiency en effectiviteit van de 
gemeentelijke organisatie met betrekking tot uitvoering van de wet en uitvoeringskosten van 
de rijksbijdrage, die minder dan 2% bedragen van de omvang van de rijksbijdrage. 



en overwegende dat: 
-de Ware Kerstgedachte met zich brengt dat bij de overweging om de bij de uitvoering van 
de Wet koopkrachttegemoetkoming in de algemene middelen vrijvallende onderschrijding 
door efficiënte uitvoering van de wet, als gemeentelijke bijdrage beschikbaar te stellen aan 
de kwetsbare doelgroep, of in laten stromen als batig saldo in de algemene middelen, de 
keuze alleen maar kan vallen op het beschikbaar stellen voor de kwetsbare doelgroep. 

Draagt het college op om: 
een bedrag van € 82.000 vrij te maken uit de algemene middelen en hiermee een 
gemeentelijke bijdrage toe te kennen aan de doelgroep als genoemd in de Wet 
Koopkrachttegemoetkoming en genoemd in de uitvoeringsregels van respectievelijk € 15 
voor gehuwden, € 13,50 voor een alleenstaande ouder en € 10,50 voor een alleenstaande. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



ChristenUnie 

05 
D66 

voor Haarien 

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 

m 



SP. 
ChristenUnie GROENLINKS 

Motie Vreemd: rustig aan op de Schouwtjeslaan! 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 18 december 2014, 

Constaterende dat: 

• Er een aantal bewoners is op de Schouwtjeslaan dat veiligheidsmaatregelen wil; 
• De aangekondigde maatregelen niet door alle bewoners gedragen worden 
• Er tijdsdruk is: er is dit jaar nog een bedrag beschikbaar vanuit het 

leefbaarheidsbudget en dat is er wellicht volgend jaar niet meer 
• Er in 2015 ook al maatregelen gepland staan voor het plaatsen van 

ondergrondse containers 

Overwegende dat; 

• Draagvlak, zorgvuldigheid, en noodzakelijkheid leidend moeten zijn bij het 
inzetten van publieke middelen 

• De raad in staat is de geconstateerde tijdsdruk te verwijderen 
• Het eventueel combineren van de voorgenomen veiligheidsmaatregelen en de 

plaatsing van ondergrondse containers efficiencyvoordelen kan brengen 

Besluit: 

De gelden die in 2014 beschikbaar zijn van uit het leefbaarheidsbudget voor de 
Schouwtjeslaan, over te hevelen naar de algemene reserve, geoormerkt voor 
Veiligheidsmaatregelen Schouwtjeslaan. 
En verzoekt het college de uitwerking van de veiligheidsmaatregelen voor te 
leggen aan de raad 

en gaat over tot de orde van de dag. 



SP** 
ChristenUnie 

0BB 
Haarlem voor Haarlem 

Motie: beroepsgeheim van vrijgevestigde hulpverleners in de 
jeugdzorg 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 18 december 
2014, 

Constaterende dat 

- vrijgevestigde hulpverleners in de jeugdzorg bij het aangaan van een contract 
met de gemeente een bewerkersovereenkomst in gevolge de Wet 
bescherming persoonsgegevens dienen te ondertekenen; 

- deze overeenkomst vaststelt dat het noodzakelijk is dat hulpverlener en 
gemeente persoonsgegevens uitwisselen; 

- om deze reden sommige hulpverleners weigeren om een contract met de 
gemeente aan te gaan; 

- in de verordening jeugdhulp is opgenomen dat de gemeente het 
beroepsgeheim respecteert waartoe de hulpverleners in de jeugdzorg zich 
hebben verplicht; 

Overwegende dat 

- de gemeente op grond van het beginsel dat bij de financiering wordt 
gehanteerd, dient te beschikken over de woonplaats van diegene die 
jeugdhulp ontvangt; 

- Het daartoe voldoende is dat de gemeente beschikt over de postcode van de 
ontvanger van jeugdhulp; 

Draagt het college op: 

er zorg voor te dragen dat de gemeente over geen andere persoonsgegevens 
beschikt dan over de postcode van diegene die jeugdhulp ontvangt; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

rits Garretsen Sjaak Vrugt Sander Van den raadr Frank Visser 


