
p 
Motie: Een bakbeest voor de privacy 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 03 juli 2014. (h erstemming 2 oktober 2014) 

Overwegende dat 

• Spaamelanden van plan is een Container Management Systeem aan te schaffen en dit te 
installeren op de DUO gescheiden plastic/papier bak. 

• Dit systeem volgens Spaamelanden o.a. noodzakelijk is qua registratie voor de P90 norm 
opgelegd door de Arbeidsinspectie, qua maximale belasting van een medewerker. 

• Dit systeem met behulp van een chip in de container diverse mogelijkheden heeft om 
bepaalde zaken te registreren, zoals het wel of niet aanbieden van de container, hoeveelheid 
aangeboden kilogram van de diverse afvalsoorten enz. 

• Dit registreren op diverse niveaus mogelijk is. Zoals op postcode-niveau, wijk-niveau, straat
niveau, huisnummer-niveau. 

Tevens constaterende dat 

• Qua management informatie, het voldoende is als dit op wijkniveau wordt geregistreerd. 
• De Haarlemse burger recht heeft op privacy en bescherming van zijn gegevens qua afval 

(scheidings)gedrag. 

Verzoekt het College van B&W om 

• Er zorg voor te dragen, dat de gegevens, die de chips registreren uitsluitend op wijkniveau 
zijn en niet terug te leiden zijn naar individueel afval(scheidings)gedrag. 

• Aansluitend afspraken te maken met Spaamelanden over de termijn van bewaring en 
bescherming van deze gegevens en deze te bespreken in de commissie Beheer. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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SP. 
Motie 'Haarlems geld in Haarlemse zakken' 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 2 oktober 2014, 

constaterende dat: 

• in het collegebesluit behorende bij de bespreking van het concept jaarverslag van Paswerk 
2013 (2014/192065), de Raad wordt geïnformeerd dat Werkpas BV, een aan de GR 
Paswerk verbonden parti j , van de Belastingdienst een teruggave betaalde loonbelasting 
over vorige jaren van € 0,5 miljoen heeft ontvangen; 

• het Dagelijks Bestuur van Paswerk deze middelen aan het Eigen Vermogen van Werkpas 
BV heeft toegevoegd; 

• dit bedrag ooit als onderdeel van re-integratiekosten bij de gemeente Haarlem in rekening 
is gebracht en door Haarlem is voldaan; 

• het college bij de bespreking van het concept jaarverslag van Paswerk (2014/192065) 
heeft aangegeven dat "het college van mening is dat Haarlem recht heeft op terugbetaling 
en dat dit recht prioriteit heeft boven de versterking van het vermogen van Werkpas BV" 
en het college aldus besloten heeft; 

• de raad op 9 jul i bij brief (SZW//2014/ 256390) wordt geïnformeerd dat het dagelijks 
bestuur in vergadering op 2 juli heeft besloten een deel van de teruggave, zijnde € 0,3 
miljoen binnen Werkpas te alloceren uitsluitend voor re-integratieopdrachten van de 
gemeente Haarlem en het overige deel van € 0,2 miljoen, toe te voegen aan de reserves; 

overwegende: 

• de door het college verstrekte informatie suggereert, dat de € 0,5 miljoen rechtstreeks aan 
Haarlem toekomt; 

• het onduidelijk is wie (Dagelijks Bestuur/college/raad) precies welk mandaat heeft; 
• een voorstel tot versterking van het eigen vermogen van Werkpas BV en de extra 

besteding van re-integratiegelden a € 0,3 miljoen bij Paswerk, los staat van deze 
incidentele belastingteruggave; 

draagt het college op: 

• de gemeenteraad zo snel mogelijk schriftelijk helderheid te verschaffen over de 
informatieverstrekking, mandaten en bevoegdheden in deze casus; 

• in het vervolg bij dergelijke besluiten op te nemen: 
o welk mandaat bij het college ligt, welk mandaat bij de raad ligt, hoe in lijn met 

deze mandaten wordt gehandeld en hoe er recht wordt gedaan aan het 
budgetrecht van de raad; 

• In het DB van Paswerk deze Haarlemse gevoeligheden naar voren te brengen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



'A 
Motie NLMP: Geen bord voor de kop 

De Haariemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 2 oktober 2014, 

Constaterende dat: 

• Er ter hoogte van het Spaame 66 sprake is van een onveilige en onduidelijke 
verkeerssituatie; 

• De wethouder de plaatsing van een J-24 bord aanwijst als een voldoende adequate 
voorziening. 

Overwegende dat: 

Een verkeersbord als deze een zeer geringe bijdrage zal leveren aan het vergroten van de 
verkeersveiligheid. 

Voorts overwegende dat: 

Er aanvullende maatregelen voorhanden zijn welke meer effect zullen hebben, dan de 
plaatsing van het bord alleen. 

Verzoekt het college: 

Zorg te dragen voor een duidelijke en veilige verkeerssituatie aan het Spaame door het J-24 
bord te plaatsen aangevuld met de volgende verkeersmaatregelen: 

• Belijning aan te brengen, om de fietsers ter hoogte van het Spaarne 66 beter te 
informeren/ te begeleiden naar het fietspad aan de (rechter) overkant (vanuit het 
zuiden aangereden); 

• Voorafgaand aan de oversteekplaats een aanduiding aan te brengen op het wegdek 
welke het snelheidslimiet onderstreept of voorafgaand aan de oversteekplaats een 
optische versmalling op het wegdek aan te brengen. 

En gaat over tot de orde van de dag 

Anne Feite Bloem Robbert Berkhout Anne Sterenberg 
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D66 SP. 
Motie serieus verzoek: Het Glazen StadHuis 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 2 oktober 2014, 

Constaterende dat: 

SFM met Serious Request 2014 in Haarlem aandacht vraagt voor vrouwen en meisjes, 
die tijdens oorlog en conflicten slachtoffer worden van seksueel geweld. 

Overwegende dat: 

• Er op 9 en 10 december 2014 door de raadsleden van Haarlem een diner zal 
worden georganiseerd in de Gravenzaal. 

• De opbrengst van dit diner ten goede komt aan Serious Request, en daarmee de 
slachtoffers van de stille ramp van seksueel geweld. 

Spreekt uit: 

Mee te werken aan het initiatief van 'Het Glazen StadHuis' 

En zegt toe: 
Te helpen bij de bediening dan wel het vermaak op 9 en 10 december. 

En verzoekt 

De leden van het College van burgemeester en wethouders eenzelfde bijdrage te doen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Motie vreemd aan de orde van de dag 

"Liever Rijk dan Kwijt" 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 oktober 2014, 

Constateert dat: 
1. De invulling van de basisinfastructuur vragen opriep over functies die zouden verdwijnen 
2. De decentralisaties in het centraal domein meer zelfredzaamheid vragen van burgers en dat dit 

ondersteuning vereist van de netwerken die deze zelfredzaamheid kunnen vergroten. 
Zelforganisaties spelen daarbij een essentiële rol. 

3. Toegepaste kennis over en ingangen in de groepen essentieel is om zelfredzaamheid te kunnen 
bevorderen. 

4. deze kennis en netwerken in de stad van belang zijn voor: 
• het bereiken, benaderen en in beeld krijgen van (nieuwe) specifieke doelgroepen / 

gemeenschappen die vaak moeilijk bereikbaar zijn 
• het faciliteren van toegang tot de basisinfrastructuur 
• het bevorderen van deskundigheid, zelfredzaamheid, zelforganisatie en de inbreng van 

ervaringsdeskundigheid 
• het vroegtijdig signaleren en agenderen van knelpunten bij beleid en uitvoering 
• het vertalen van waargenomen ontwikkelingen naar beleidsvragen 

Overweegt dat: 
1. organisaties in staat moeten worden gesteld om met concrete voorstellen te komen over 

netwerkvorming voor inzet in de domeinen armoede, onderwijs en arbeid, ouderbetrokkenheid, 
diversiteit en integratie (zoals bijvoorbeeld platform minimaorganisaties rondom het 
communicatieplan) 

2. er middelen beschikbaar zijn binnen 
• het armoedebeleid (zoals aangegeven in het raadsdebat van 11 september) 
• de innovatieprojecten in het kader van het sociaal domein 

Draagt het college op om: 
1. De organisaties die menen te beschikken over toegepaste kennis en relevante netwerken en die 

voor deze taken geen rol hebben gekregen binnen de basisinfrastructuur, spoedig uit te nodigen 
om met concrete voorstellen te komen om de netwerken te borgen en door te ontwikkelen zodanig 
dat ze kunnen worden ingezet in de domeinen armoede, onderwijs en arbeid, 
ouderbetrokkenheid, diversiteit en integratie voor een overbruggingsperiode tot eind 2015. 

2. Deze organisaties te (laten) faciliteren om ze onafhankelijk te maken van jaarlijkse subsidiering. 
3. Als er concreet goede voorstellen komen, de dekking hiervan te vinden in het kader van het 

armoedebeleid en de innovatieprojecten in het sociaal domein (vrijwillige inzet). 
4. Bij de organisaties die nu reeds vallen binnen de basisinfrastructuur aandacht te vragen voor deze 

vorm van netwerkontwikkeling binnen de reeds toegekende middelen. 
5. Uiterlijk 15 september 2015 een voorstel te doen over de wijze waarop deze netwerkvofming 

structureel wordt ingebed in het beleid. 

En gaat over tot de orde 

4^m 



Christen D66 

Motie Niet meer eeuwigdurend contract Spaamelanden 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 oktober 2014, 

gelezen de uitwerking van beheer- en onderhoudscontracten, 

Overwegende dat: 
• De gemeente een eeuwigdurende afspraak heeft met Spaamelanden over het 

af te nemen volume aan opdrachten en daardoor gebonden is een contract 
van circa 30 miljoen euro af te sluiten; 

• Het gemeentelijke budget voor beheer en onderhoud krimpt; 
• De gemeenteraad de mogelijkheid moet hebben om in de toekomst te 

besluiten een deel of het gehele opdrachtvolume voor Spaamelanden aan te 
besteden; 

• Dit mogelijk lijkt te zijn mits er sprake is van redelijkheid en billijkheid van de 
opzegtermijn en/of van zwaarwegende redenen; 

• Dit het beste op korte termijn kan worden vastgelegd om te voorkomen dat de 
gemeente na afloop van de contractperiode sowieso vastzit aan een nieuw 
contract voor het volume van circa 30 miljoen euro; 

Verzoekt het college 
• Op korte termijn een juridisch onderzoek te doen welke mogelijkheden er zijn 

om de eeuwigdurende volume-afspraken met Spaamelanden op te zeggen of 
om te zetten in afspraken voor een bepaalde termijn dan wel hierover op basis 
van een gezamenlijke overeenkomst met Spaamelanden in te voorzien 

• Voor 1 januari 2015 de raad te informeren over de mogelijkheden 
• Voor 1 juli 2015 mede op basis van dit onderzoek de strategisch positie ten 

opzichte van Spaamelanden te herijken; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

VVD Chj^enUnie TrotSyH D66 

Louise van Zetten Sarjder van den Raadt 
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