
Actiepartij 

TROTS 
Haarlem 

voor Haarlem 

Harde Corporaties? Hart onder de riem! 

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

Constaterende: 

De onwil van Pré wonen om bewoners die dolgraag terug willen keren in 
het plangebied Zomerzone Noord te faciliteren 

Dat huren door corporaties worden opgezegd voordat er een geschikte 
andere woning is gevonden 

Overwegende 

De sociale taak- en instelling van de corporatie en gemeente 

Spreekt haar bezorgdheid uit over bovengenoemde gang van zaken 

En verzoekt 

Het college door te gaan om alles in het werk te stellen om de 
geconstateerde praktijken op te lossen, 

En regelmatig verslag te doen van haar vorderingen in deze. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



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. 



Motie "Zijlsingel 1 - waardebepaling door een professionele partij" 

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

Constaterende dat 

• De Zijlsingel 1 te Haarlem op 29 november 2013 door de Gemeente Haarlem is verkocht 
voor €4.000.000,- aan HBB. 

Overwegende dat 

• Het onduidelijk is of de Gemeente Haarlem de Zijlsingel 1, met de op dat moment geldende 
huurcontracten, financieringsvoorwaarden en bestemmingsmogelijkheden, voor een 
acceptabele prijs van de hand heeft gedaan. 

Besluit het College op te dragen 

• Een onafhankelijke en professionele partij (DTZ Zadelhoff, Colliers, Cushman & Wakefield, 
etc.) opdracht te geven om deze deal te laten waarderen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



PSP. 3^ 
Motie "Zijlsingel 1 - kwaliteit van de deal rechtvaardigt niet dat de 
raad niet wordt geïnformeerd" 

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

Constaterende dat 

• Op 4 juli 2013 met instemming van de Commissie Ontwikkeling af is gezien van het 
protocol actieve informatieplicht in verband met het reces en het spoedig afwikkelen 
van de koopovereenkomst terwijl pas op 24 september 2013 een geheim 
collegebesluit werd genomen. 

• Op 24 september 2013 het college besluit om de Zijlsingel 1 te verkopen met een 
uitgestelde betaling en een hypothecaire zekerheid. In het collegebesluit staan nog 
vele andere parameters zoals het feit dat er maar €250.000,- betaald hoefde te 
worden met een "uitgestelde betaling" van €3.750.000,-. Bovendien staat er 
expliciet dat de portefeuillehouder de raad zal informeren. 

• Twee maanden later, op 28 november, wethouder Cassee de commissie 
ontwikkeling in een besloten, geheime vergadering informeert en het enige dat wordt 
gemeld is dat "er een huurovereenkomst is gesloten met het UWV en dat 
morgenochtend de overdracht plaats vindt". 

Overwegende dat 

• Bij het afzien van het protocol actieve informatieplicht het niet de bedoeling was 
"carte blanche" te geven en af te zien van elke vorm van informatie voor de duur van 
het project. 

• Het hier ging om een transactie met niet gebruikelijke, uitzonderlijke voorwaarden 
waardoor actief informeren op zijn plaats was geweest. 

• Het al dan niet informeren van de Raad nooit afhankelijk is van het uiteindelijk 
behaalde resultaat. 

• Op 28 november in de besloten vergadering de raadsleden bewust niet zijn 
geïnformeerd over de details van het collegebesluit terwijl daar zowel aanleiding als 
gelegenheid voor was. 

Besluit 

Haar afkeuring uit te spreken over het feit dat wethouder Cassee de gemeenteraad bewust 
niet heeft geïnformeerd. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



D66 OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

9.3 

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 part i 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 jul i 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 mil joen, 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/coliege/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. 



Motie NLMP: Geen bord voor de kop 

De Haarlemse 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 Spaarne 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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PVDA @ GROENLINKS 
HAARLEM 

D66 SP. 
Motie serieus verzoek: Het Glazen StadHuis 

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

Constaterende dat: 

3FM 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 enlO 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. 



PVDA SP, 
OPHaarlem 

Ouderen Partij Haarlem 

GROENLINKS 
nsmmm 

gé 

voor Haarlem 

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 basislnfastructuur 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 netwerkvQfmjng 

structureel wordt ingebed in het beleid. 

En gaat over tot de orde yan de dag. 

4. 



ChristenUnie 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. 

Chri^enUnie VVD D66 Trots-;Haarlem 

' S E è n ^ ^ ó i r Louise van Zetten S^rjder van den Raadt 

)n van Driel 



Christenunie ® GROENLINKS 
HAARLEM 

TROTS 
Haarlem 

voor Haartem 

Motie Veilig fietsen langs de Prins Bernhardlaan 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 11 september 2014, 

in beraadslaging over het definitief ontwerp fietsoversteek Prins Bernhardlaan, 

Overwegende dat: 
• het college in mei 2013 € 45.000 beschikbaar heeft gesteld voor de fietsoversteek Prins 

Bernhardlaan en in juli 2014 na de inspraak het voorlopig ontwerp heeft aangepast en heeft 
ingestemd met het definitief ontwerp; 

• in het HWP de Zomervaart is gecategoriseerd als erftoegangsweg (30 km/uur) maar dat 
desondanks het definitief ontwerp niet uitgaat van een verhoogde uitritconstructie bij de 
Zomervaart omdat de Zomervaart nog niet is ingericht als erftoegangsweg; 

• de Zomervaart desondanks verderop al twee drempels heeft en het later aanbrengen van een 
uitritconstructie duurder is; 

• alle Haarlemse gebiedsontsluitingswegen waar de afgelopen 25 jaar fietspaden langs gelegd 
zijn1 met uitritconstructies zijn uitgevoerd terwijl lang niet alle zijstraten toen ook al 30 km 
gebieden waren; 

• er in Haarlem nog steeds veel voorbeelden zijn van uitritconstructies/drempels terwijl de 
achterliggende wijk (nog) niet officieel (met borden) als ZONE 30 is ingericht2 en dat er ook 
drempels zijn aangebracht in 50 km/uur gebied om voetgangersoversteekplaatsen (Jan 
Gijzenkade en Zomervaart) of fietsoversteekplaatsen (Munterslaan) te beveiligen; 

• bij de kruising Zomervaart - Prins Bernhardlaan sprake is van een tweerichtingen fietspad en uit 
onderzoek van CROW-Fietsberaad blijkt dat de kans op aanrijdingen van fietsers en scooters 
met een factor 2 afneemt als een tweerichtingen fietspad verhoogd wordt uitgevoerd3; 

• volgens het college een uitritconstructie tot een meerprijs leidt; 
• het fietspad in het definitief ontwerp naar aanleiding van de inspraak niet doorloopt tot aan de 

Dirk Schaferstraat waarmee naar schatting 8000 euro is bespaard; 

1 Wagenweg, Zijlweg, Rijksstraatweg-Schoterweg, Kamperlaan, Buitenrustlaan, Leidsevaart, 
Kinderhuissingel, Wilhelminaiaan enz. 
2 Onder meer Wagenweg - Hazepaterslaan, Pijlslaan-Thomsonlaan, Lorentzkade - Ohmstraat (bij OBS De 
Zuidwester), Leidsevaart-Munterslaan, Leidsevaart-Grijpensteinweg, enkele zijwegen van de Erasmuslaan, 
Bernadottelaan, Jan Gijzenkade, Zijlweg 
3 zie publicatie 19b "Grip op fietsongevallen met motorvoertuigen" 
http://www.fietsberaad.nl/?lanci=nl&repositorv=Fietsberaadpublicatie+19b zie p 30-33 



Verzoekt het college 
Het definitief ontwerp fietsoversteek Prins Bernhardlaan aan te passen zodat 

- er bij de kruising met de Zomervaart sprake is van een verhoogde uitritconstructie middels 
een 30 km/u drempel 

- waarbij het fietspad zo nodig extra is uitgebogen om voldoende opstelruimte te houden 
tussen fietspad en Prins Bernhardlaan voor auto's 

- er een waarschuwings(knipper)iicht wordt geplaatst op de Prins Berhardlaan oostzijde voor 
het autoverkeer richting de fietsoversteek 

en dit te dekken door reeds ingeboekte versoberingen in het plan, een besparing doordat de 
middengeleider op de Zomervaart niet meer nodig is en een eventueel resterend tekort te dekken 
uit het budget onderhoud door een beperkte temporisering van de vervanging van 
straatverlichtingsarmaturen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Christenunie GroenLinks SP Actiepartij Trots Haarlem 

Frank Visser Robbert Berkhout Anne Feite Bloem Sjaak Vrugt Sander van den Raadt 



SP 
Motie van ontevredenheid over de kerfstok van Cassee 

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

Constaterende dat: 

• Wethouder Cassee veroordeeld Is wegens wanbeleid en nauw betrokken is geweest 
bij andere schendingen van de wet (motie van wantrouwen 26 augustus 2014); 

• Wethouder Cassee de raad onvoldoende en onjuist heeft geïnformeerd over zijn 
zakelijk verleden (motie van wantrouwen 26 augustus 2014); 

• Wethouder Cassee de raad niet of onvolledig heeft geïnformeerd over zijn 
nevenfuncties en financiële belangen (motie van wantrouwen 26 augustus 2014); 

• Wethouder Cassee de raad niet tijdig en onvolledig heeft geïnformeerd over de gang 
van zaken rondom het stationsplein (motie van afkeuring 26 september 2013); 

• Wethouder Cassee niet bereid was vragen van raadsleden te beantwoorden gesteld 
tijdens behandeling van de kadernota (motie van treurnis 26 juni 2014); 

• Wethouder Cassee de raad onvolledig heeft geïnformeerd inzake de verkoop van 
Zijlsingel 1 (motie van afkeuring 2 m#i 2014). 

Indachtig: 

• De grote financiële en organisatorische uitdagingen die de gemeente Haarlem kent 

Overwegende dat: 
• De gemeenteraad zijn werk niet goed kan doen wanneer zij niet volledig en juist 

wordt geïnformeerd; 

• De zakelijke integriteit van een wethouder boven alle twijfel moet zijn verheven; 

Spreekt uit: 

Haar ontevredenheid over het stelselmatig niet, onvolledig, of onjuist informeren van de raad 
door wethouder Cassee. 

En gaat over tot de orde van de dag. 


