
Kort verslag
Datum raadsvergadering:  23, 25 en 26 juni 2014

1. Opening

2. Wet Markt en Overheid
Besluit: conform
De fracties VVD, AP, Trots, SP en D66 even een stemverklaring.
Het onderwerp zal worden geagendeerd in de commissie begin oktober . De
wethouder levert hiervoor een discussie stuk?

3. Bestuursrapportage 2014-1
Besluit: conform
De fracties Actiepartij en Christenunie stemmen tegen besluitpunt 2.

· Motie Groen is geen Sluitstuk
(2014/245621)
De motie ingediend door de fracties GLH, D66, PvdA en AP wordt aangenomen.
De fracties PvdA, VVD, CDa, AP, Trots, CU, SP en D66 geven een stemverklaring.
De fracties CDA en OPH stemmen tegen de motie.

· Door wethouder Sikkema wordt toegezegd een andere dekking te gaan zoeken voor
de financiering van de openstelling van de Waarderbrug (2014/242703)

4. Kadernota 2014
(2014/46965)
Vastgesteld met inachtneming van aangenomen moties en amendement. Zie hieronder

         Aangenomen moties en amendement.
· Motie 31 NLMP Samen Doen Veilig oversteken (2014/245783)
· Motie 8 Bewaak de betaalbare wongingbouw (2014/245694)
· Motie 13 Onafhankelijke Ombudsfunctie Sociaal Domein (2014/245697)
· Motie 29 Van de Wijk van de Raad, Samen Haarlem (2014/245719)
· Motie 30 Iedere Haarlemmer is ons even lief (2014/245749)
· Motie 32 Gemeentelijk Vastgoed eenmaal, andermaal, onder controle Laatste

Keer (2014/245806)
· Motie 34 Handen af van de markt op de Dreef (2014/245874)
· Amendement no. 41 Voor wie is die volle Spaarpot Bedoeld (2)

Bijlage 1: Overzicht moties en amendement Kadernota 2014 d.d. 26 juni 2014,
                 inclusief besluitvorming
Bijlage 2: Scan aangenomen moties en amendement.
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GROENLINKS 
HAARLEM -̂1 

Motie "Groen is geen Sluitstuk' 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2014 

Constaterende dat: 

• In de bestuursrapportage 2014-1 voor de openstelling van de 
Waarderbrug in beide richtingen een bedrag van E 535.000 uit het 
budget domein beheer en onderhoud groen is gehaald 

• Het belangrijk is de budgetten voor de verschillende beheer en 
onderhoudsbudgetten te respecteren, ze zijn niet voor niets als budget 
vastgesteld 

• Het beheer en onderhoud van Groen in Haarlem van belang is 

Overwegende dat: 

• De gemeenteraad over de budgetten gaat 
• Er in de bestuursrapportage geen besluitpunt is opgenomen over deze 

belangrijke verschuiving tussen de domeinen 
• Het hier bovendien gaat om mobiliteit en niet over beheer en 

onderhoud van groen 
Draagt het College van B&W op om: 

• Om voor de financiering van de tweezijdige openstelling van de 
Waarderbrug een andere dekking te zoeken, dan beheer en onderhoud 
van groen 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Bewaak de betaalbare woningbouw! 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 26 
juni 2014 

Constaterende dat: 

• Haarlem per 1-2014 ruim 22.00 huizen door de 
woningbouwcorporaties worden verhuurd 

• Er meerdere projecten zijn waar er meer vrije sector en/ of 
koopwoningen komen in plaats van sociale huurwoningen 

• Er grote behoefte is en blijft aan betaalbare woningen in Haarlem 

Er in het coalitieprogramma is afgesproken dat in Haarlem 30% 
sociale huurwoningen blijft gegarandeerd. 

Overwegende: 

Het van belang is om de voortgang rondom deze afspraak in het 
coalitieprogramma 

Draagt het college op: 

• Bij elk project waarbij er sociale huurwoningen worden vervangen 
of geliberaliseerd aan te geven wat dit op termijn betekent voor het 
totaal aantal sociale huurwoningen in de stad, zowel absoluut als 
relatief. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



ST2: ( PH 

ChristenUnie 

SP* voor Haarlem 
Motie Onafhankelijke Ombudsfunctie Sociaal Domein 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 26 juni 2014, in bespreking 
over de Kademota 2014, 

constaterende dat 

• in het sociale domein alle aanbieders hun eigen klachtenregeling hanteren, 
• dit het gevaar in zich draagt van de 'slager die zijn eigen vlees keurt', 
• de gemeente hierdoor bovendien niet automatisch een helder zicht heeft op eventuele 

misstanden of omissies in het aanbod, terwijl zij sturend zou moeten zijn, 
• zeker gelet op de vele transities het gewenst is dat de gemeente zelf de vinger aan de 

pols houdt, 
verzoekt het college 

• per 1-1-2015 een onafhankelijke 'ombudsfunctie' in het leven te roepen, waar iedereen 
die voorzieningen van de gemeente of haar partners ontvangt, klachten, meldingen of 
signalen kan inbrengen over eventuele misstanden of suggesties ter verbetering kan 
doen, 

• deze 'ombudsfunctie' een in beleid en uitvoering verankerde rol te geven binnen het 
sociaal domein en wel dusdanig dat het geen tandeloze, papieren tijger wordt, maar 
daadwerkelijk tot verbetering en innovaties leidt in het sociaal domein, bij zowel de 
gemeente als aanbieders, 

• deze 'ombudsfunctie' halfjaarlijks over haar werkzaamheden te laten rapporteren aan 
college en raad (of tussentijds, waar dit nodig wordt geacht), 

• breed bekendheid te geven aan de mogelijkheid zich met klachten, meldingen of 
suggesties tot de onafhankelijke 'ombudsmens' te wenden, 

• e.e.a. te dekken uit de reserve Kans & Kracht, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



TROTS 
Haarlem 

^ Motie van de Wijk van de Raad, Samen Haarlem 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op woensdag 28 mei 2014 

Constaterende: 

• De kadernota op bladzijde 7 het coalitieakkoord aanhaalt en zegt: 
" 1 Een eigentijdse democratische stad. Hierin stelt het stadsbestuur zich open 
en meedenkend en meewerkend op en wordt de invloed van Haarlemmers op 
hun buurt en in de stad vergroot". 

• Het college via alleen digitale communicatie terecht geld denkt te kunnen 
besparen, maar er ook door die vorm van communicatie sommige mensen 
niet bereikt worden of afhaken of signalen van bewoners wellicht niet goed 
worden opgevangen. 

Overwegende: 

• De wijkraad, en andere projecten en initiatieven van verenigde bewoners 
de ogen en oren van de wijk zijn. 

• Deze vrijwilligers goedkoper zijn dan het inzetten van professionele 
krachten in dienstverband,om uit te zoeken hoe een wijk over iets denkt of 
welke zaken er spelen. 

• Dat de ultieme vorm van volksvertegenwoordiging kan zijn dat je het Volk 
ook daadwerkelijk een rol geeft. Niet alleen over hen beslissen, maar 
samen met hen. 

• Al verschillende wijkraden positief op dit voorstel hebben gereageerd. 

Draagt het college op: 

Een proef te starten waarbij alle wijkraden(bijvoorbeeld door middel van hun 
voorzitters) en mensen die hun krachten binnen projecten en initiatieven 
gebundeld hebben, anders dan op wijkraadniveau, minimaal 1 x per jaar 
gezamenlijk langskomen bij de commissie samenleving om zo direct met de 
volksvertegenwoordiging in gesprek te gaan. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Motie Iedere Haarlemmer Is ons even lief 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 26 
juni 2014 

Constaterende: 

• Dat discriminatie op grond van ras, godsdienst of seksuele 
geaardheid in Nederland bij wet verboden is; 

• Dat de gemeente Haarlem betrokken is bij de bemiddeling van 
werkzoekenden naar werk; 

• Dat de gemeente Haarlem financiële relaties onderhoudt met 
instellingen en ondernemingen 

Overwegende: 

• Dat de gemeente Haarlem in de bestrijding van discriminatie een 
eigen verantwoordelijkheid heeft; 

• Dat het daarom ongewenst is dat de gemeente meewerkt aan de 
bemiddeling naar werk bij bedrijven of instellingen, die 
aantoonbaar discrimineren; 

• Dat het eveneens ongewenst is dat de gemeente financiële relaties 
onderhoudt met deze instellingen of ondernemingen; 

Geeft het college de opdracht: 

• Aan de raad een beleidsnotitie voor te leggen, waarin het college 
de maatregelen benoemt die zij wenst te nemen om discriminatie 
bij de betreffende instellingen en bedrijven tegen te gaan; 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Co 

Motie NLMP: Samen DOEN; Veilig oversteken 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2014, 

Constaterende: 

• De huidige verkeerssituatie ter hoogte van de Melkbrug aan de westzijde van het 

Spaarne waarin weinig snelheidsremmende maatregelen zijn voor automobilisten 

• Het initiële besluit van voormalig wethouder van Doorn een zebrapad te realiseren ter 

hoogte van Spaarne 66 

Overwegende 

• Het belang van een binnenstad met voldoende veilige oversteekplaatsen 

• De geringe kosten die gepaard gaan met het aanleg van een zebrapad. 

Draagt het college op 

• Alsnog het beloofde zebrapad ter hoogte van Spaarne 66 te realiseren. 

Of 

• De NLMP dit uit te laten voeren tegen de helft van de kosten, in het kader van "right 

to challenge'" bij wijze van taakstraf, zonder winstoogmerk. 

Of 
• Voor 1-9-2014 met een ander voorstel ten behoeve van de verkeersveiligheid te 

komen ter hoogte van Spaarne 66 

En verzoekt het college 

• Niet aan te dringen op handhaving danwel vervolging van de leden van NLMP in het 

kader Artikel 2.42 lid 2b van de APV danwel artikel 350 van het wetboek van 

strafrecht 

En gaat over tot de.orde van de dag. 

Robbert Berkhout Anne Feite Bloem Anne Sterenberg 



EC 
OPHaarlem 

Ouderen Partij Haarlem 
D66 

Motie: 
"Gemeentelijk vastgoed: eenmaal, andermaal, onder controle" LAATSTE KEER! 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2014, 

Constaterende dat: 

• De accountant in het verslag over de jaarrekening 2013 opmerkt: "dat in 

tegenstelling tot 2012 het inzicht in de vastgoedportefeuille is vergroot 

en de verhuuradministratie verder op orde is gebracht Desondanks kan 

in boekjaar 2013 de volledigheid van de verhuuropbrengsten nog niet 

worden gegarandeerd. De totale huuropbrengsten bedragen €11,1 

miljoen (2012; € 13,3 miljoen) Wij adviseren hier komend jaar prioriteit 

aan te geven en de aansluiting te maken tussen de verhuuradministratie 

en de vastgoedportefeuille". 

Overwegende dat: 

• Op 9 november 2012 de aangehechte motie is aangenomen waarin gesteld werd 

dat de vastgoed administratie op 6 december 2012 op orde moest zijn. 

• Op 13 december 2012 de wethouder heeft gesteld tijdens een presentatie dat dit 

inderdaad het geval was. 

• Dit in tegenspraak is met de conclusie van de accountant. 

de Commissie 
^ e S ' U ^ v e e r c^e L Q ^ » - * ! ! 

• Het college op te dragen om uiterlijk ©psSsektsfeSPt 

Ontwikkeling overtuigend te informeren dat de administratie van het gemeentelijk 

vastgoed in al zijn verschillende facetten op orde is en dat de inkomsten en 

lasten nauwkeurig bekend zijn en correct worden geadministreerd, zodanig dat 

het naar de mening van de accountant in orde is. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



D66 
• a 

C9 

Motie "Gemeentelijk vastgoed: eenmaal, andermaal, onder controle" 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 9 november 2012, 

Constaterende dat: 

• Beheer en onderhoud gemeentelijke vastgoed al jaren onvoldoende op orde is 

• Door gebrekkige basisadministratie inkomsten uit huren en pachten achterbleven 

• Te betalen lasten onbekend waren 

• Onroerend Zaak Belasting Onderwijsgebouwen nog steeds onder ander 

programma valt en niet onder Vastgoedbeheer? 

Overwegende dat: 

• Het ene onderzoek na het andere is gedaan met daarbij behorende 
aanbevelingen 

• het nu aankomt op uitvoeren en het terugwinnen van vertrouwen 

• Eind van 2012 Vastgoedbeheer op orde zou zijn 

Besluit 

• Het college op te dragen om uiterlijk op 6 december 2012 de Commissie 

Ontwikkeling overtuigend te informeren dat de administratie van het gemeentelijk 

vastgoed in al zijn verschillende facetten op orde is en dat de inkomsten en 

lasten nauwkeurig bekend zijn en correct worden geadministreerd. 6? ^ c&cf l ^ 

En gaat over tot de orde van de dag. 

066 



Motie "Handen af van de markt op de Dreef!" 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2014, 

Constaterende dat: 

• De markt op de Dreef een karakteristieke markt is die zeer wordt gewaardeerd en 

door vele Haarlemmers en dagjesmensen van buitenaf druk wordt bezocht. 
• De markt ongeveer één keer per jaar in haar bestaan wordt bedreigd 

Overwegende dat: 

• Er op dit moment een herinrichtingsvoorstel voorligt waarin de markt van twee 

rijen kramen wordt teruggebracht naar één rij kramen waardoor het karakter en 

de aantrekkelijkheid van de markt worden aangetast. 

Besluit 

• Het college op te dragen om er voor te zorgen dat de markt op de Dreef in haar 

huidige vorm blijft bestaan en zo spoedig mogelijk de zorgen van de 

kraamhouders en de organisator van de markt hieromtrent weg te nemen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



0 

Motie Voor Wie is die Volle Spaarpot Bedoelt? 2_ 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 26 juni 2014, in bespreking 
over de kademota 2014, 

constaterende dat 

• het college blijkbaar niet langer uit gaat van waar mensen recht op hebben in de zorg, 
ondersteuning, opvang en begeleiding van mensen in een kwetsbare positie, door dit 
recht tussen haakjes te zetten op pagina 49 ("Niet meer [georganiseerd] bij (...) waar 
zij 'recht' op hebben."), 

• dit op gespannen voet staat met wettelijke regelingen waarin mensen daadwerkelijk 
recht hebben op ondersteuning, 

• de reserve op het WWB-inkomensdeel oploopt tot boven het 'plafond' van vijf 
miljoen euro, 

• de voorgestelde vrijval van een deel van deze reserve (€ 2.250.000 in 2015, € 
1.750.000 in 2016 en € 500.000 in 2017), verreweg de grootste bijdrage levert aan het 
totaal van incidentele bezuinigingen (pag. 81), 

• niet te verklaren valt dat deze reserve zo is opgelopen (er ook niets uit is onttrokken), 
terwijl in de praktijk de verstrekking van uitkeringen uit de WWB en bijvoorbeeld ook 
de bijzondere bijstand en andere inkomensondersteuning nogal eens vertraging 
oploopt of door een streng en strikt beleid aanvragen worden afgewezen, 

draagt het College op 

het restant van de reserve WWB waar nodig in te zetten voor het doel waarvoor deze 
in het leven is geroepen en zo een ruimhartiger, tijdige en adequate 
inkomensverstrekking en -ondersteuning te bieden voor hen die daar recht op hebben, 

opdat deze reserve niet enkel verwordt tot 'melkkoe' en oneigenlijke spaarpot om de 
algemene reserve mee op te krikken. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



  Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2014  versie 26  juni  2014 incl 2e termijn

HA 2014 MA Onderwerp Indie
ner(s)

PH Advies College Besluit
Raad

1

STZ/
EC

1 M
A

Haarlem Cultuurstad?
verzoekt het college
De voorgenomen bezuinigingen op cultuur
te schrappen
De hiermee samenhangende bezuiniging op
te vangen door te snijden in de post ; nieuw
beleid’ van 1 miljoen euro

VVD JvdH Het college houdt vast aan de in het coalitieprogramma 2014 – 2018
afgesproken bezuinigingen op cultuur.

Het college ontraadt het amendement.

Verworpen

Voor:
VVD

STZ/
VG

V
E
R
V
A
L
L
E
N

2 M Gemeentelijk Vastgoed: eenmaal,
andermaal, onder controle: Laatste Keer
Besluit het college op te dragen
Om uiterlijk op 2 oktober 2014 de
commissie Ontwikkeling overtuigend te
informeren dat de administratie van het
gemeentelijk vastgoed in al zijn
verschillende facetten op orde is en dat de
inkomsten en lasten nauwkeurig bekend zijn
en correct worden geadministreerd
(mede indieners toegevoegd)

Motie vervangen door motie nr. 32

VVD
+
SP
OPH
D66

EC De accountant heeft geconstateerd dat in tegenstelling tot 2012 het inzicht in
de vastgoedportefeuille is vergroot en de verhuuradministratie verder op
orde is gebracht. Desondanks kan in boekjaar 2013 de volledigheid van de
verhuuropbrengsten nog niet worden gegarandeerd. De accountant heeft de
volledigheid van de verhuuropbrengsten als een onzekerheid inzake
rechtmatigheid opgenomen maar de risico's voor de jaarrekening blijven
binnen de tolerantiegrenzen.

De datum van 2 oktober is niet haalbaar. In september 2013 is toegezegd dat
in oktober 2014 wederom een raadsmarkt zal worden georganiseerd. Wel
verwachten wij dat de accountant tijdens de tussentijdse controle in
november positieve bevindingen zal doen over de volledigheid van de
verhuuropbrengsten vanuit de invalshoek van de rechtmatigheid. Hierin zal
e.e.a. toegelicht worden.

Het college ontraadt de motie.

Vervallen

x

SZW
I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

3 M Motie Groen Pensioen
draagt het college op:
- Aanvragers van aanvullende en bijzondere
bijstand boven de 65 gratis een moestuin aan
te bieden op één van de vele
stadslandbouwlocaties die de stad kent

SP JL Het college staat positief tegenover het gebruik door de stad van moestuinen.
De moestuinen zijn op dit moment voor iedereen gratis te gebruiken, daarom
is er nu geen reden om deze voor een bepaalde categorie gratis beschikbaar
te stellen.

Het college ontraadt de motie.

Ingetrokken
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  Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2014  versie 26  juni  2014 incl 2e termijn

HA 2014 MA Onderwerp Indie
ner(s)

PH Advies College Besluit
Raad

2

CS/CC 4 A Amendement Voor een Haarlem dat
werkt!
Besluit:
Het voorstel voor een raadsbesluit onder de
punten 9 en 10 als volgt te wijzigen:
•onder punt 9:
Het tarief OZB woningen voor 2015 met 3%
boven inflatie te verhogen tot een
meeropbrengst van 1 miljoen per jaar;
•En aan punt 10 toe te voegen:
De  meeropbrengst van 1 miljoen per jaar als
gevolg van de verhoging van het tarief OZB
woningen zal worden bestemd voor de
huishoudelijke verzorging

SP EC In het coalitieprogramma Samen Doen! zijn duidelijke afspraken gemaakt
over de woonlasten. Dat houdt in dat het college de raad voorstelt om de
OZB-tarieven voor woningen alleen te corrigeren voor inflatie.
Wat betreft het sociaal domein is onder andere afgesproken dat rijksbudget =
werkbudget.

Het amendement is strijdig met het voorgenomen beleid voor de komende
jaren. Om die reden ontraadt het college het amendement.

Verworpen

Voor:
 OPH, SP

SV:
PvdA, Trots,
CU

CS/CC 5 A Amendement Handen af van de algemene
reserve!
besluit
het  voorgestelde raadsbesluit (blz. 67
kadernota) als volgt te wijzigen:
Onder punt  5 de zin “De Raad neemt kennis
van de ontwikkelingen van de algemene
reserve” te wijzigen in:
De raad besluit:
“De komende jaren per saldo geen geld te
onttrekken aan de Algemene Reserve totdat
de ratio weerstandsvermogen op ruim
voldoende staat”

SP
VVD

EC In het coalitieprogramma (blz. 19 en 20) en de kadernota (blz. 21) staan de
afspraken ten aanzien van de algemene reserve duidelijk verwoord. De
algemene reserve heeft een bufferfunctie voor risico’s. Daarvoor is en blijft
de algemene reserve beschikbaar.

Aan de strekking van dit amendement wordt in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven, derhalve ontraadt het college het amendement.

Verworpen

Voor:
VVD, Trots,
OPH, CU, SP

SV:
AP, D66
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  Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2014  versie 26  juni  2014 incl 2e termijn

HA 2014 MA Onderwerp Indie
ner(s)

PH Advies College Besluit
Raad

3

CS/CC 6 M
A

Motie Financiële meevallers naar de
Algemene reserve
Draagt het college op:
•Het structureel voordeel als gevolg van de
herijking van de gemeentefondsuitkering toe
te voegen aan de Algemene Reserve.

SP
VVD

EC Het structurele voordeel van € 560.000 dat uit de herijking voortvloeit is als
dekkingsmiddel aangewend. Indien dit bedrag, conform het amendement,
aan de algemene reserve wordt toegevoegd, worden ook de uitkomsten van
de meerjarenraming  € 560.000 nadeliger. De begroting 2015  sluit dan met
een  nadelig saldo van meer dan € 0,5 miljoen.
In  het amendement wordt geen alternatieve dekking aangegeven.

Het college ontraadt het amendement.

Verworpen

Voor:
VVD, Trots,
OPH, SP, CU

SV:
AP, CU

STZ/
WWGZ

7 M Motie behoud aantal sociale
huurwoningen
draagt het college op:
Er zorg voor te dragen dat het aantal sociale
huurwoningen in Haarlem op hetzelfde
niveau blijft als op 1 januari  2014.

SP JL De raad heeft in 2013 ingestemd met de prestatieafspraken met de drie
Haarlemse corporaties in het Lokaal Akkoord Haarlem. Daarin is
opgenomen dat de sociale huurwoningvoorraad van de drie corporaties tot en
met 2016 minimaal uit 18.000 woningen zal blijven bestaan. Afgesproken is
dat jaarlijks de veranderingen in de voorraad worden gemonitord. Per 1
januari 2014 was het bezit van deze drie corporaties 21.600 woningen.
Er komt een overzicht van sociale woningen per wijk. De afspraak is dat
30% van de totale woningvoorraad bestaat uit sociale woningen. Het college
bewaakt dat bij bouwprogramma’s er rekening mee wordt gehouden dat 30%
van de totale woningvoorraad uit sociale huurwoningen blijft bestaan.

Het college ontraadt de motie.

Verworpen

Voor:
OPH, SP
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  Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2014  versie 26  juni  2014 incl 2e termijn

HA 2014 MA Onderwerp Indie
ner(s)

PH Advies College Besluit
Raad

4

STZ/
WWGZ

8 M Bewaak de betaalbare woningbouw!
draagt het college op:
- Bij elk project waarbij er sociale
huurwoningen worden vervangen of
geliberaliseerd aan te geven wat dit op
termijn betekent voor het totaal aantal
sociale huurwoningen in de stad, zowel
absoluut als relatief.

SP JL Het college werkt graag mee aan het inzichtelijk maken van de
woningvoorraad van sociale huurwoningen. Daartoe worden ook afspraken
gemaakt met de drie Haarlemse corporaties in het Lokaal Akkoord, o.a. dat
zij in ieder geval per jaar aangeven hoe hun bezit is opgebouwd. Op basis
hiervan vinden gesprekken plaats tussen gemeente en corporaties over dit
(langere termijn) beeld, zodat inzicht is op de (sociale) woningvoorraad. De
gemeente houdt zelf ook vinger aan de pols door gegevens jaarlijks bij te
houden op haarlem.buurtmonitor.nl. en de woningbouwmonitor, waarin
gegevens van o.a. woningcategorieën en prijsklassen beschikbaar komen.
Hiermee krijgt de gemeente een beeld (over de ontwikkeling) van de totale
woningvoorraad, waaronder de sociale huurwoningen. Daarmee wordt
gestuurd op een stedelijke balans op de stedelijke woningvoorraad.

Recent is in de commissie Ontwikkeling gesproken over
woningbouwprojecten specifiek in stadsdeel Oost. Daarin heeft het college
een toezegging gedaan om tussentijds een overzicht te geven van lopende en
op stapel staande projecten in Oost. (In dit overzicht zijn niet alleen
projecten van de corporaties opgenomen.)

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven.

Aangenomen

Tegen:
VVD

SV:
PvdA, AP,
GLH, D66
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  Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2014  versie 26  juni  2014 incl 2e termijn

HA 2014 MA Onderwerp Indie
ner(s)

PH Advies College Besluit
Raad

5

GOB
/CS/CC

9 M
A

Motie Geen Verloedering van de
openbare ruimte
verzoekt het college
De bezuiniging op straatmeubilair,
waaronder het vervangen van bankjes,
prullenbakken en paaltjes etc. voor het
bedrag van Euro 200.000,-- ongedaan te
maken en dit te dekken uit de  nieuwe
Reserves voor Duurzaamheid en Groen
(Euro 100.000,--) en Sport& Veiligheid
(Euro 100.000,--), omdat dit daar direct een
bijdrage aan levert.
Het jarenlange door de Raad ingezette
succesvolle beleid van de HIOR’s door te
zetten

VVD CYS
EC

Ten behoeve van het nieuwe beleid is er een structurele begrotingspost van €
500.000 opgenomen voor “Duurzaamheid en groen/fietsbeleid” en
structureel € 500.000 voor sport/veiligheid.
Door deze budgetten voor nieuw beleid in te zetten voor andere onderdelen
kan het college haar ambities op de genoemde beleidsterreinen niet
waarmaken.

Het college ontraadt het amendement.

Verworpen

Voor:
VVD, Trots,
OPH, CU

SV:
OPH, CU,
SP, SV

STZ
/EC

10 M Zet Regionaal Kenniscentrum voor 3D
printen in de Waarderpolder op de kaart
verzoekt het college
Binnen het gelabelde geld voor “innovatie”
het bedrag van euro 12.500,-- beschikbaar te
stellen om de belettering van dit Regionaal
Centrum mogelijk te maken. Zo draagt
Haarlem voor 50% bij aan dit gedeelte van
een volwaardig Regionaal Kennis Centrum

VVD JL Het college is net als de raad enthousiast over de ontwikkelingen omtrent
3D-printing en de rol die Haarlem en de Waarderpolder hierin kunnen
vervullen. Om die reden faciliteert het college deze ontwikkeling met een
aantal activiteiten. Zo is het pand aan de Oudeweg beschikbaar gesteld aan
ondernemers om te komen tot MAAK|3DmakersZone.

Het college financiert en organiseert een aantal activiteiten rond de
ontwikkeling van 3D-printing, waarmee ook de zichtbaarheid wordt
vergroot. Daarmee wordt al bijgedragen aan het stimuleren van
kennisontwikkeling in de regio.

Het college ontraadt de motie.

Verworpen

Voor:
VVD, OPH,
SP

SV:
PvdA, CDA,
AP, Trots,
GLH, D66
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HA 2014 MA Onderwerp Indie
ner(s)

PH Advies College Besluit
Raad

6

STZ/
PH

I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

11 M Motie Ondersteun de Directe
Ondersteuning
besluit
De concrete hulp zoals geboden door
‘Haarlemmers Voor Haarlemmers’ een
bescheiden rol te geven in de
basisinfrastructuur sociaal domein,
draagt het college op
Een jaarlijkse bijdrage in de onkosten van €
10.000,- te verstrekken aan ‘Haarlemmers
Voor Haarlemmers’ vanuit het budget
basisinfrastructuur sociaal domein,
dekking te vinden in de volgende
mogelijkheden:
- een geringe verlaging van de toegekende
  subsidies aan andere (‘grotere’) vrij-
  willigersorganisaties,
- de nog te verdelen subsidiebudgetten in de
  basisinfrastructuur, het sociaal deelfonds,
- door hiervoor de drie euroton als
reservering
   in te zetten, die per abuis niet is mee-
   gerekend in het jaarrekeningsaldo, zoals
   blijkt uit de beantwoording van vraag 7
  (AP) over de jaarrekening, t.a.v. de
  dividenduitkeringen,
Motie vervangen door motie no .40 …

AP,
SP

JvdH Onlangs zijn alle subsidies in de basisinfrastructuur beoordeeld aan de hand
van een werkwijze en beoordelingskader dat door de raad in november 2013
is vastgesteld. Toen is ook gemeld dat er geen ruimte is voor nieuwe
aanbieders.

In dit proces zijn ook aanbiedingen van nieuwe organisaties ontvangen en op
grond van het raadsbesluit niet in behandeling genomen. Het past niet om
dan nu voor één organisatie een uitzondering te maken.

In het kader van de verzakelijking van de subsidiesystematiek eindigen alle
subsidies in de basisinfrastructuur per 2016. Daarna is de weg vrij voor
nieuwe aanbieders.

Het college ontraadt de motie.

Ingetrokken
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HA 2014 MA Onderwerp Indie
ner(s)

PH Advies College Besluit
Raad

7

SZW
STZ
/PH

V
E
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L
L
E
N

12 M
A

Motie Preventief Beleid in plaats van
Dweilen met de Kraan Open
verzoekt het college
-voor het opstellen van de begroting de raad
een voorstel te doen waarin een deel van het
programma 3 (Welzijn, gezondheid en zorg)
naar programma 7 (Werk en inkomen),
overgeheveld wordt. Dit om de dienst-
verlening op dit laatste programma op een
adequaat niveau te brengen, zodat de
hulpvragen bij welzijnsinstellingen die aan
de gemeente gerelateerd zijn, afnemen,
evenals de daarbij horende hoge kosten,
-op deze manier in de begroting voor 2015
een budgetneutrale verschuiving in te
boeken, waarmee een beroep op welzijn in
de toekomst wordt voorkomen door aan de
voorkant, via adequate en tijdige
inkomensondersteuning, mensen datgene te
verstrekken waar zij recht op hebben

AP,
SP

JL
JvdH

De gemeente biedt een financieel vangnet voor burgers die niet in hun  eigen
onderhoud kunnen voorzien, stimuleert zelfredzaamheid en faciliteert het in
eigen kracht raken van de Haarlemmer. Het recht op zorg, ondersteuning,
opvang en begeleiding voor kwetsbare mensen, die dit niet zelf kunnen,
blijft bestaan. De gemeente ondersteunt deze mensen. De manier waarop de
dienstverlening aan de Haarlemmer vanuit de gemeente wordt geboden,
wordt gemonitord door een klanttevredenheidsonderzoek. Het college heeft
over de periode van maart 2013 tot en met maart 2014 een onderzoek laten
uitvoeren over meerdere aspecten van de werkwijze van de dienstverlening
op het gebied van werk en inkomen. Er kan geconcludeerd worden dat de
algemene tevredenheid over de dienstverlening hoger is dan in het
voorgaande jaar. Over 2012 gaven de klanten het cijfer 6,8 aan de
dienstverlening; dit jaar scoorde een 7,2. Het volledig onderzoek naar de
klanttevredenheid wordt u na de zomer aangeboden in de commissie
samenleving.
Aan dit klanttevredenheidsonderzoek verbindt het college de conclusie
dat de dienstverlening zich op de adequaat niveau bevindt, en verschuiving
van middelen in de begroting derhalve niet nodig is.

Het college ontraadt het amendement.

Vervallen
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HA 2014 MA Onderwerp Indie
ner(s)

PH Advies College Besluit
Raad

8

STZ
/PH
SZW

13 M Motie Onafhankelijke Ombudsfunctie
Sociaal Domein
verzoekt het college
- per 1-1-2015 een onafhankelijke
‘ombudsfunctie’ in het leven te roepen, waar
iedereen die voorzieningen van de gemeente
of haar partners ontvangt, klachten,
meldingen of signalen kan inbrengen over
eventuele misstanden of suggesties ter
verbetering kan doen,
- deze ‘ombudsfunctie’ een in beleid en
uitvoering verankerde rol te geven binnen
het sociaal domein en wel dusdanig dat het
geen tandeloze, papieren tijger wordt, maar
daadwerkelijk tot verbetering en innovaties
leidt in het sociaal domein, bij zowel de
gemeente als aanbieders,
- deze ‘ombudsfunctie’ halfjaarlijks over
haar werkzaamheden te laten rapporteren
aan college en raad (of tussentijds, waar dit
nodig wordt geacht),
- breed bekendheid te geven aan de
mogelijkheid zich met klachten, meldingen
of suggesties tot de onafhankelijke
‘ombudsmens’ te wenden,
- eea te dekken uit de reserve Kans&Kracht

AP,
CU,
SP

JL Naar de mening van het college zijn er voldoende mogelijkheden voor
burgers om klachten en signalen te melden.
De Wmo 2015 draagt gemeenten op om toezicht te organiseren en daarvoor
wijst het college personen aan. Daarbij gaat het onder meer om taken zoals
in de motie beschreven. Hieraan wordt komende tijd vorm gegeven.

Daarnaast stelt de Wmo 2015 aanvullende eisen aan de zorgaanbieders die
door gemeenten worden gecontracteerd. Deze hebben te maken met
governance, en ook met het hebben van klachtregelingen en cliëntenraden.

Daarnaast zijn er binnen het sociaal domein de  landelijke toezichthouders
en de nationale ombudsman.

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten,
en ontraadt om die reden de motie.

Aangenomen

Tegen:
CDA

SV:
PvdA, CDA,
GLH, D66
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HA 2014 MA Onderwerp Indie
ner(s)

PH Advies College Besluit
Raad
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14 M
A

Motie Voor wie is die volle Spaarpot
Bedoeld?
draagt het College op
de reserve WWB waar nodig in te zetten
voor het doel waarvoor deze in het leven is
geroepen en zo een ruimhartiger, tijdige en
adequate inkomensverstrekking en –
ondersteuning te bieden voor hen die daar
recht op hebben,
(opdat deze reserve niet enkel verwordt tot
‘melkkoe’ en oneigenlijke spaarpot om de
algemene reserve mee op te krikken)
Vervangen door motie 41

AP,
SP

JL De WWB reserve is juist bedoeld om in te zetten voor tegenvallers bij de
bijstandsverstrekking. Daarmee komt deze reserve ten goede aan de
doelgroep die in de motie wordt genoemd. Bovendien is het uitgangspunt
van de dienstverlening dat alle aanvragers voor een uitkering in eerste
instantie worden bemiddeld naar werk. Mocht dat niet lukken en er is recht
op een uitkering. Dan wordt deze uiteraard verstrekt.

Aan de strekking van dit amendement  wordt in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven.

Ingetrokken

x

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


  Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2014  versie 26  juni  2014 incl 2e termijn

HA 2014 MA Onderwerp Indie
ner(s)
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15 M Motie Nuttig Bezig Blijven
besluit
- activering en dagbesteding een
prominentere rol te geven in de
basisinfrastructuur sociaal domein en/of via
het Regionaal Kompas,
verzoekt het college
- nog voor de begrotingsbehandeling aan te
geven hoe het oorspronkelijke aanbod aan
activering en dagbesteding voor deze
doelgroepen, zoals o.a. door Actief Talent
werd aangeboden, kan worden
gecontinueerd en uit welk budget dit kan
worden gefinancierd,
- hiertoe waar nodig dekking te vinden in
een generieke korting op het totaal van de
subsidies in de basisinfrastructuur van 0,6
procent (waarmee circa € 100.000 vrij komt
om aan voortzetting van dagbesteding en
activering op het oorspronkelijke niveau te
besteden),
- indien dit niet mogelijk is, het budget te
vinden in ofwel de nog te verdelen
subsidiebudgetten in de basisinfrastructuur
ofwel het sociaal deelfonds,

Motie vervangen door  motie no 39. …

AP,
SP

JvdH
JL

Activering en dagbesteding komt in verschillende verwervingsprocedures
terug.
Het subsidieproces basisinfrastructuur is inmiddels afgerond. Hier is
rekening gehouden met de inzet van dagbestedingsmogelijkheden voor
kwetsbare doelgroepen bij bestaande organisaties.

De verwerving in het kader van het Regionaal Kompas start binnenkort. Ook
hier maakt activering/dagbesteding onderdeel van uit. De Kompasmiddelen
kunnen niet lokaal worden ingezet omdat het een regionaal budget is.
Tot slot is de verwerving maatwerk-voorzieningen Wmo gestart, eveneens
inclusief mogelijkheden voor dagbesteding./activering van kwetsbare
groepen.

Voor de laatste twee verwervingsprocedures is of wordt onder andere Actief
Talent uitgenodigd een voorstel in te dienen.
Tot slot geldt specifiek voor Actief Talent dat de vermindering van
openstelling wordt veroorzaakt door een bezuiniging op  justitiële middelen.
De gemeente kan dit niet één op één financieel compenseren.

Financiering van activering en dagbesteding vindt dus plaats uit
bovengenoemde budgetten.

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten,
en ontraadt om die reden de motie.

Vervallen
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16 A Amendement Molenwijk Wacht Al te
Lang!
besluit
de geplande investeringen (IP-nr. WZ.06)
twee jaar naar voren te halen, door:
- de 200.000 euro die nu gepland staat voor
2017 in te zetten in 2015,
- de 3.100.000 euro die nu gepland staat
voor 2018 in te zetten in 2016
dit te dekken door:
- eenmalig voor 2017 geplande
(vervangings) investeringen voor een totaal
van 200.000 euro een jaar uit te stellen (te
denken valt aan vervangingsinvesteringen
voor de cultuurpodia),
- het totaal van de post ‘reservering nieuwe
investeringen’ (pag. 37 IP) voor de jaarschijf
2017 (3.684.000 euro) met een bedrag van
3.100.000 euro te verlagen en dit bedrag in
te zetten voor de jaarschijf 2016 (t.b.v.
renovatie middengebied Molenwijk),
en besluit
voorts om voor het opstellen van de
begroting met elkaar de discussie aan te
gaan over de noodzaak van de hoogte en
intensiteit van de jaarlijkse
vervangingsinvesteringen in de
cultuurpodia,

Motie vervangen door motie nr. 36..

AP CYS De verantwoordelijk wethouder is gisteren in Molenwijk geweest en
hartelijk ontvangen door de VVEs en wijkraad. Zij heeft  gezien waar de
problemen liggen en snapt de hartenkreet van hen en de indiener van dit
amendement. Op dit moment onderzoekt het college de situatie. De
uitkomsten daarvan worden met de betrokkenen besproken waarna er een
stappenplan wordt opgesteld. Het college komt hier bij de begroting op
terug.

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten,
en ontraadt om die reden het amendement.

Vervallen
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STZ
/EC
M&S

17 A Amendement Egelantier Prolongeren
door Anders Programmeren
besluit
- af te zien van de geplande verkoop van en
uitplaatsing van instellingen uit de
Egelantier,
- de drie euroton die hiermee structureel zou
worden bespaard, als taakstellende
bezuiniging door te voeren op het ICT-
budget

AP JvdH
EC

Het college houdt vast aan de in het coalitieprogramma afgesproken verkoop
van de Egelantier. In het programma is ook opgenomen dat er waar mogelijk
zorg wordt  gedragen voor vervangende ruimte voor huurders van het pand.

Het college ontraadt het amendement.

Verworpen

Voor:
AP

SV:
D66

CS/CC
M&S/
HRM

18 M
A

Motie  ‘Voordelig saldo’ ad € 1.997.000 in
Jaarrekening 2013 onverwijld terug in de
Algemene reserve
draagt het college op
 het Voordelig saldo in de Jaarrekening 2013
toe te voegen aan de Algemene Reserve

OPH,
Trots,
VVD

EC In de kadernota  is toegelicht dat het positieve resultaat, minder vrij
besteedbaar is dan het lijkt. Voor € 650.000 betreft het een omzetting van
voorzieningen naar reserves (die in stand moeten blijven omdat de prestaties
nog verricht moeten worden)  en voor € 170.000  betreft inkomsten voor
taakmutaties (algemene uitkering) die pas in december zijn ontvangen, maar
waarvoor ook de prestaties nog verricht moeten worden.
Het restant  wordt gereserveerd om risico’s af te dekken, niet in de algemene
reserve, maar in de reserve sociaal domein.
Daarnaast heeft het college aangegeven dat het tekort uit de eerste
Bestuursrapportage gecompenseerd zal worden, waardoor dit tekort niet ten
laste van de algemene reserve zal worden gebracht.
Voor wat betreft de suggestie  het budget voor inhuur te fixeren op het
niveau van 2013 wordt verwezen naar het antwoord op amendement 19.

Het college ontraadt het amendement.

Verworpen

Voor:
VVD, Trots,
OPH

SV:
D66

M&S/
HRM
Ingetro
kken

19 M
A

Motie: volume inhuur personeel 2014
terug naar het niveau van 2013
draagt het college op
het bedrag van de post Onvoorzien inhuur
personeel 2014 ad € 1.250.000 te onttrekken
aan de post Inhuur personeel 2014 en toe te
voegen aan de Reserve Sociaal Deelfonds

OPH EC Het onvoorziene deel is niet als te onttrekken budget opgenomen. Het
onvoorziene bedrag is opgenomen om een plafond te stellen voor de
maximale inhuur binnen de bestaande begroting. Voor de feitelijke inhuur
moet per keer apart budget worden gevonden.

Het college ontraadt het amendement.

Ingetrokken
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GOB
CS/SB
M&S

20 M
A

Motie Behoud Subsidies Wijkraden
verzoekt het college:
De subsidie voor wijkraden niet te
schrappen en dit te dekken uit een verdere
verlaging van het budget voor deelname aan
congressen en symposia van de diverse
hoofdafdelingen en uit de geplande
besparingen op ICT;

CU,
AP,
OPH,
Trots

JvdH Zie onderstaande tekst. Verworpen
Voor:
 VVD, Trots,
OPH, CU, SP
SV:
PvdA, VVD,
AP, SP,
GLH, D66
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gDe volgende budgetten zijn beschikbaar voor wijkraden, bewonersondersteuning en leefbaarheid.

2015 2016 2017 2018 2019
Wijkraadsubsidies 271.801 267.800 263.800 262.800 262.800
Bewonersondersteuning 134.000 132.001 130.000 127.000 127.000
Leefbaarheidsbudgetten en wijkgericht werken 167.519 467.460 467.409 467.220 467.220

573.320 867.261 861.209 857.020 857.020

Wijkraad subsidies
Dit zijn de subsidies die de wijkraden krijgen voor het functioneren van de wijkraad, daarbij kan gedacht worden aan vergaderkosten, kantoorkosten en communicatiemiddelen.

Bewonersondersteuning
Het budget bewonersondersteuning  beheert de gemeente  namens de wijkraden, daarbij kan gedacht worden aan stads(deel)brede vormen van scholing en ondersteuning, inhuur externe
advisering, secretariële ondersteuning en websitekosten.

Bij elkaar is dus bewonersondersteuning en wijkraadbudget datgene wat de wijkraad laat draaien. Totaal betekent dit een structureel budget van circa € 400.000. Voor dit budget ligt nu een
voorstel voor in het kader van de takendiscussie. Het gaat daarbij om een bedrag te bezuinigen van € 350.000 structureel op jaarbasis vanaf het jaar 2017. Verwerking van deze besparing
levert nagenoeg geen budget meer voor wijkraadsubsidies.

Leefbaarheid en wijkgericht werken
Deze budgetten zijn bedoeld voor een aantal aanpassingen in de wijk op fysiek vlak zoals recht leggen van de stoep, bankjes of prullenbakken verplaatsen, het uitvoeren van de wijkcontracten
en het doen van activiteiten in een wijk zoals sponseren lente actie, buurtfeesten, welzijnsactiviteiten die niet uit de reguliere begroting kunnen worden betaald, etc. Hiervoor vraagt de
wijkraad/buurt geld aan en vaak betaalt de gemeente dan een deel van de rekening.
Voor dit budget wordt bij de kadernota voorgesteld een eenmalige bezuiniging door te voeren van € 300.000 in 2015. Deze eenmalige bezuiniging is verwerkt in de tabel.

Het college hecht er aan dat de wijkraden kunnen blijven functioneren. Daarom zal in de uitwerking van kadernota naar begroting de verdeling van de structurele bezuiniging over de
budgetten voor het functioneren van de wijkraad en de leefbaarheidsbudgetten heroverwogen worden.

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten en ontraadt om die reden het amendement.
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DV
M&S
/COM

I
N
G
E
T
R
O
K
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N

21 M Motie Digitale communicatie stimuleren
maar niet afdwingen
verzoekt het college:
Bij het uitwerken van de plannen voor
digitalisering de ervaringen in andere
gemeenten te betrekken en in eerste instantie
uit te gaan van een stimulerend beleid in
plaats van een dwingend beleid en de
resultaten hiervan eerst te evalueren alvorens
de raad eventuele voorstellen voor te leggen
over het afschaffen van niet-digitale
communicatievormen,

CU
AP

JvdH
BS

Het is staande praktijk dat eigen ervaringen en die van andere gemeenten
worden betrokken bij het uitwerken van de digitaliseringsplannen. De
lessen die hieruit geleerd kunnen worden zijn belangrijke input voor het
nieuwe beleid.

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te
wachten, en ontraadt om die reden de motie.

Ingetrokken

x

VVH

I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

22 M
A

Motie Burgernet als uitwerking van
Samen Doen
verzoekt het college:
Niet te stoppen met de deelname van
Haarlem aan Burgernet en dit te dekken door
een aanvullende bezuiniging op het
beleidsveld cultuur

CU BS Op basis van de informatie uit de takendiscussie stelt het college voor om
het ambitieniveau van de Haarlemse crisisorganisatie gedeeltelijk te
verlagen met een bedrag van € 50.000. In de kadernota staan op blz. 77
drie mogelijke opties genoemd. Bij de begroting doet het college een
concreet voorstel voor welke maatregel(en) wordt gekozen en wat dat
exact oplevert. Ten aanzien van het in de motie genoemde Burgernet
werken Haarlem en de Veiligheidsregio Kennemerland sinds begin dit jaar
nauw samen met de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland om efficiency
voordelen te behalen.

Het college adviseert de raad om het voorstel  van het college af te
wachten, en ontraadt om die reden het amendement.

Ingetrokken

x
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STZ
/EC

23 M
A

Iedereen moet inleveren dus ook de podia
verzoekt het college:
De subsidies voor de vier cultuurpodia
analoog aan de bezuinigingen op de musea
in maximaal drie stappen uiterlijk in 2018
met 10% te korten en van de opbrengst
hiervan in de begroting tenminste de helft in
te zetten voor het verder aflossen van de
schuld van Haarlem en een deel te
reserveren voor voeding van de reserve
sociaal domein

CU JvdH Het college houdt vast aan de in het coalitieprogramma afgesproken
bezuinigingen op cultuur. Op initiatief van de cultuursector wordt de
bezuiniging van    € 300.000 op musea verdeeld over alle grote instellingen
inclusief de cultuurpodia. Een nader voorstel hierover volgt, in overleg met
de instellingen.

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te
wachten, en ontraadt om die reden het amendement.

Verworpen

Voor:
AP, Trots, CU

SV:
VVD, D66

STZ/
EC

24 M Motie Onderzoek verkoop podium
verzoekt het college:
In 2015 onderzoek te doen naar de
haalbaarheid van de verkoop van één van de
podia of een andere vorm van exploitatie
met als uitgangspunt dat er geen structurele
subsidie meer nodig is of de subsidie met
tenminste 50% kan worden verlaagd en de
kosten van dit onderzoek te dekken uit een
eenmalige verlaging van de subsidie van de
cultuurpodia in 2015,

CU JvdH Het college is van mening dat de cultuurpodia één van de economische
dragers van de stad zijn. Verkoop van podia acht het collega dan ook niet
gewenst.
Bovendien is de haalbaarheid van verkoop van podia klein. Een andere
vorm van exploitatie waardoor er geen overheidssubsidie nodig is, is niet
realistisch. Commercieel exploiteren van podia is geen reëel scenario.

Het college ontraadt de motie.

Verworpen

Voor:
CU

STZ/
OGV
V
E
R
V
A
L
L
E
N

25 M Motie Verkeersveiligheidsonderzoeken
verzoekt het college::
In de collegeperiode 2014-2018 jaarlijks de
blackspots in kaart te brengen en tenminste
één blackspot aan te pakken;

Vervangen door motie 42

CU,
Trots,
AP,
SP,
OPH

CYS Het college staat sympathiek tegenover deze motie, maar kan nu geen
gevolg geven aan de genoemde punten in de motie. Sinds er geen landelijk
registratiesysteem meer is worden op verschillende locaties
veiligheidsrisco’s op alternatieve manier in kaart gebracht. Dit gebeurt in
overleg met verkeerspolitie, scholen en op basis meldingen en van expert
judgement, waarbij de black spot-norm noodzakelijkerwijs is losgelaten.
Waar nodig en mogelijk worden locaties aangepakt.

Deze motie kan niet worden uitgevoerd. Het college ontraadt de motie.

Vervallen

x
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CS/CC
V
E
R
V
A
L
L
E
N

26 M
A

Rentewinst inzetten voor aflossing
schulden
verzoekt het college:
De in de meerjarenraming vanaf 1 januari
2016 ingeboekte rentewinst die wordt
behaald door het aflossen van de
gemeentelijke schulden in te zetten voor de
verdere aflossing van deze schuld zodat de
omvang van de aflossing van de schuld
jaarlijks groeit en dit vol te houden
tenminste zolang de schuld boven de 300
miljoen  euro is;
Vervangendoor motie 43

CU,
OPH,
AP

EC Het voorstel past in het beleid dat het college voorstaat om de schuld te
reduceren. In de meerjarenraming wordt het voordeel op de rentekosten
ingezet als dekking binnen de financiële meerjarenraming.  In het
amendement wordt geen alternatieve dekking aangegeven. Gezien de
voordelige saldi vanaf 2016 zou het technisch mogelijk zijn om het
voordeel in te zetten voor schuldreductie. Gezien de onzekerheden waar de
gemeente komende jaren mee te maken heeft, vindt het college het
onttrekken van baten aan de meerjarenraming op dit moment  niet
verstandig (zie kadernota blz. 20 conclusie bijgestelde meerjarenraming),

Vanwege de nadelige gevolgen die dit amendement heeft voor de
meerjarenraming geeft  het college u in overweging de inhoud van dit
amendement te betrekken bij de herijking in 2016.

Vervallen

x

GOB
CS/CC

27 M Motie Wijkraad Wijkbudget
draagt het college op:
Een proef te starten waarbij bij voorbeeld
een wijkraad een substantieel deel van de
OZB van die wijk ter beschikking krijgt, om
naar eigen inzicht in te zetten ten behoeve
van wensen, opmerkingen en klachten van
de wijkbewoners over de betreffende wijk.
Te denken valt aan onderhoud en toezicht.
De evaluatie-eisen en verdere afspraken
worden in samenspraak met de raad en de
bewoners opgesteld.

Trots EC De OZB is een algemeen dekkingsmiddel, hetgeen inhoudt dat de
opbrengsten niet een-op-een worden ingezet voor specifieke
beleidsuitgaven. De OZB dekt dus uitgaven die in de begroting al zijn
geraamd. Dit betekent dat de OZB niet mee ingezet kan worden om nieuwe
lasten (wijkbudget) te dekken.

In de motie wordt  niet aangegeven hoe het nadeel dat ontstaat door een
andere aanwending van OZB-inkomsten wordt gecompenseerd.

Het college ontraadt de motie.

Verworpen

Voor:
Trots, OPH

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


  Overzicht moties en amendementen behandeling Kadernota 2014  versie 26  juni  2014 incl 2e termijn

HA 2014 MA Onderwerp Indie
ner(s)

PH Advies College Besluit
Raad

18

GOB
CS/CC

28 M Motie Onderzoeksbudgetkorting naar
financieel commandant
draagt het college op:
Te onderzoeken of wanneer de E50.000 euro
ingezet wordt om een financieel deskundige
aan te stellen (bv 0,5 fte) die
overschrijdingen bij projecten in de gaten
houdt en dit op regelmatige basis
communiceert met de raad dit uiteindelijk
niet meer oplevert dan de E50.000 op zich.

Trots EC Het signaleren van eventuele overschrijdingen wordt reeds binnen
bestaande processen opgevangen. Dergelijke rapportages worden
eenvoudig gegenereerd uit het systeem dat gebruikt wordt voor de
projectbewaking en de voortgangsrapportages. Daar is geen extra budget
voor nodig. De communicatie met betrekking tot deze informatie geschiedt
via de primaire begrotingscyclus.

Het college ontraadt de motie.

Verworpen

Voor:
Trots, OPH

GOB
CS/SB

29 M Motie van de Wijk van de Raad, Samen
Haarlem
draagt het college op:
Een proef te starten waarbij alle
wijkraden(bijvoorbeeld door middel van hun
voorzitters) en mensen die hun krachten
binnen projecten en initiatieven gebundeld
hebben, anders dan op wijkraadniveau,
minimaal 1 x per jaar gezamenlijk
langskomen bij de commissie samenleving
om zo direct met de
volksvertegenwoordiging in gesprek te gaan.

Trots JvdH Deze motie is gericht aan de raad.

Het college neemt hier een neutraal standpunt over in.

Aangenomen

Tegen:
AP

SV:
PvdA, CDA,
AP, OPH,
GLH, D66

Tweede termijn
SZW
STZ

30 M Iedere Haarlemmer is ons even lief
Draagt het college op:
Aan de raad een beleidsnotitie voor te
leggen, waarin het college de maatregelen
benoemt die zij wenst te nemen om
discriminatie bij de betreffende instellingen
en bedrijven tegen te gaan;

SP JL Aangenomen

Tegen:
AP, Trots
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GOB 31 Motie NLMP: Samen DOEN; Veilig
oversteken
Draagt het college op
•Alsnog het beloofde zebrapad ter hoogte
van Spaarne 66 te realiseren.
Of
•De NLMP dit uit te laten voeren tegen de
helft van de kosten, in het kader van ‘’right
to challenge’’’ bij wijze van taakstraf,
zonder winstoogmerk.
Of
•Voor 1-9-2014 met een ander voorstel ten
behoeve van de verkeersveiligheid te komen
ter hoogte van Spaarne 66
En verzoekt het college
•Niet aan te dringen op handhaving dan wel
vervolging van de leden van NLMP in het
kader Artikel 2.42 lid 2b van de APV dan
wel artikel 350 van het wetboek van
strafrecht

SP,
VVD,
GLH,

CYS Raadsbreed
aangenomen

SV:
PvdA, AP,
Trots, CU, D66
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STZ
/VG

32 Gemeentelijk vastgoed: eenmaal,
andermaal, onder controle” LAATSTE
KEER!  2
Overwegende dat:
•Op 9 november 2012 de aangehechte motie
is aangenomen waarin gesteld werd dat de
vastgoed administratie op 6 december 2012
op orde moest zijn.
•Op 13 december 2012 de wethouder heeft
gesteld tijdens een presentatie dat dit
inderdaad het geval was.
•Dit in tegenspraak is met de conclusie van
de accountant.
Besluit
•Het college op te dragen om uiterlijk op 2
oktober 2014 de Commissie Ontwikkeling
overtuigend  te informeren dat de
administratie van het gemeentelijk vastgoed
in al zijn verschillende facetten op orde is en
dat de  inkomsten en lasten nauwkeurig
bekend zijn en correct worden
geadministreerd, zodanig dat het naar de
mening van de accountant in orde is.

VVD
OPH
SP
D66

EC Neemt college over, weliswaar het laatste deel van de motie, dus
rapporteren op  basis van accountantsverklaring. Wellicht net haalbaar
voor begrotingsbehandeling

Raadsbreed
aangenomen

SV:
PvdA, AP,
Trots, GLH

B&W 33 Motie Gesloten bestuurscultuur – open de
oester
Besluit:
Het college op te dragen om er voor te
zorgen dat er zo spoedig mogelijk actief
werk van gemaakt wordt om deze
bestuurscultuur te veranderen;
Het college te vragen om uiterlijk op 2
oktober 2014 de ingezette acties die moeten
leiden tot meer openheid en transparantie
terug te rapporteren aan de raad.

VVD Verworpen

Voor:
VVD, AP,
Trots, OPH,
CU, SP

SV:
CDA
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VVH 34 Motie Handen af van de markt op de
Dreef
Besluit:
Het colllege op te dragen om er voor te
zorgen dat de markt op de Dreed in haar
huidige vorm blijft bestaan en zo spoedig
mogelijk de zorgen van de kraamhouders en
de organisator van de markt hieromtrent weg
te nemen.

VVD
SP

Aangenomen

Tegen:
GLH, PvdA,

SV:
PvdA, CDA,
AP, Trots,
OPH, CU,
GLH, D66

CS
I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

35 Motie Buurtbegroting
Draagt het college op:
- Om voor Haarlem de huidige
gemeentebegroting te vertalen naar een
buurtbegroting waar zichtbaar wordt wat de
gemeente per buurt uitgeeft;
- Om 5 procent van de totale OZB inkomsten
beschikbaar te stellen die door bewoners en
ondernemers zelf kunnen worden besteed
voor zaken die relevant zijn voor de
leefbaarheid van de eigen buurt

Trots
OPH

EC Ingetrokken
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36 A Molenwijk Wacht Al te Lang! 2
besluit, indien het college niet zelf een
mogelijkheid vindt om de investeringen te
starten vóór 2015, de geplande investeringen
(IP-nr. WZ.06) twee jaar naar voren te halen,
door:
-de 200.000 euro die nu gepland staat voor
2017 in te zetten in 2015,
-de 3.100.000 euro die nu gepland staat voor
2018 in te zetten in 2016
dit te dekken door:
- eenmalig voor 2017 geplande
(vervangings)investeringen voor een totaal
van 200.000 euro een jaar uit te stellen (te
denken valt aan vervangingsinvesteringen
voor de cultuurpodia),
- het totaal van de post ‘reservering nieuwe
investeringen’ (pag. 37 IP) voor de jaarschijf
2017 (3.684.000 euro) met een bedrag van
3.100.000 euro te verlagen en dit bedrag in
te zetten voor de jaarschijf 2016 (t.b.v.
renovatie middengebied Molenwijk),en
besluit voorts om voor het opstellen van de
begroting met elkaar de discussie aan te gaan
over de noodzaak van de hoogte en
intensiteit van de jaarlijkse
vervangingsinvesteringen in de cultuurpodia

AP CYS Ter vervanging van motie 16 Ingetrokken
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SZW
STZ
I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

37 M Motie Met Europese Geldkraan Tóch
Weer een Nieuwe Baan
draagt het College op
de mogelijkheden van de nieuwe ESF
regeling  ten volle te benutten voor onze
arbeidsmarktregio (al dan niet via de functie
van de opnieuw in te stellen
‘subsidieambtenaar’),

AP EC Ingetrokken

STZ
I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

38 M Motie Geldgenerator ofwel: Pecunioloog)
draagt het College op
‘de functie van ‘subsidieambtenaar’ per
direct opnieuw in te stellen,

AP EC Ingetrokken
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STZ
SZW

I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

39 Motie Nuttig bezig blijven (2)
besluit
- activering en dagbesteding een
prominentere rol te geven in de
basisinfrastructuur sociaal domein en/of via
het Regionaal Kompas,
verzoekt het college
- nog voor de begrotingsbehandeling aan te
geven hoe het oorspronkelijke aanbod aan
activering en dagbesteding voor deze
doelgroepen, zoals o.a. door Actief Talent
werd aangeboden, kan worden
gecontinueerd en uit welk budget dit kan
worden gefinancierd,
- hiertoe waar nodig dekking te vinden in
een generieke korting op het totaal van de
subsidies in de basisinfrastructuur van 0,6
procent (waarmee circa € 100.000 vrij komt
om aan voortzetting van dagbesteding en
activering op het oorspronkelijke niveau te
besteden),
-indien dit niet mogelijk is, het budget te
vinden in ofwel de nog te verdelen
subsidiebudgetten in de basisinfrastructuur
ofwel het sociaal deelfonds, ofwel vanuit
AWBZ- of Participatiewet-budgetten,

SP
AP

JvdH
JL

In plaats van motie 15 Ingetrokken
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STZ 40 Motie Ondersteun de Directe
Ondersteuning (2)
besluit
de concrete hulp zoals geboden door
‘Haarlemmers Voor Haarlemmers’ een
bescheiden rol te geven in de
basisinfrastructuur sociaal domein,
draagt het college op
een jaarlijkse bijdrage in de onkosten van €
5.000,- te verstrekken aan ‘Haarlemmers
Voor Haarlemmers’ in het kader van de
basisinfrastructuur sociaal domein,
dekking te vinden in de volgende
mogelijkheden:

-een geringe verlaging van de toegekende
subsidies uit de basisinfrastructuur aan
andere (‘grotere’) vrijwilligersorganisaties,
-de nog te verdelen subsidiebudgetten in de
basisinfrastructuur,het sociaal deelfonds,
-door hiervoor de drie euroton als
reservering in te zetten, die per abuis niet is
meegerekend in het jaarrekeningsaldo, zoals
blijkt uit de beantwoording van vraag 7 (AP)
over de jaarrekening, t.a.v. de
dividenduitkeringen,

AP,
SP

JvdH In plaats van motie 11 Verworpen

Voor:
AP, Trots,
OPH, CU, SP

SV:
PvdA, CDA,
OPH, D66
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HA 2014 MA Onderwerp Indie
ner(s)

PH Advies College Besluit
Raad
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SZW 41 A Motie Voor Wie is die Volle Spaarpot
Bedoeld?(2)
draagt het College op
-het restant van de reserve WWB waar nodig
in te zetten voor het doel waarvoor deze in
het leven is geroepen en zo een ruimhartiger,
tijdige en adequate inkomensverstrekking en
–ondersteuning te bieden voor hen die daar
recht op hebben,
(opdat deze reserve niet enkel verwordt tot
‘melkkoe’ en oneigenlijke spaarpot om de
algemene reserve mee op te krikken)

AP
SP

JL Ter vervanging van motie 14 Aangenomen

Tegen:
VVD, OPH
SV, PvdA,
GLH

STZ 42 Motie verkeersveiligheidsonderzoeken
(versie 2)
Verzoekt het college in de collegeperiode
2014-2018 jaarlijks tenminste één
verkeersonveilige situatie aan te pakken

CU,
Trots,
AP,
SP,
OPH

CYS Vervanging van motie no. 25 Verworpen

CC
I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

43 Motie Rentewinst inzetten voor aflossing
schulden (versie 2)
Verzoekt het college
De in de meerjarenraming ingeboekte
rentewinst die wordt behaald door het vanaf
begrotingsjaar 2016 aflossen van de
gemeentelijke schulden vanaf begrotingsjaar
2017 in te zetten voor de verdere aflossing
van deze schuld zodat de omvang van de
aflossing van de schuld jaarlijks groeit en dit
vol te houden tenminste zolang de schuld
boven de 300 miljoen euro is:

CU,
OPH,
AP,
SP

EC Vervanging van motie no. 26 Ingetrokken
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HA 2014 MA Onderwerp Indie
ner(s)

PH Advies College Besluit
Raad
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44 Motie van Treurnis
Spreekt treurnis en teleurstelling over niet
beantwoorden van vragen door wethouder
Cassee

VVD
SP

Verworpen
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Bewaak de betaalbare woningbouw! 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 26 
juni 2014 

Constaterende dat: 

• Haarlem per 1-2014 ruim 22.00 huizen door de 
woningbouwcorporaties worden verhuurd 

• Er meerdere projecten zijn waar er meer vrije sector en/ of 
koopwoningen komen in plaats van sociale huurwoningen 

• Er grote behoefte is en blijft aan betaalbare woningen in Haarlem 

Er in het coalitieprogramma is afgesproken dat in Haarlem 30% 
sociale huurwoningen blijft gegarandeerd. 

Overwegende: 

Het van belang is om de voortgang rondom deze afspraak in het 
coalitieprogramma 

Draagt het college op: 

• Bij elk project waarbij er sociale huurwoningen worden vervangen 
of geliberaliseerd aan te geven wat dit op termijn betekent voor het 
totaal aantal sociale huurwoningen in de stad, zowel absoluut als 
relatief. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



ST2: ( PH 

ChristenUnie 

SP* voor Haarlem 
Motie Onafhankelijke Ombudsfunctie Sociaal Domein 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 26 juni 2014, in bespreking 
over de Kademota 2014, 

constaterende dat 

• in het sociale domein alle aanbieders hun eigen klachtenregeling hanteren, 
• dit het gevaar in zich draagt van de 'slager die zijn eigen vlees keurt', 
• de gemeente hierdoor bovendien niet automatisch een helder zicht heeft op eventuele 

misstanden of omissies in het aanbod, terwijl zij sturend zou moeten zijn, 
• zeker gelet op de vele transities het gewenst is dat de gemeente zelf de vinger aan de 

pols houdt, 
verzoekt het college 

• per 1-1-2015 een onafhankelijke 'ombudsfunctie' in het leven te roepen, waar iedereen 
die voorzieningen van de gemeente of haar partners ontvangt, klachten, meldingen of 
signalen kan inbrengen over eventuele misstanden of suggesties ter verbetering kan 
doen, 

• deze 'ombudsfunctie' een in beleid en uitvoering verankerde rol te geven binnen het 
sociaal domein en wel dusdanig dat het geen tandeloze, papieren tijger wordt, maar 
daadwerkelijk tot verbetering en innovaties leidt in het sociaal domein, bij zowel de 
gemeente als aanbieders, 

• deze 'ombudsfunctie' halfjaarlijks over haar werkzaamheden te laten rapporteren aan 
college en raad (of tussentijds, waar dit nodig wordt geacht), 

• breed bekendheid te geven aan de mogelijkheid zich met klachten, meldingen of 
suggesties tot de onafhankelijke 'ombudsmens' te wenden, 

• e.e.a. te dekken uit de reserve Kans & Kracht, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



TROTS 
Haarlem 

^ Motie van de Wijk van de Raad, Samen Haarlem 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op woensdag 28 mei 2014 

Constaterende: 

• De kadernota op bladzijde 7 het coalitieakkoord aanhaalt en zegt: 
" 1 Een eigentijdse democratische stad. Hierin stelt het stadsbestuur zich open 
en meedenkend en meewerkend op en wordt de invloed van Haarlemmers op 
hun buurt en in de stad vergroot". 

• Het college via alleen digitale communicatie terecht geld denkt te kunnen 
besparen, maar er ook door die vorm van communicatie sommige mensen 
niet bereikt worden of afhaken of signalen van bewoners wellicht niet goed 
worden opgevangen. 

Overwegende: 

• De wijkraad, en andere projecten en initiatieven van verenigde bewoners 
de ogen en oren van de wijk zijn. 

• Deze vrijwilligers goedkoper zijn dan het inzetten van professionele 
krachten in dienstverband,om uit te zoeken hoe een wijk over iets denkt of 
welke zaken er spelen. 

• Dat de ultieme vorm van volksvertegenwoordiging kan zijn dat je het Volk 
ook daadwerkelijk een rol geeft. Niet alleen over hen beslissen, maar 
samen met hen. 

• Al verschillende wijkraden positief op dit voorstel hebben gereageerd. 

Draagt het college op: 

Een proef te starten waarbij alle wijkraden(bijvoorbeeld door middel van hun 
voorzitters) en mensen die hun krachten binnen projecten en initiatieven 
gebundeld hebben, anders dan op wijkraadniveau, minimaal 1 x per jaar 
gezamenlijk langskomen bij de commissie samenleving om zo direct met de 
volksvertegenwoordiging in gesprek te gaan. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Motie Iedere Haarlemmer Is ons even lief 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 26 
juni 2014 

Constaterende: 

• Dat discriminatie op grond van ras, godsdienst of seksuele 
geaardheid in Nederland bij wet verboden is; 

• Dat de gemeente Haarlem betrokken is bij de bemiddeling van 
werkzoekenden naar werk; 

• Dat de gemeente Haarlem financiële relaties onderhoudt met 
instellingen en ondernemingen 

Overwegende: 

• Dat de gemeente Haarlem in de bestrijding van discriminatie een 
eigen verantwoordelijkheid heeft; 

• Dat het daarom ongewenst is dat de gemeente meewerkt aan de 
bemiddeling naar werk bij bedrijven of instellingen, die 
aantoonbaar discrimineren; 

• Dat het eveneens ongewenst is dat de gemeente financiële relaties 
onderhoudt met deze instellingen of ondernemingen; 

Geeft het college de opdracht: 

• Aan de raad een beleidsnotitie voor te leggen, waarin het college 
de maatregelen benoemt die zij wenst te nemen om discriminatie 
bij de betreffende instellingen en bedrijven tegen te gaan; 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Co 

Motie NLMP: Samen DOEN; Veilig oversteken 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2014, 

Constaterende: 

• De huidige verkeerssituatie ter hoogte van de Melkbrug aan de westzijde van het 

Spaarne waarin weinig snelheidsremmende maatregelen zijn voor automobilisten 

• Het initiële besluit van voormalig wethouder van Doorn een zebrapad te realiseren ter 

hoogte van Spaarne 66 

Overwegende 

• Het belang van een binnenstad met voldoende veilige oversteekplaatsen 

• De geringe kosten die gepaard gaan met het aanleg van een zebrapad. 

Draagt het college op 

• Alsnog het beloofde zebrapad ter hoogte van Spaarne 66 te realiseren. 

Of 

• De NLMP dit uit te laten voeren tegen de helft van de kosten, in het kader van "right 

to challenge'" bij wijze van taakstraf, zonder winstoogmerk. 

Of 
• Voor 1-9-2014 met een ander voorstel ten behoeve van de verkeersveiligheid te 

komen ter hoogte van Spaarne 66 

En verzoekt het college 

• Niet aan te dringen op handhaving danwel vervolging van de leden van NLMP in het 

kader Artikel 2.42 lid 2b van de APV danwel artikel 350 van het wetboek van 

strafrecht 

En gaat over tot de.orde van de dag. 

Robbert Berkhout Anne Feite Bloem Anne Sterenberg 



EC 
OPHaarlem 

Ouderen Partij Haarlem 
D66 

Motie: 
"Gemeentelijk vastgoed: eenmaal, andermaal, onder controle" LAATSTE KEER! 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2014, 

Constaterende dat: 

• De accountant in het verslag over de jaarrekening 2013 opmerkt: "dat in 

tegenstelling tot 2012 het inzicht in de vastgoedportefeuille is vergroot 

en de verhuuradministratie verder op orde is gebracht Desondanks kan 

in boekjaar 2013 de volledigheid van de verhuuropbrengsten nog niet 

worden gegarandeerd. De totale huuropbrengsten bedragen €11,1 

miljoen (2012; € 13,3 miljoen) Wij adviseren hier komend jaar prioriteit 

aan te geven en de aansluiting te maken tussen de verhuuradministratie 

en de vastgoedportefeuille". 

Overwegende dat: 

• Op 9 november 2012 de aangehechte motie is aangenomen waarin gesteld werd 

dat de vastgoed administratie op 6 december 2012 op orde moest zijn. 

• Op 13 december 2012 de wethouder heeft gesteld tijdens een presentatie dat dit 

inderdaad het geval was. 

• Dit in tegenspraak is met de conclusie van de accountant. 

de Commissie 
^ e S ' U ^ v e e r c^e L Q ^ » - * ! ! 

• Het college op te dragen om uiterlijk ©psSsektsfeSPt 

Ontwikkeling overtuigend te informeren dat de administratie van het gemeentelijk 

vastgoed in al zijn verschillende facetten op orde is en dat de inkomsten en 

lasten nauwkeurig bekend zijn en correct worden geadministreerd, zodanig dat 

het naar de mening van de accountant in orde is. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



D66 
• a 

C9 

Motie "Gemeentelijk vastgoed: eenmaal, andermaal, onder controle" 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 9 november 2012, 

Constaterende dat: 

• Beheer en onderhoud gemeentelijke vastgoed al jaren onvoldoende op orde is 

• Door gebrekkige basisadministratie inkomsten uit huren en pachten achterbleven 

• Te betalen lasten onbekend waren 

• Onroerend Zaak Belasting Onderwijsgebouwen nog steeds onder ander 

programma valt en niet onder Vastgoedbeheer? 

Overwegende dat: 

• Het ene onderzoek na het andere is gedaan met daarbij behorende 
aanbevelingen 

• het nu aankomt op uitvoeren en het terugwinnen van vertrouwen 

• Eind van 2012 Vastgoedbeheer op orde zou zijn 

Besluit 

• Het college op te dragen om uiterlijk op 6 december 2012 de Commissie 

Ontwikkeling overtuigend te informeren dat de administratie van het gemeentelijk 

vastgoed in al zijn verschillende facetten op orde is en dat de inkomsten en 

lasten nauwkeurig bekend zijn en correct worden geadministreerd. 6? ^ c&cf l ^ 

En gaat over tot de orde van de dag. 

066 



Motie "Handen af van de markt op de Dreef!" 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2014, 

Constaterende dat: 

• De markt op de Dreef een karakteristieke markt is die zeer wordt gewaardeerd en 

door vele Haarlemmers en dagjesmensen van buitenaf druk wordt bezocht. 
• De markt ongeveer één keer per jaar in haar bestaan wordt bedreigd 

Overwegende dat: 

• Er op dit moment een herinrichtingsvoorstel voorligt waarin de markt van twee 

rijen kramen wordt teruggebracht naar één rij kramen waardoor het karakter en 

de aantrekkelijkheid van de markt worden aangetast. 

Besluit 

• Het college op te dragen om er voor te zorgen dat de markt op de Dreef in haar 

huidige vorm blijft bestaan en zo spoedig mogelijk de zorgen van de 

kraamhouders en de organisator van de markt hieromtrent weg te nemen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



0 

Motie Voor Wie is die Volle Spaarpot Bedoelt? 2_ 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 26 juni 2014, in bespreking 
over de kademota 2014, 

constaterende dat 

• het college blijkbaar niet langer uit gaat van waar mensen recht op hebben in de zorg, 
ondersteuning, opvang en begeleiding van mensen in een kwetsbare positie, door dit 
recht tussen haakjes te zetten op pagina 49 ("Niet meer [georganiseerd] bij (...) waar 
zij 'recht' op hebben."), 

• dit op gespannen voet staat met wettelijke regelingen waarin mensen daadwerkelijk 
recht hebben op ondersteuning, 

• de reserve op het WWB-inkomensdeel oploopt tot boven het 'plafond' van vijf 
miljoen euro, 

• de voorgestelde vrijval van een deel van deze reserve (€ 2.250.000 in 2015, € 
1.750.000 in 2016 en € 500.000 in 2017), verreweg de grootste bijdrage levert aan het 
totaal van incidentele bezuinigingen (pag. 81), 

• niet te verklaren valt dat deze reserve zo is opgelopen (er ook niets uit is onttrokken), 
terwijl in de praktijk de verstrekking van uitkeringen uit de WWB en bijvoorbeeld ook 
de bijzondere bijstand en andere inkomensondersteuning nogal eens vertraging 
oploopt of door een streng en strikt beleid aanvragen worden afgewezen, 

draagt het College op 

het restant van de reserve WWB waar nodig in te zetten voor het doel waarvoor deze 
in het leven is geroepen en zo een ruimhartiger, tijdige en adequate 
inkomensverstrekking en -ondersteuning te bieden voor hen die daar recht op hebben, 

opdat deze reserve niet enkel verwordt tot 'melkkoe' en oneigenlijke spaarpot om de 
algemene reserve mee op te krikken. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



GROENLINKS 
HAARLEM -̂1 

Motie "Groen is geen Sluitstuk' 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2014 

Constaterende dat: 

• In de bestuursrapportage 2014-1 voor de openstelling van de 
Waarderbrug in beide richtingen een bedrag van E 535.000 uit het 
budget domein beheer en onderhoud groen is gehaald 

• Het belangrijk is de budgetten voor de verschillende beheer en 
onderhoudsbudgetten te respecteren, ze zijn niet voor niets als budget 
vastgesteld 

• Het beheer en onderhoud van Groen in Haarlem van belang is 

Overwegende dat: 

• De gemeenteraad over de budgetten gaat 
• Er in de bestuursrapportage geen besluitpunt is opgenomen over deze 

belangrijke verschuiving tussen de domeinen 
• Het hier bovendien gaat om mobiliteit en niet over beheer en 

onderhoud van groen 
Draagt het College van B&W op om: 

• Om voor de financiering van de tweezijdige openstelling van de 
Waarderbrug een andere dekking te zoeken, dan beheer en onderhoud 
van groen 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Bewaak de betaalbare woningbouw! 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 26 
juni 2014 

Constaterende dat: 

• Haarlem per 1-2014 ruim 22.00 huizen door de 
woningbouwcorporaties worden verhuurd 

• Er meerdere projecten zijn waar er meer vrije sector en/ of 
koopwoningen komen in plaats van sociale huurwoningen 

• Er grote behoefte is en blijft aan betaalbare woningen in Haarlem 

Er in het coalitieprogramma is afgesproken dat in Haarlem 30% 
sociale huurwoningen blijft gegarandeerd. 

Overwegende: 

Het van belang is om de voortgang rondom deze afspraak in het 
coalitieprogramma 

Draagt het college op: 

• Bij elk project waarbij er sociale huurwoningen worden vervangen 
of geliberaliseerd aan te geven wat dit op termijn betekent voor het 
totaal aantal sociale huurwoningen in de stad, zowel absoluut als 
relatief. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



ST2: ( PH 

ChristenUnie 

SP* voor Haarlem 
Motie Onafhankelijke Ombudsfunctie Sociaal Domein 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 26 juni 2014, in bespreking 
over de Kademota 2014, 

constaterende dat 

• in het sociale domein alle aanbieders hun eigen klachtenregeling hanteren, 
• dit het gevaar in zich draagt van de 'slager die zijn eigen vlees keurt', 
• de gemeente hierdoor bovendien niet automatisch een helder zicht heeft op eventuele 

misstanden of omissies in het aanbod, terwijl zij sturend zou moeten zijn, 
• zeker gelet op de vele transities het gewenst is dat de gemeente zelf de vinger aan de 

pols houdt, 
verzoekt het college 

• per 1-1-2015 een onafhankelijke 'ombudsfunctie' in het leven te roepen, waar iedereen 
die voorzieningen van de gemeente of haar partners ontvangt, klachten, meldingen of 
signalen kan inbrengen over eventuele misstanden of suggesties ter verbetering kan 
doen, 

• deze 'ombudsfunctie' een in beleid en uitvoering verankerde rol te geven binnen het 
sociaal domein en wel dusdanig dat het geen tandeloze, papieren tijger wordt, maar 
daadwerkelijk tot verbetering en innovaties leidt in het sociaal domein, bij zowel de 
gemeente als aanbieders, 

• deze 'ombudsfunctie' halfjaarlijks over haar werkzaamheden te laten rapporteren aan 
college en raad (of tussentijds, waar dit nodig wordt geacht), 

• breed bekendheid te geven aan de mogelijkheid zich met klachten, meldingen of 
suggesties tot de onafhankelijke 'ombudsmens' te wenden, 

• e.e.a. te dekken uit de reserve Kans & Kracht, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



TROTS 
Haarlem 

^ Motie van de Wijk van de Raad, Samen Haarlem 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op woensdag 28 mei 2014 

Constaterende: 

• De kadernota op bladzijde 7 het coalitieakkoord aanhaalt en zegt: 
" 1 Een eigentijdse democratische stad. Hierin stelt het stadsbestuur zich open 
en meedenkend en meewerkend op en wordt de invloed van Haarlemmers op 
hun buurt en in de stad vergroot". 

• Het college via alleen digitale communicatie terecht geld denkt te kunnen 
besparen, maar er ook door die vorm van communicatie sommige mensen 
niet bereikt worden of afhaken of signalen van bewoners wellicht niet goed 
worden opgevangen. 

Overwegende: 

• De wijkraad, en andere projecten en initiatieven van verenigde bewoners 
de ogen en oren van de wijk zijn. 

• Deze vrijwilligers goedkoper zijn dan het inzetten van professionele 
krachten in dienstverband,om uit te zoeken hoe een wijk over iets denkt of 
welke zaken er spelen. 

• Dat de ultieme vorm van volksvertegenwoordiging kan zijn dat je het Volk 
ook daadwerkelijk een rol geeft. Niet alleen over hen beslissen, maar 
samen met hen. 

• Al verschillende wijkraden positief op dit voorstel hebben gereageerd. 

Draagt het college op: 

Een proef te starten waarbij alle wijkraden(bijvoorbeeld door middel van hun 
voorzitters) en mensen die hun krachten binnen projecten en initiatieven 
gebundeld hebben, anders dan op wijkraadniveau, minimaal 1 x per jaar 
gezamenlijk langskomen bij de commissie samenleving om zo direct met de 
volksvertegenwoordiging in gesprek te gaan. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Motie Iedere Haarlemmer Is ons even lief 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 26 
juni 2014 

Constaterende: 

• Dat discriminatie op grond van ras, godsdienst of seksuele 
geaardheid in Nederland bij wet verboden is; 

• Dat de gemeente Haarlem betrokken is bij de bemiddeling van 
werkzoekenden naar werk; 

• Dat de gemeente Haarlem financiële relaties onderhoudt met 
instellingen en ondernemingen 

Overwegende: 

• Dat de gemeente Haarlem in de bestrijding van discriminatie een 
eigen verantwoordelijkheid heeft; 

• Dat het daarom ongewenst is dat de gemeente meewerkt aan de 
bemiddeling naar werk bij bedrijven of instellingen, die 
aantoonbaar discrimineren; 

• Dat het eveneens ongewenst is dat de gemeente financiële relaties 
onderhoudt met deze instellingen of ondernemingen; 

Geeft het college de opdracht: 

• Aan de raad een beleidsnotitie voor te leggen, waarin het college 
de maatregelen benoemt die zij wenst te nemen om discriminatie 
bij de betreffende instellingen en bedrijven tegen te gaan; 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Co 

Motie NLMP: Samen DOEN; Veilig oversteken 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2014, 

Constaterende: 

• De huidige verkeerssituatie ter hoogte van de Melkbrug aan de westzijde van het 

Spaarne waarin weinig snelheidsremmende maatregelen zijn voor automobilisten 

• Het initiële besluit van voormalig wethouder van Doorn een zebrapad te realiseren ter 

hoogte van Spaarne 66 

Overwegende 

• Het belang van een binnenstad met voldoende veilige oversteekplaatsen 

• De geringe kosten die gepaard gaan met het aanleg van een zebrapad. 

Draagt het college op 

• Alsnog het beloofde zebrapad ter hoogte van Spaarne 66 te realiseren. 

Of 

• De NLMP dit uit te laten voeren tegen de helft van de kosten, in het kader van "right 

to challenge'" bij wijze van taakstraf, zonder winstoogmerk. 

Of 
• Voor 1-9-2014 met een ander voorstel ten behoeve van de verkeersveiligheid te 

komen ter hoogte van Spaarne 66 

En verzoekt het college 

• Niet aan te dringen op handhaving danwel vervolging van de leden van NLMP in het 

kader Artikel 2.42 lid 2b van de APV danwel artikel 350 van het wetboek van 

strafrecht 

En gaat over tot de.orde van de dag. 

Robbert Berkhout Anne Feite Bloem Anne Sterenberg 
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Motie: 
"Gemeentelijk vastgoed: eenmaal, andermaal, onder controle" LAATSTE KEER! 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2014, 

Constaterende dat: 

• De accountant in het verslag over de jaarrekening 2013 opmerkt: "dat in 

tegenstelling tot 2012 het inzicht in de vastgoedportefeuille is vergroot 

en de verhuuradministratie verder op orde is gebracht Desondanks kan 

in boekjaar 2013 de volledigheid van de verhuuropbrengsten nog niet 

worden gegarandeerd. De totale huuropbrengsten bedragen €11,1 

miljoen (2012; € 13,3 miljoen) Wij adviseren hier komend jaar prioriteit 

aan te geven en de aansluiting te maken tussen de verhuuradministratie 

en de vastgoedportefeuille". 

Overwegende dat: 

• Op 9 november 2012 de aangehechte motie is aangenomen waarin gesteld werd 

dat de vastgoed administratie op 6 december 2012 op orde moest zijn. 

• Op 13 december 2012 de wethouder heeft gesteld tijdens een presentatie dat dit 

inderdaad het geval was. 

• Dit in tegenspraak is met de conclusie van de accountant. 

de Commissie 
^ e S ' U ^ v e e r c^e L Q ^ » - * ! ! 

• Het college op te dragen om uiterlijk ©psSsektsfeSPt 

Ontwikkeling overtuigend te informeren dat de administratie van het gemeentelijk 

vastgoed in al zijn verschillende facetten op orde is en dat de inkomsten en 

lasten nauwkeurig bekend zijn en correct worden geadministreerd, zodanig dat 

het naar de mening van de accountant in orde is. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Motie "Gemeentelijk vastgoed: eenmaal, andermaal, onder controle" 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 9 november 2012, 

Constaterende dat: 

• Beheer en onderhoud gemeentelijke vastgoed al jaren onvoldoende op orde is 

• Door gebrekkige basisadministratie inkomsten uit huren en pachten achterbleven 

• Te betalen lasten onbekend waren 

• Onroerend Zaak Belasting Onderwijsgebouwen nog steeds onder ander 

programma valt en niet onder Vastgoedbeheer? 

Overwegende dat: 

• Het ene onderzoek na het andere is gedaan met daarbij behorende 
aanbevelingen 

• het nu aankomt op uitvoeren en het terugwinnen van vertrouwen 

• Eind van 2012 Vastgoedbeheer op orde zou zijn 

Besluit 

• Het college op te dragen om uiterlijk op 6 december 2012 de Commissie 

Ontwikkeling overtuigend te informeren dat de administratie van het gemeentelijk 

vastgoed in al zijn verschillende facetten op orde is en dat de inkomsten en 

lasten nauwkeurig bekend zijn en correct worden geadministreerd. 6? ^ c&cf l ^ 

En gaat over tot de orde van de dag. 

066 



Motie "Handen af van de markt op de Dreef!" 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2014, 

Constaterende dat: 

• De markt op de Dreef een karakteristieke markt is die zeer wordt gewaardeerd en 

door vele Haarlemmers en dagjesmensen van buitenaf druk wordt bezocht. 
• De markt ongeveer één keer per jaar in haar bestaan wordt bedreigd 

Overwegende dat: 

• Er op dit moment een herinrichtingsvoorstel voorligt waarin de markt van twee 

rijen kramen wordt teruggebracht naar één rij kramen waardoor het karakter en 

de aantrekkelijkheid van de markt worden aangetast. 

Besluit 

• Het college op te dragen om er voor te zorgen dat de markt op de Dreef in haar 

huidige vorm blijft bestaan en zo spoedig mogelijk de zorgen van de 

kraamhouders en de organisator van de markt hieromtrent weg te nemen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



0 

Motie Voor Wie is die Volle Spaarpot Bedoelt? 2_ 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 26 juni 2014, in bespreking 
over de kademota 2014, 

constaterende dat 

• het college blijkbaar niet langer uit gaat van waar mensen recht op hebben in de zorg, 
ondersteuning, opvang en begeleiding van mensen in een kwetsbare positie, door dit 
recht tussen haakjes te zetten op pagina 49 ("Niet meer [georganiseerd] bij (...) waar 
zij 'recht' op hebben."), 

• dit op gespannen voet staat met wettelijke regelingen waarin mensen daadwerkelijk 
recht hebben op ondersteuning, 

• de reserve op het WWB-inkomensdeel oploopt tot boven het 'plafond' van vijf 
miljoen euro, 

• de voorgestelde vrijval van een deel van deze reserve (€ 2.250.000 in 2015, € 
1.750.000 in 2016 en € 500.000 in 2017), verreweg de grootste bijdrage levert aan het 
totaal van incidentele bezuinigingen (pag. 81), 

• niet te verklaren valt dat deze reserve zo is opgelopen (er ook niets uit is onttrokken), 
terwijl in de praktijk de verstrekking van uitkeringen uit de WWB en bijvoorbeeld ook 
de bijzondere bijstand en andere inkomensondersteuning nogal eens vertraging 
oploopt of door een streng en strikt beleid aanvragen worden afgewezen, 

draagt het College op 

het restant van de reserve WWB waar nodig in te zetten voor het doel waarvoor deze 
in het leven is geroepen en zo een ruimhartiger, tijdige en adequate 
inkomensverstrekking en -ondersteuning te bieden voor hen die daar recht op hebben, 

opdat deze reserve niet enkel verwordt tot 'melkkoe' en oneigenlijke spaarpot om de 
algemene reserve mee op te krikken. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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