
 

 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering: donderdag 27 november 2014 

 

1.  Vragenuur 
De vragen gesteld door de fractie SP over de Thuiszorg (huishoudelijke hulp) worden 

beantwoord door wethouder Van de Hoek. 

De vragen gesteld door de fractie Trots over geruchten over verkoop sociale huurwoningen in 

patrimoniumbuurt worden beantwoord door wethouder Langenacker. 

De vragen gesteld door de fractie OPH over art.31 Wet Werk en Bijstand zullen worden 

beantwoord door wethouder Langenacker in de komende commissie.  

 

2.  Vaststellen van de agenda 

Op verzoek van de Actiepartij wordt agendapunt 10 opgewaardeerd tot bespreekpunt. 

Op verzoek van de fractie SP wordt agendapunt 12 opgewaardeerd naar bespreekpunt. 

Tot leden van de commissie geloofsbrieven worden benoemd mevr. Huysse, de heer 

Aynan en de heer Garretsen.   

 

3.  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergaderingen van 30 oktober, 3 november,  

5 november en 6 november 2014 

De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 

 

4.  Installatie en benoemingen  

De installatie van de heer Spijkerman als raadslid voor de fractie D66 en de heer 

Dittrich als schaduwraadslid voor de fractie Trots heeft plaatsgevonden. 

De heer Van Leeuwen is benoemd tot voorzitter van de commissie Samenleving. 

De benoeming van mevr. Leitner als  lid van de commissie Bestuur,  van de heren Van 

Leeuwen en De Groot als leden van de commissie Beheer, van de heer Mohr en mevrouw 

Cannegieter als leden van de commissie Ontwikkeling  heeft plaatsgevonden. 

De benoeming van mevrouw Van Zetten als lid van alle vier commissies heeft  

plaatsgevonden. 

  

5.  Jaarverslag 2013, begroting 2014-2015 en schoolbegrotingen 2014-2015 Stichting 

Dunamare Onderwijsgroep 

Besluit: conform 

 

6.  Jaarverslag 2013 Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia 

Besluit: conform 

 

7.  Jaarverslag 2013 Stichting Spaarnesant 

Besluit: conform 

 

8.  Aanvraag voorbereidingskrediet groot onderhoud Schoterbos 
Besluit: conform 

 

9.  Preventie- en Handhavingsplan Drank & horecawet 2014-2017 Haarlem  

Besluit: conform 

 

10.  Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015 - 2018  
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10.1 Motie Precario Integraal Handhaven 

De motie ingediend door de fractie Actiepartij wordt aangenomen. 

De fracties AP, PvdA, SP, GLH, D66, Trots en  OPH stemmen voor de motie 

De fracties PvdA en SP geven een stemverklaring 

 

11.  Statutenwijziging Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia 

Besluit:conform.  

Fractie OPH stemt tegen het voorstel. 

De fractie PvdA, OPH, SP en D66 geven een stemverklaring. 

  

12.  Invoering reclamebelasting ondernemersfonds Cronjé 
Besluit: conform  

De fracties HvH en VVD stemmen tegen het voorstel. 

De fractie SP geeft een stemverklaring. 

 

12.1 Motie Iedereen doet mee met ondernemingsfonds Cronje 

Aangepast: Alle overwegingen geschrapt en in de overeenkomst wordt het jaartal 

2018 vervangen door 2016. 

De motie ingediend door de fractie SP wordt raadsbreed aangenomen. 

 

12.2 Motie One shop one vote 

De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen. 

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

  

13.  Vaststelling bestemmingsplan Spaarndamseweg 1e partiële herziening 
Besluit: conform 

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

 

14.  Nota Grondprijzen 2014/2015 

Besluit: conform 

De wethouder zegt toe in de geplande raadsmarkt in januari het verzoek van de SP 

mee te nemen. 

 

15 Moties vreemd aan de orde van de dag 

15.1 Motie Duurzaamheidsmiddelen duurzaam besteed 

Na toezegging van de wethouder de motie over te nemen is de motie ingetrokken. 

 

15.2 Motie Chips die Kraken 

De motie ingediend door de fracties VVD en Trots  wordt verworpen. 

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

De fracties PvdA, OPH, SP en GLH geven een stemverklaring 

 

15.3 Motie Straatstatistiek  

De motie ingediend door de fracties Actiepartij en PvdA  wordt aangenomen. 

De fracties PVDA, CDA, AP, Trots, OPH, CU, SP, GLH en D66 stemmen voor . 

De fracties Trots, OPH, SP, GLH EN D66 geven een stemverklaring 
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15.4 Motie Geen lak aan onderdak 

De motie ingediend door de fracties Actiepartij en PvdA wordt aangenomen. 

De fracties VVD en HvH stemmen tegen de motie 

De fracties Trots, OPH, HvH, SP, GLH en D66 geven een stemverklaring 

 

15.5 Motie de 8
ste

 B= van Bakkie doen 

De motie ingediend door de fracties PvdA, CDA, SP, AP wordt aangenomen. 

De fracties VVD, Trots, OPH en HvH stemmen tegen de motie 

De fracties VVD, Trots, OPH, CU, HvH, GLH en D66 geven een stemverklaring 

 

15.6 Motie Daklozenopvang voor iedereen 

De motie ingediend door de fracties, CDA, PvdA, CU, AP, SP D66, Trots 

wordt aangenomen. 

De fracties VVD en HvH stemmen tegen de motie 

De fractie GLH geeft een stemverklaring 

 

15.7 Motie Subsidietenders transparant  

Na het voorstel het onderwerp te agenderen in de commissie wordt de motie 

ingetrokken. 

 

15.8 Motie Bed, bad, brood, voor uitgeprocedeerde asielzoekers  

De motie ingediend door de fractie CU wordt aangenomen. 

De fracties PvdA, AP, Trots, OPH, SP, CU en GLH stemmen voor de motie 

De fracties PvdA, Trots, SP en D66 geven een stemverklaring 

  

16 Ingekomen stukken 

Op verzoek van de raad Tender dag- en nachtopvang daklozen (2014/442962) 

agenderen in de commissie (zie 15.7 motie). 

Op verzoek  van de fracties Trots en SP de brief van wethouder Snoek d.d. 28 oktober 

2014 over informatie over plan van aanpak Piramide-Boerhave school. 
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Amendément Precario Integraal Handhaven 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 27 november 2014, in bespreking 
over het integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018, 

overwegende dat 

• recent duidelijk is geworden dat handhaving op precario voor het innemen van openbare 
grond bij bouwprojecten te wensen over laat, 

• de gemeente hiermee substantiële inkomsten misloopt, 
• het college heeft aangegeven dat in het nu vast te stellen integraal veiligheids- en 

handhavingsbeleid geen prioriteit is gegeven aan handhaving van precario, 

besluit aan de bijlage 'handhaving op gebouwen' als onderdeel van de nota (pagina 29) een vierde 
'hulpmiddel' toe te voegen onder de paragraaf'prioriteitstelling': 

4. in beginsel 100% handhavende inzet bij controle op precario voor het innemen van openbare 
grond en het afsluiten van de openbare weg ten behoeve van sloop- en bouwwerkzaamheden. 

en in het lijstje 'werkafspraken' op dezelfde pagina toe te voegen: 

- Toezicht en handhaving op precario voor het innemen van openbare grond en het afsluiten 
van de openbare weg ten behoeve van sloop- en bouwwerkzaamheden, zonder toetsing aan 
de prioriteitenladder. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Motie: ledereen doet mee met ondernemingsfond Cronjé? 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 27 november 
2014, 

Het voorstel "Invoering reclamebelasting ondernemersfonds Cronjé" lezende. 

Overwegende dat er twijfels zijn over het; 

• Geïnformeerd zijn 

• Draagvlak 

• Medezeggenschapproces 

Aangaande het invoeren van het ondernemersfonds en reclamebelasting 

Draagt het college op: 

• Met de Winkeliersvereniging danwel Stichting Ondernemersfonds Cronjé een 
nieuwe overeenkomst vast te stellen, waarbij de eerste evaluatie al in 2016 
plaatsvind 

En gaat over tot de orde van de dag 
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PVDA 

Actiepartij 

<• ̂  Motie Straatstatistiek 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 27 november 2014, in bespreking 
over de 24uurs-opvang, 

overwegende dat 

• het wenselijk is een helder beeld te hebben van de omvang en de problematiek van de 
doelgroep dak- en thuislozen en deze te blijven monitoren, 

• beleid zo ook beter kan worden afgestemd op ontwikkelingen binnen deze doelgroep en de 
omvang van benodigde voorzieningen, 

• de start met de nieuwe 24uurs-opvang een uitgelezen moment is voor een 'nulmeting', 

draagt het college op 
• de omvang van de doelgroep dak- en thuislozen en de bijbehorende problematiek vanaf de 

start met de 24uurs-opvang in kaart te (laten) brengen en te blijven monitoren, 

• de raad halfjaarlijks of waar nodig tussentijds hiervan op de hoogte te houden, 

teneinde het beleid af te kunnen stemmen op de benodigde voorzieningen voor deze doelgroep, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



SM 
Act iepar t i j 

voor Haariem 
Motie Geen Lak aan Onderdak 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 27 november 2014, in bespreking 
over voorzieningen voor onbehuisden, 

overwegende dat 

• in april 2009 een initiatiefvoorstel werd aangenomen dat zag op onderzoek naar de kansen 
voor een 'woonhotel' voor spoedzoekers* in de regio Zuid-Kennemerland, naar voorbeeld 
van dergelijke initiatieven in o.a. Utrecht en Rotterdam, 

• op 7 februari 2012 het college hierop heeft geantwoord: "(het college) neemt op basis van 
het haalbaarheidsonderzoek niet zelf het initiatief om te komen tot een woonhotel.", 

• de gedachte hierachter was, dat Pré Wonen mogelijk met een initiatief zou komen en er 
volgens de corporaties te weinig behoefte zou bestaan aan een dergelijke voorziening, 

• met de toenemende schaarste en druk op de woningmarkt en de jarenlange wachttijden voor 
een (betaalbare) huurwoning niet langer verwacht kan worden dat er te weinig behoefte aan 
een dergelijke voorziening zou zijn, 

draagt het college op 

• alsnog met een voorstel tot realisatie van een 'woonhotel' voor spoedzoekers te komen, 
• dit voorstel in de loop van 2015 (bij voorkeur nog voor de kadernota 2015) aan de raad aan 

te bieden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

*): Toelichting: het gaat hier expliciet om woningzoekenden die niet onder de oggz-doelgroep 
vallen, waardoor zij redelijkerwijs niet aangewezen kunnen worden voor de toekomstige 24uurs-
opvang. Ook gaat het hier om mensen die vanzelfsprekend een redelijke huur zullen kunnen en 
moeten opbrengen voor de kosten van verblijf in het 'woonhotel'. 



PVDA 

SP, voor Haarlem 

Motie vreemd aan de orde van de dag- "De 8 s t e B i . , o ^ 

Constateert daf 

' 

Spreekt uit dat: 

B e s , a m m , „ g s p , a „ ) ;

 e ' k b a a r h e ' d ' ^ ' ^ W d an - na ta vdgan p r o C a d u r e _ 

Verzoekt het college om: 

' ̂ r .^rr— 1 ~. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

/dA 

Actiepartij 

Sjaak Vrugt 
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Christenunie 
voor Haariem SP. 
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TROTS 

MOTIE DAKLOZENOPVANG VOOR IEDEREEN 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 27 november 2014, 

Constaterende dal: 

• Daklozen in Haarlem geen toegang tot de nachtopvang krijgen omdat ze niet of te kort 
staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (geen regiobinding), dan 
wel omdat er geen sprake is van meervoudige OGGZ-problematiek; 

• door het hanteren van deze toegangscriteria er daklozen tussen het wal en het schip 
vallen; 

• er vanavond in Haarlem circa 64 mensen op straat slapen; 
• jongeren die nu in aanmerking komen voor opvang, op hun 18e verjaardag dit recht 

kunnen verliezen omdat ze dan niet meer voldoen aan één van de toegangscriteria; 
• op grond van de huidige WMO gemeenten wettelijk verplicht zijn mensen zonder 

onderdak (tijdelijk) op te vangen en begeleiding te bieden; 
• op grond van de nieuwe WMO - die per 1 januari 2015 ingaat - het toepassen van 

regiobinding en OGGZ-problematiek als toegangscriteria niet langer zijn toegestaan. 
Daklozen kunnen aanspraak maken op opvang in de gemeente van zijn/haar keuze. De 
opvang is toegankelijk voor zij die "niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven 
in de maatschappij"; 

• op 9 november 2014 de Raad van Europa (Europees Comité voor Sociale Rechten) 
uitspraak heeft gedaan in de zaak FEANTSA (de koepel van de Europese 
maatschappelijke opvang) tegen de Staat der Nederlanden. Deze uitspraak bevestigt 
dat eisen als 'regiobinding' ofhet 'OGGZ-criterium' niet (langer) zijn toegestaan. Ze 
zijn in strijd met het Europees Sociaal Handvest (ESH); 

• de Raad van Europa op 25 oktober 2013 een tussenuitspraak heeft gedaan. Nederland 
werd daarin opgeroepen om onmiddellijk te stoppen met het hanteren van 
toegangscriteria. 

Overwegende dat: 
• Iedereen recht heeft op bescherming tegen sociale uitsluiting en recht heeft op 

huisvesting. Niemand gedwongen op straat zou moeten slapen. 

Concluderende dat: 
• De gemeente Haarlem op grond van de WMO en het ESH opvang moet verlenen aan 

alle daklozen. 

Draagt het college op om: 
• In samenwerking met de partners in de stad per direct tot een overbruggingsregeling te 

komen voor de opvang van alle daklozen en dit incidenteel te bekostigen uit de reserve 
sociaal domein. 

• tijdens de kademota met een raadsvoorstel te komen waarin de opvang van alle 
daklozen structureel geregeld is en waar nodig de criteria 'regiobinding' en 
'meervoudige OGGZ-problematiek' te schrappen uit de toegangsregels conform de 
uitspraak van het ECSR en de nieuwe WMO. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



ChristenUnie 

MOTIE Bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers 

De gemeenteraad van Haarlem In vergadering bijeen op 27 november 2014, 

in beraadslaging over de nieuwe locatie voor de dag- en nachtopvang, 

Overwegende dat: 
• In de definitieve uitspraak van het Europees Comité van Sociale Rechten, 

onderdeel van de Raad van Europa, staat dat Nederland iedereen binnen 
haar landsgrenzen bed, bad en brood moet bieden, ook afgewezen 
asielzoekers; 

• Opvang onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt en dus een 
verantwoordelijkheid is van gemeente; 

• Niemand gedwongen op straat zou moeten slapen; 
• Het bieden van de opvang zal leiden tot extra kosten voor de gemeente; 

Verzoekt het college 
• De regering op te roepen overbruggingskrediet beschikbaar te stellen aan 

gemeenten voor onderdak, voedsel en kleding of voor een andere wijze van 
invulling van de gemeentelijke zorgplicht richting uitgeprocedeerde 
asielzoekers, in ieder geval gedurende de winterperiode totdat het Comité van 
Ministers begin 2015 zal komen met haar aanbevelingen. 

• De regering op te roepen tot het instellen van een onmiddellijk moratorium op 
ontruimingen uit de diverse COA locaties. 

• Zich in te zetten om statushouders zo snel als mogelijk te huisvesten vanwege 
de verhoogde taakstelling zodat er in de COA locaties ruimte ontstaat om het 
moratorium mogelijk te maken. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ChristenUnie 

//iï 
Visser 
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