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Amen^lénieiit 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: iedereen 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 



2-2 

Motie: One shop one vote 

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

Het voorstel "invoering reclamebelasting ondernemersfonds Cronjé" lezende. 

Constaterende dat: 

• Lang niet alle ondernemers op de Cronjé lid zijn van de winkeliersvereniging 

• Lidmaatschap van de winkeliersvereniging geld blijft kosten 

• Een stichting geen (Inteme) democratische controles kent 

Overwegende dat: 
• Samen doen niet alleen het motto van dit college is, maar ook de sleutel tot 

succes voor het ondernemingsfonds. 

Draagt het college op: 

• Er voor zorg te dragen dat alle ondernemers die meebetalen, ook mee mogen 
denken en beslissen bij de bestedingen uit het ondernemersfonds Cronjé 

• Dit te doen door een verplichting hiertoe op te nemen in de overeenkomst met 
de stichting onder punt 5 sub E 

En gaat over tot de orde van de dag 



/y. 
ChristenUnie 

V 

Motie Vreemd: Duurzaamheidsmiddelen Duurzaam besteed 

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

"het Bestedingsvoorstel extra middelen voor duurzaamheid, fiets en groen" lezende 

Constaterende; 

De verscheidenheid aan kansen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid 

Overwegende dat; 

• Alle middelen zo efficiënt mogelijk moeten worden ingezet 

• Er in het bestedingsvoorstel geen effect indicatoren zijn vastgesteld 

Verzoekt het college; 

• In de bestuursrapportages, of separaat per kwartaal, voortgang te geven van 
zowel besteding en effect van de duurzaamheidsmiddelen 

• Te wachten met het invullen van de besteding van de 95 000 euro 
Ondersteuning initiatieven uit de wijken voor 2016, 2017 en 2018, en 
voorstellen voor besteding hiervan voor te leggen aan de raad. 

En gaat over tot de orde van de dag 
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Motie: Chips die kraken 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 27 november 2014. 

Overwegende dat 

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

• Dat dit systeem zo'n E 275.000,- gaat kosten. Voor apparatuur op de huisvuilwagens en 
apparatuur om de gegevens te verwerken is € 75.000 gereserveerd en dan nog zo'n E 5 per 
container. Er komen zo'n 40.000 containers. 

• Dit systeem volgens Spaameianden o.a. noodzakelijk is qua registratie voor de P90 norm en 
voor een sluitende administratie. De 3 e reden is registreren van iedere lediging om routes te 
bepalen en het werkelijke aanbod te bepalen. 

Tevens constaterende dat 

• Aangetoond is dat een goedkoper telsysteem, dat al werkt in de praktijk, zo'n E 3.000,- per 
voertuig gaat kosten en ook gebruikt kan worden om iedere lediging en optimale routes te 
bepalen. 

• Daarbij kan dit goedkopere telsysteem ook gebruikt worden voor de P90 norm, aangezien 
het bij de P90 norm gaat om het aantal aangeboden containers. 

• Het in totaal om 3 nieuwe voertuigen gaat, dus de totale kosten daarvan E 9.000,- bedragen. 
• Aangetoond is dat het werkelijke aanbod al gewogen wordt op de stortplaats. 
• Bovendien blijkt dat, met betrekking tot de sluitende administratie, uit een brief van 20 

februari 2014 door de betrokken ambtenaar wordt aangegeven dat "Er zijn uiteraard als het 
goed is geen illegale containers in omloop." En er dus geen noodzaak is om E 275.000,- te 
spenderen aan een "sluitende" administratie. 

• Spaameianden voor een grote bezuinigingstaak staat en de aanschaf van een sterk 
goedkoper systeem daar een bijdrage aan kan leveren. Dit tevens een bijdrage kan leveren 
aan een lagere afvalstofheffing. 

• Door geen gebruik te maken van een chip de privacy van onze inwoners nog beter 
gewaarborgd is. 

Draagt het College van B&W om 

• Er zorg voor te dragen, dat Spaameianden niet overgaat tot aanschaf van het Container 
Management Systeem en wel gebruik gaat maken van een goedkoper telsysteem op de 
nieuwe voertuigen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



^•3 
Actiepartij 

PVDA 6 
voor Haarlem 

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 kademota 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 Haariem 

Motie vreemd aan de orde van de dag- "De 8 s t e R i 

Constateert dat-

•2===r=—sc. 

Spreekt uit dat: 

Verzoekt het co/lege om: 

; .^ i -—rr=r; 
op J g

 b ~ n d e te — - - - oPening ran d e n l e ü w e 

En gaat over tot de orde van de dag. 

?vdA 



CDA 
PVDA 

f ChristenUnie 
MOTIE DAKLOZENOPVANG VOOR IEDEREEN 

SP. 
•66 

6^ 

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

Constaterende dat: 

• Daklozen in Haarlem geen toegang tot de nachtopvang krijgen omdat ze niet ofte 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 sclüp 
vallen; 

• er vanavond in Haarlem circa 64 mensen op straat slapen; 
• jongeren die nu in aanmerking komen voor opvang, op hun 18" 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' of het '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 Subsidietenders transparant 

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

in beraadslaging over de subsidietender dag- en nachtopvang, 

Overwegende dat: 
• In het Regionaal Kompas staat dat bepaalde voorwaarden voor de dag- en 

nachtopvang nog zullen worden uitgewerkt maar dat de Raad deze voor de 
start van de subsidietender niet ontvangen heeft; 

• De Raad voor de start van de subsidietender dag- en nachtopvang geen 
inzicht heeft gekregen in de wijze waarop de biedingen zouden worden 
beoordeeld en hierin dus ook niet prioriteiten heeft kunnen stellen of eisen 
heeft kunnen toevoegen of specificeren; 

• In het Regionaal Kompas staat dat in de uitvraag het aspect ketenzorg een 
belangrijke rol zal spelen 

• Deze uitvraag pas na artikel 38 vragen na bekend worden van het besluit over 
de toewijzing van de subsidie naar de Raad is verstuurd en hieruit blijkt dat dit 
aspect niet verder is uitgewerkt en hierdoor niet navolgbaar is hoe op dit 
aspect biedingen zijn beoordeeld 

• De biedingen door een beoordelingsteam op basis van de uitvraag beoordeeld 
zijn op vier criteria: beleidsambities (20 punten), product (15 punten), kwaliteit 
(15 punten) en financiën (50 punten); 

• Er daarnaast gebruik is gemaakt van een score "algemene indruk" die niet in 
de uitvraag stond en waarvan ook niet duidelijk is wat de invloed is van deze 
score op de uiteindelijke beoordeling. 

• Er bij de beoordeling geen duidelijk onderscheid is gemaakt tussen objectieve 
en subjectieve criteria en bijvoorbeeld de aanbieders niet op basis van een 
gelijkluidende tabel om de financiële cijfers is gevraagd waardoor een deel 
van de beoordeling van de financiële informatie subjectief is geworden 

• De individuele scores die de 6 teamleden van het beoordelingsteam hebben 
gegeven niet in het dossier zijn opgenomen 

• Er van de uiteindelijke beoordeling slechts een zeer summier verslag is van 1 
A4 en een puntenscore lijst per bieder van 2 A4 

• Er in de puntenscore lijst op de vier genoemde criteria per criterium slechts 
0,1,2,3 of 4 punten konden worden gescoord en er dus maximaal 16 punten 
konden worden gescoord 

• Slechts zeer summier (maximaal circa 50 woorden per criterium) de 
puntenscore is verantwoord en daardoor niet navolgbaar Is hoe de 
puntenscore tot stand is gekomen terwijl elk punt rekenkundig wel staat voor 
100/16 = 6,25% van de eindscore 

• Niet navolgbaar is hoe deze score van 16 punten is omgerekend naar de te 
verdelen punten omdat er geen rechtstreeks rekenkundig verband is waardoor 
een subjectieve tussenscore op een mogelijk subjectieve manier vertaald is 
naar een eindscore; 



• Het uiteindelijke verschil tussen de bieders in punten minder dan 10% is; 
• De punten in de eindscore na het toewijzen aan de winnende bieder nog 

aangepast zijn op basis van een gesprek met de verliezende bieder waardoor 
het puntenverschil kleiner is geworden 

Voorts overwegende dat 
• Er nog een bewaar procedure loopt over deze subsidietender en de Raad op 

dit moment daarom geen uitspraken kan doen over deze subsidietender; 
• De gemeente het instrument subsidietender nog niet vaak heeft toegepast en 

het daarom wenselijk is lessen te trekken uit deze subsidietender; 

Verzoekt het college: 
• De Raad een beleidsnota te sturen over hoe in de toekomst subsidietenders 

worden uitgeschreven wanneer sprake is van meerdere bieders met daarin in 
ieder geval antwoord op de volgende vragen: 

o hoe wordt zo objectief mogelijk gescoord en worden in de uitvraag 
hiervoor al de randvoorwaarden die dit mogelijk maken gesteld 

o op welke wijze en momenten de Raad, indien de raad dat voor de 
betreffende subsidietender wenst wordt betrokken bij het formuleren 
van de uitvraag (eisen, beoordelingscriteria en weging) 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ChristenUnie 

Visser 



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 


