
 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering:  3 juli 2014 
 

Mondelinge vragen 

De vragen gesteld door de fractie AP over de locatie Volksuniversiteit worden 

beantwoord door wethouder Cassee. Hij geeft aan hierop schriftelijk terug te komen. 

De vragen gesteld door de fractie D66 over de overgang VMBO-t HAVO worden 

beantwoord door wethouder Snoek. 

De vragen gesteld door de fractie Trots over de inzet vrijwillige brandweer bij brand 

Grote Houtstraat worden beantwoord door burgemeester Schneiders. 

De vragen gesteld door de fractie Trots over betaald voetbal en stage traject worden 

beantwoord door wethouder Snoek. 

 

Vaststellen van de agenda 

De moties vreemd worden behandeld na de reguliere agendapunten. 

Tot leden van de stemcommissie zijn benoemd: mevrouw Huysse, de heer Van den 

Raadt, de heer El Aichi; 

 

Vaststelling ontwerp-notulen van de vergaderingen van 20 mei en 12 juni 

Concept verslag raadsvergadering 12 juni 2014: 

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

Concept verslag extra raadsvergadering 20 mei 2014 

In de notulen dient de naam van wethouder Mulder daar waar Lucas wordt 

geschreven worden vervangen door Lukas. 

De notulen worden na deze wijziging zonder verdere aanmerkingen goedgekeurd. 

 

Vaststelling Jaarrekening 2013 en ontwerpbegroting 2015 NHA 

Begroting 2015 Noord Hollands Archief (2014/46827) 

Besluit: conform 

Ontwerpbegroting 2015 Noord Hollands Archief (2014/177780) Zienswijze 

Besluit: conform 

 

Tweede wijzigingsverordening belastingen 2014 

Besluit: conform 

 

Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond. Jaarstukken 2013, 

jaarverslag 2013, 1e herziening begroting 2014 en begroting 2015.  

Besluit: conform 

De fractie SP geeft een stemverklaring 

 

Vaststellen kader Schalkstad en openen Grondexploitatie Schalkstad fase 1 

Besluit: conform 

De fracties SP, D66 , PvdA, SP GLH, Trots, CU, OPH, AP en CDA geven een 

Stemverklaring 

 

Anterieure overeenkomst De Groene Linten Parkwijk 

Besluit: conform 

De fracties D66, SP, PvdA, Trots, D66, GLH en CU geven een stemverklaring 
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Aanvullend krediet Waarderhaven 

Besluit: conform 

De fractie VVD stemt tegen het voorstel 

De fracties SP en AP geven een stemverklaring 

 

7.1 Motie Met de Haven in Zicht, Meer inzicht Gewenst 

De motie ingediend door de fracties AP, SP en OPH wordt verworpen. 

De fracties AP, SP en OPH stemmen voor de motie. 

De fractie D66 geeft een stemverklaring 

 

Benoemingen Gemeenschappelijke Regelingen 

Benoeming in Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum in Noord- 

Holland (Noord-Hollands archief) van burgemeester Schneiders en wethouder Van 

der Hoek heeft plaatsgevonden. Benoeming in het Algemeen Bestuur van het 

Recreatieschap Spaarnwoude van wethouder Sikkema heeft plaatsgevonden 

 

Moties Vreemd aan de orde van de dag 

 

9.1 Motie Container Management Systeem 

Bij stemming van deze motie ingediend door de fracties VVD, SP en OPH staken de 

stemmen. De motie zal in de volgende raad opnieuw in stemming worden gebracht. 

De fracties VVD, SP, OPH en D66 (8) stemmen voor de motie. 

De fracties PvdA, CU, D66, Trots, AP en GLH geven een stemverklaring. 

Burgemeester Schneiders stelt tevens voor het onderwerp nogmaals te bespreken in de 

commissie. 

 

9.2 Motie Niets voor iedere (bak)fiets 

De motie ingediend door de fracties PvdA, GLH, CDA, AP, Trots, SP en CU wordt 

aangenomen. 

De fractie VVD stemt tegen de motie, overige fracties voor. 

De fractie VVD geeft een stemverklaring 

 

9.3 Motie Subsidieverstrekking basisinfrastructuur 1 juli 2014 –31 

De motie ingediend door de fracties SP, AP en CU wordt ingetrokken na herhaling 

van toezeggingen door de wethouder. 

 

9.4 Motie F&P: Fiets en plas (fijn dat ik in Haarlem was) 

De motie ingediend door de fracties Trots, CDA, PvdA en OPH wordt verworpen. 

De fracties Trots, CDA, PvdA en OPH stemmen voor de motie. 

De fracties SP, D66, AP, GLH en CU geven een stemverklaring 

 

9.5 Motie Een goede overname van personeel nu zeker stellen 

De motie ingediend door de fracties PvdA, D66, GLH, CU, OPH, AP, CDA, SP en 

Trots wordt aangenomen. 

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

motie. De fractie VVD geeft een stemverklaring 
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9.6 Motie Van werk-naar-werk 

De motie ingediend door de fracties D66, PvdA, GLH, CU, OPH, AP, CDA, SP en 

Trots wordt aangenomen. 

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

motie. 

De fractie VVD, Trots en SP geven een stemverklaring 

 

Agenderen ter kennisname meegezonden stukken 

Verzoek overleg inzake toekomst kermis Zaanenlaan 2015 (2014/208671) 

Op verzoek van fractie GLH agenderen in commissie. Fractie CDA geeft aan dat 

hierover art 38 vragen zijn ingediend. Behandeling in combinatie met 

beantwoording art. 38 vragen. 

Bp Sinnevelt/Planetenbuurt; Reactie mbt geconstateerde onvolledige informatie 

inzake consoliderend bestemmingsplan (2014/234065) 

Op verzoek van fractie D66 agenderen in de commissie Ontwikkeling 

Brief St. 't Web inzake Verbeteringsvoorstellen OV-taxi (2014/224325) 

De fractie CU wil graag deze brief gelijk met het antwoord van het college op deze 

brief agenderen. 

Dunamare Onderwijsgroep Jaarverslag 2013 en accountantsverklaring 

(2014/217574). Worden geagendeerd. 

Raad: brief College aan leden Gemeenteraad d.d. 19 6 2014 inzake Land in Zicht 

(2014/230890) en Verzoek tot herziening omgevingsvergunning (2014/205128) 

Op verzoek van de fractie Actiepartij agenderen in gecombineerde commissie 

beheer en ontwikkeling. 
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'HAARLEM © 
Haarlem 

/V 

ChristenUnie SP. Haarlem 

Niets voor iedere (bak)fiets 

Motie 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3 juli 2014, 

Overwegende dat: 

• Er in de gemeentelijke fietsenstallingen voor 'afwijkende' fietsen zoals 
tandems en bakfietsen soms betaald moet worden, 

Constaterende dat: 

• Het wenselijk is ook 'afwijkende' fietsen in de gemeentelijke 
fietsenstallingen gratis te kunnen stallen, 

Draagt het College van Burgemeester & Wethouders op om: 

• In de gemeentelijke fietsenstallingen het gratis stallen van 'afwijkende' 
fietsen mogelijk te maken 

En gaat over tot de orde van de dag. 

M. Aynan (PvdA) 

R. H. Berkhout (GLH 

M. El Aichi (CDA) 

F.C. Visser (Christenunie 

A.P.D. van den Raadt ^ j / P 1 

A.F. Bloem 



PVDA 
S C D 

D66 GROENLINKS 
ChristenUnie 

OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

"Een goede overname van personeel nu zeker stellen" 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3 juli 2014, 

Constaterende dat: 

- voor de periode na 1 januari 2015 voor zorgtaken nieuwe contracten worden 
afgesloten en dat er op de zorg een bezuiniging plaatsvindt; 

- niet in alle situaties duidelijk is of en in hoeverre de wet Overgang van Onderneming 
van toepassing is en er twijfel bestaat in hoeverre de cao's in de zorg wel een solide 
basis bieden voor een goede overname van personeel; 

- voor een aantal zorgtaken al offertetrajecten zijn gestart. 

Overwegende dat het wenselijk is dat: 

- cliënten na een aanbesteding dezelfde hulpverlener houden; 
- hulpverleners onder dezelfde arbeidsvoorwaarden kunnen doorwerken bij een andere 

aanbieder, afgezien van een andere werkwijze; 
- er van tevoren duidelijkheid bestaat over de condities waaronder de overgang naar 

andere aanbieders plaatsvindt, zodat de overgang rustig verloopt; 

Draagt het college op om: 
bij nog te versturen offerteaanvragen voor jeugdzorg en Wmo bij de minimumeisen 
de verplichting tot "overleg tussen de oude en de nieuwe aanbieder" aan te scherpen 
tot "een verplichte inspanning tot zoveel mogelijk overnemen van werknemers van de 
verliezende partijen tegen de geldende arbeidsvoorwaarden", waarbij 'zoveel 
mogelijk' inhoudt dat een verkrijgende aanbieder niet verplicht kan worden meer 
personeel over te nemen dan volgens de nieuwe gunning nodig blijkt. 

- zich bij offertetrajecten die reeds lopen maximaal in te spannen om de verplichte 
inspanning tot overname van personeel zoals hierboven omschreven feitelijk te 
realiseren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



D66 

SP. OPHaarlem 
Ouderen Part i j Haar lem 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

"van werk-naar-werk" 

PVDA 
A c t i e p a r t i j 

voor Haarlem 

GROENLINKS 
ChristenUnie 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3 juli 2014, 

Constaterende dat: 

- er in de nieuwe contracten voor de Wmo sprake zal zijn een aanzienlijke bezuiniging; 
- in de offerte aanvragen geen eisen zijn opgenomen met betrekking tot het van werk-

naar-werk begeleiden van boventallig personeel; 
- er een Sectorplan Zorg bestaat, waarin gelden beschikbaar zijn gesteld om mensen 

in de zorg, die door de bezuinigingen hun werk gaan verliezen, van-werk-naar-werk 
te kunnen begeleiden; 

Overwegende dat: 

- het ongewenst is als door samenloop van nieuwe aanbestedingen en de door te 
voeren bezuinigen de werknemers die hun werk (dreigen te) verliezen kans lopen 
verstoken te blijven van van-werk-naar-werk begeleiding; 

- de verplichting tot die begeleiding bij de huidige werkgever/aanbieder moet liggen 
(op basis van het sectorplan voor de zorg); 

Draagt het college op: 

- het maximale te doen om in lopende offertetrajecten te realiseren dat de aanbieders 
hun zittende werknemers, die boventallig worden als gevolg van de bezuiniging ten 
opzichte van hun huidige gunning, moeten begeleiden van-werk-naar-werk en 
daarbij, zo mogelijk op basis van het sectorplan voor de zorg; 

- het begeleiden van werk-naar-werk van boventallig personeel bij nieuwe offerte 
aanvragen mee te nemen bij de minimumeisen. 

En gaat over tot de 
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