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voor Haariem 

Motie 'Verschuiven arbeidslasten' 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 6 november 2014, in bespreking 
over de begroting 2015-2019, 

overwegende dat: 

• de huidige WWB-uitkeringen uitgaven zijn waar geen enkele opbrengst tegenover staat; 

• de werkgelegenheid stimuleren met het oog op de financieel economische crisis dwingt tot 

nadenken over aanvullende maatregelen, ondanks de bescheiden groei van werkgelegenheid; 

• arbeid (te) duur is, de netto inkomsten omwille van het handhaven van de koopkracht zoveel 

mogelijk in stand moeten worden gehouden, de wig (werknemers + werkgeverspremies) de 

oorzaak is dat het werk geven zo duur is voor werkgevers; 

• het ondernemersrisico bij werk geven door de huidige wig zeer fors wordt verhoogd voor 
werkgevers; 

• het stimuleren van voormalige uitkeringsgerechtigden om werk te vinden beperkt wordt als volgens 
de regelingen de werknemer nooit meer betaald mag krijgen dan het minimumloon of de voormalige 
uitkering; 

mede overwegende dat; 
• een andere heffingsgrondslag voor de financiering van de sociale zekerheid het onderzoeken waard 

is; 
• de uitkeringen ook aangewend zouden kunnen worden om (MKB) werkgevers lastenverlichting te 

geven als zij voormalige uitkeringsgerechtigden werk geven; 

• deze lastenverlichting bijdraagt aan het beperken van het ondernemersrisico, hetgeen in deze crisis 
uiterst gewenst is; 

• de werkgever in de gelegenheid moet worden gesteld met extra beloning de werknemer te stimuleren 
tot extra prestaties; 

• de loonsubsidies (deels) moeten worden terugbetaald als blijkt dat de werkgever extra bruto winst 
maakt, hetgeen leidt tot een revolverend systeem van subsidiëren; 

voorts overwegende dat; 
• minister Dijsselbloem heeft recent aangegeven dat het nodig is de belasting op arbeid te 

verminderen; 
• bij werkgevers uitvoeringsbereidheid op basis van vrijwilligheid zou bestaan met een dergelijke 

regeling; 

• dit combineerbaar is met de bestaande regelingen; 

• er voldoende financiële ruimte beschikbaar blijft voor nieuwe instroom in de WWB, lees de reserve 
WWB; 



• 

i 



Verzoekt het College 

• een voorstel voor een pilot uit te werken en dit voor te leggen aan de gemeenteraad, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Bijgaande informatie; http://www.economieopmensenmaat.nl 



I ^ voor Haarlem 
Motie Laat de Egelantier in Liefde Bloeien 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 6 november 2014, in bespreking 
over de begroting 2015-2019, 

overwegende dat 
• het college voornemens is cultureel centrum de Egelantier per 1 -1 -2016 te sluiten en het 

gebouw te verkopen, 
• de voormalige ruimten van Hart in de Egelantier sinds het vertrek van de organisatie al snel 

weer zijn ingevuld door de zittende en enkele nieuwe gebruikers, 
• daaruit ook blijkt dat er meer dan voldoende vraag is naar werkruimte voor 

(laagdrempelige) cultuureducatieve instellingen, naast een instelling als Hart, 
• ten tijde van het vertrek van Hart de toezegging is gedaan dat voor de zittende huurders naar 

vervangende huisvesting wordt gezocht, 
• deze zoektocht voor de vele culturele instellingen in de Egelantier niet mee zal vallen en 

deze huisvesting voor nieuwe (structurele) kosten voor de gemeente zorgt, 
• het zeer twijfelachtig is, of deze toekomstige kosten opwegen tegen het geraamde 

structurele voordeel van drie ton, 
• er volgens de gebruikers een onderscheid is aangebracht in gebruikers voor wie wel (lees: 

slechts enkelen) en voor wie geen vervangende ruimte gezocht wordt, 
• dit voor veel onrust zorgt, 
• in de begroting (pagina 106) geen enkel onderscheid tussen de gebruikers wordt 

aangebracht, 
• de raad de criteria voor dit onderscheid niet kent en ook niet hierover geconsulteerd is, 
• het een groot gemis voor de cultuur(educatie) in Haarlem zou zijn, wanneer zo'n breed, 

laagdrempelig en gevarieerd aanbod aan (amateur-)dans-, theater- en andere creatieve 
instellingen verloren zou gaan, zeker ook voor de jeugd, die het centrum sinds decennia in 
grote getale weet te vinden, 

• onder de huidige gebruikers van de Egelantier een plan in ontwikkeling is om als collectief 
het beheer en de exploitatie van het centrum van de gemeente over te nemen, 

• hiermee de geraamde structurele opbrengst wellicht ook te realiseren is, met behoud van het 
volledige brede cultuuraanbod voor de stad, 

draagt het college op 

• met de huidige gebruikers over dit plan in gesprek te gaan, waarbij het uitgangspunt is dat 
deze variant een meerwaarde heeft boven opheffing en verhuizing van de huurders en de 
raad hierover volledig te informeren, 

• nog voor de kademota 2015 met een concreet plan te komen om uitwerking van deze 
denkrichting (met eventuele varianten) vorm te geven, 

• hierbij in acht te nemen dat, conform de toezegging die bij het vertrek van Hart is gedaan, 
er geen activiteiten in de Egelantier zijn of komen die een duidelijk overlap kennen met het 
aanbod van Hart (dus alleen activiteiten die additioneel zijn op het aanbod van Hart), 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Actiepartij 

irfern 
Motie 'Abattoirlem' © 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 6 november 2014, in bespreking 
over de begroting 2015-2019, 

overwegende dat 

• al jaren gesproken wordt over de oprichting van een 'Popschool', waar oefenruimten voor 
Haarlemse bands gecombineerd kunnen worden met aanverwante activiteiten en 
faciliteiten, ter ondersteuning en verdere groei van de succesvolle Haarlemse popscene, 

• het onderkomen van de huidige, zeer beperkte 'popschool' in de Egelantier al jaren niet 
voldoet en meermalen vervangende huisvesting is toegezegd, 

• deze 'belofte' nog altijd niet is ingelost, 
• het mede voor de toekomst van Hart wenselijk is dat een dergelijke voorziening er alsnog 

komt, 
• de Haarlemse economie gebaat is bij instandhouding en uitbreiding van de Haarlemse 

popcultuur, 
• vele Haarlemse muzikanten nu noodgedwongen uitwijken naar andere steden, hetgeen een 

gemis is voor de versterking van de Haarlemse popcultuur, 
• er al jaren een basisplan ligt voor deze 'Popschool', waarin o.a. Patronaat, Hart en de Music 

Academy participeren, 

voorts overwegende dat 

• plannen voor realisatie van de Popschool op het terrein van Nieuwe Energie tot op heden 
niet zijn uitgevoerd, 

• voor het terrein van het voormalige slachthuis nog wordt gezocht naar een nieuwe invulling, 
• het voormalige slachthuis bij uitstek geschikt lijkt voor de huisvesting van de Popschool, 
• dit ook blijkt uit het feit dat hier enkele decennia al een veelzijdig oefenruimtecomplex 

geëxploiteerd werd (Daisy Bell), 

draagt het college op 

• de mogelijkheid tot vestiging van de Popschool op het slachthuisterrein voortvarend te 
verkennen, samen met de initiatiefnemers, 

• daarbij mee te nemen of het mogelijk is beheer en exploitatie van het gebouw over te geven 
aan de (toekomstige) exploitanten, zodat dit niet structureel op de gemeentebegroting hoeft 
te drukken, 

• de raad hierover voor de kademota 2015 te informeren en met een concreet conceptvoorstel 
te komen voor de mogelijkheid van het concept 'Popschool' op genoemde locatie, 

• indien dit niet mogelijk is, duidelijk en in detail de reden daarvan aan te geven, mede 
ondersteund door cijfers, 

• en in dat laatste geval haalbare alternatieven in de stad je noemen en te onderzoeken, 

n gaat over tot de orde van de dag. 

voor de goede orde: de term Abattoirlgfirfs afkomstig van P.M. Delèfire / Paul Lips 



5\z ^» _ _ 3 

voor Haarlem 
Motie 'Abattoirlem' 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 6 november 2014, in bespreking 
over de begroting 2015-2019, 

overwegende dat 
• al jaren gesproken wordt over de oprichting van een 'Popschool', waar oefenruimten voor 

Haarlemse bands gecombineerd kunnen worden met aanverwante activiteiten en 
faciliteiten, ter ondersteuning en verdere groei van de succesvolle Haarlemse popscene, 

• het onderkomen van de huidige, zeer beperkte 'popschool' in de Egelantier al jaren niet 
voldoet en meermalen vervangende huisvesting is toegezegd, 

• deze 'belofte' nog altijd niet is ingelost, 
• het mede voor de toekomst van Hart wenselijk is dat een dergelijke voorziening er alsnog 

komt, 
• de Haarlemse economie gebaat is bij instandhouding en uitbreiding van de Haarlemse 

popcultuur, / 
• vele Haarlemse muzikanten nu noodgedwongen uitwijken naar andere steden, hetgeen een 

gemis is voor de versterking van de Haarlemse popcultuur, 
• er al jaren een basisplan ligt voor deze 'Popschool', waarin o.a. Patronaat, Hart en de Music 

Academy participeren, 

voorts overwegende dat / 
• plannen voor realisatie van de Popschool op het terrein van Nieuwe Energie tot op heden 

niet zijn uitgevoerd, / 
• voor het terrein van het voormalige slachthuis nog wordt gezocht naar een nieuwe invulling, 
• het voormalige slachthuis bij uitstek geschikt lijkt voor de huisvesting van de Popschool, 
• dit ook blijkt uit het feit dat hier enkele decennia al een veelzijdig oefenruimtecomplex 

geëxploiteerd werd (Daisy Bell), 

draagt het college op 
• de mogelijkheid tot vestiging van de Popschool op het slachthuisterrein voortvarend te 

verkennen, samen met de initiatiefnemers, 
• daarbij mee te nemen of het mogelijk is beheer en exploitatie van het gebouw over te geven 

aan de (toekomstige) exploitanten, zodat dit niet structureel op de gemeentebegroting hoeft 
te drukken, 

• de eenmalige kosten voor op- en inrichting van de Popschool te financieren uit de opbrengst 
van de grondexploitatie van het slachthuisterrein als geheel, 

• de raad hierover voor de kademota 2015 te informeren en met een concreet conceptvoorstel 
te komen voor de mogelijkheid van het concept 'Popschool' op genoemde locatie, 

• indien dit niet mogelijk is, duidelijk en in detail de reden daarvan aan te geven, mede 
ondersteund door cijfers, 

• en in dat laatste geval haalbare alternatieven in de stad te noemen en te onderzoeken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Actiepartij 

voor Haarlem 
Motie 'Abattoirlem' © 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 6 november 2014, in bespreking 
over de begroting 2015-2019, 

overwegende dat 

• al jaren gesproken wordt over de oprichting van een 'Popschool', waar oefenruimten voor 
Haarlemse bands gecombineerd kunnen worden met aanverwante activiteiten en 
faciliteiten, ter ondersteuning en verdere groei van de succesvolle Haarlemse popscene, 

• het onderkomen van de huidige, zeer beperkte 'popschool' in de Egelantier al jaren niet 
voldoet en meermalen vervangende huisvesting is toegezegd, 

• deze 'belofte' nog altijd niet is ingelost, 
• het mede voor de toekomst van Hart wenselijk is dat een dergelijke voorziening er alsnog 

komt, 
• de Haarlemse economie gebaat is bij instandhouding en uitbreiding van de Haarlemse 

popcultuur, 
• vele Haarlemse muzikanten nu noodgedwongen uitwijken naar andere steden, hetgeen een 

gemis is voor de versterking van de Haarlemse popcultuur, 
• er al jaren een basisplan ligt voor deze 'Popschool', waarin o.a. Patronaat, Hart en de Music 

Academy participeren, 

voorts overwegende dat 

• plannen voor realisatie van de Popschool op het terrein van Nieuwe Energie tot op heden 
niet zijn uitgevoerd, 

• voor het terrein van het voormalige slachthuis nog wordt gezocht naar een nieuwe invulling, 
• het voormalige slachthuis bij uitstek geschikt lijkt voor de huisvesting van de Popschool, 
• dit ook blijkt uit het feit dat hier enkele decennia al een veelzijdig oefenruimtecomplex 

geëxploiteerd werd (Daisy Bell), 

draagt het college op 

• de mogelijkheid tot vestiging van de Popschool op het slachthuisterrein voortvarend te 
verkennen, samen met de initiatiefnemers, 

• daarbij mee te nemen of het mogelijk is beheer en exploitatie van het gebouw over te geven 
aan de (toekomstige) exploitanten, zodat dit niet structureel op de gemeentebegroting hoeft 
te drukken, 

• de raad hierover voor de kademota 2015 te informeren en met een concreet conceptvoorstel 
te komen voorde mogelijkheid van het concept 'Popschool' op genoemde locatie, 

• indien dit niet mogelijk is, duidelijk en in detail de reden daarvan aan te geven, mede 
ondersteund door cijfers, 

• en in dat laatste geval haalbare alternatieven in de stad te noemen en te onderzoeken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

©: voor de goede orde: de term Abattoirlem is afkomstig van P.M. Delèfre / Paul Lips 
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Actiepartij 9 

voor Haarlem 
Motie Dikke Portefeuille 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 6 november 2014, in bespreking 
over de begroting 2015-2019, 

overwegende dat 

• de VNG adviseert om de portefeuilles vastgoed en financiën niet onder de 
verantwoordelijkheid van één wethouder te brengen, 

• de belangen van beide portefeuilles zich in de praktijk lastig lijken te verenigen, 
• deze combinatie in het land dan ook vrij uniek is, 
• recent een wethouder met zelfs meer dan deze twee portefeuilles is opgestapt *) en hiervoor 

een vervanger moet worden gezocht, 

verzoekt het college bij de toekomstige portefeuilleverdeling de verantwoordelijkheid voor 
financiën en die voor vastgoed niet in de portefeuille van één wethouder te concentreren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

*) Toelichting: voor de goede orde: met deze motie wordt in het geheel niet gesuggereerd dat onder 
de verantwoordelijkheid van de vertrokken wethouder deze combinatie in de praktijk een probleem 
is gebleken. Het verdient echter de voorkeur deze portefeuilles in de toekomst gescheiden te 
houden. 



• 



voor Haariem 
Motie Bijzonder Besluit, Zeker! 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 6 november 2014, in bespreking 
over de begroting 2015-2019, 

overwegende dat 

• de prestatie 'bevorderen zelfstandig ondernemerschap' op pagina 26 van de 
bestuursrapportage nog altijd een rode smiley laat zien, 

• op pagina 85 van de begroting gemeld wordt dat in 2014 slechts 10 trajecten voor nieuwe 
ondememers in het kader van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) zijn opgestart en 
voor komend jaar slechts 15 trajecten als streefwaarde zijn opgenomen, 

• hierbij wordt toegelicht dat "door de economische crisis het aantal gestarte BBZ trajecten 
erg laag is", 

voorts overwegende dat 
• dit geen bevredigende verklaring is, nu immers juist door de economische crisis een 

toenemend aantal Haarlemmers is aangewezen op een bestaan als zzp'er en het aantal dat 
een zelfstandige onderneming wil starten fors hoger ligt dan het genoemde aantal trajecten, 

• dat een BBZ traject om inhoudelijke én financiële redenen te prefereren is boven een 
verwijzing naar de bijstand*), 

• een bestaan als zelfstandig ondernemer veel meer in lijn is met het streven naar het 
bevorderen van zelfredzaamheid dan afhankelijkheid van de bijstand, 

draagt het college op 

• de ambities voor en de inzet op BBZ trajecten fors te verhogen, 
• bestaande ondememers via deze regeling te ondersteunen, in plaats van hen te verwijzen 

naar de bijstand waardoor ze hun ondememing compleet moeten beëindigen, 
• indien de regeling BBZ niet het geschikte instrument is om bestaande ondememers te 

kunnen ondersteunen, te onderzoeken of een aangepaste of geheel nieuwe regeling voor 
deze groep ingesteld kan worden, 

• de raad hierover nog voor de kademota 2015 te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

*): in de huidige praktijk blijkt het voor te komen dat een zelfstandige ondernemer die net niet 
genoeg inkomen uit zijn of haar zaak weet te halen, niet wordt gestimuleerd door het inkomen aan 
te vullen tot aan de bijstandsnorm, maar te horen krijgt dat hij zijn zaak moet beëindigen en een 
beroep moet doen op de bijstand. Na een jaar kan deze persoon dan onder begeleiding een 'nieuwe' 
ondememing trachten op te zetten. Dit is natuurlijk de omgekeerde wereld en vele malen 
kostbaarder dan veel meer in te zetten op BBZ. 



SF TROTS 
Haarlem 

OPHaarlem 
Ouderen Parti] Haarlem 

Motie "portefeuille scheiding" 

De Haarlemse gemeenteraad In vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014, 

Constaterende dat 

- in het college nu nog de portefeuilles financiën, vastgoed en personeelszaken 
bij één wethouder zijn ondergebracht. 

Overwegende dat 

- de combinatie van de portefeuille financiën met een enige andere portefeuille 
waarin veel geld omgaat onwenselijk is. 

Besluit het College op te dragen 

- Zo spoedig mogelijk de portefeuille financiën te scheiden van de portefeuille 
vastgoed. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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OPHaarlem 
Ouderen Part i j Haarlem 

Motie Paswerk 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 6 november 2014, 

Constaterende dat 

op 1 januari 2014 de nieuwe Participatiewet in werking treedt 

Overwegende dat 

- ook In de toekomst gemeenten budget krijgen voor beschutte werkplekken 
voor mensen met een beperking 

- Paswerk nu al de aangewezen organisatie is om mensen met een beperking 
naar werk te bemiddelen 

- Paswerk de aangewezen organisatie is om arbeidsmatige dagbesteding voor 
mensen met een beperking te verzorgen 

Draagt het college op 

- te kiezen voor voorkeursscenario 4 zoals geformuleerd op bladzijde 18 van de 
beleidsnota over de Participatiewet, waarbij 80% van de gemeentelijke 
middelen voor bemiddeling naar werk en arbeidsmatige dagbesteding bij 
Paswerk wordt besteed. 

en gaat over tot de orde van de dag 



6 6 ^ 

Motie Spaar de vennootschapsbelasting! 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 6 november 2014, 

Constaterende 

- De voornemens vanuit de Europese unie en Den Haag om 
vennootschapsbelastingen ook te laten gelden voor overheidsbedrijven 

Overwegende dat 

- De marktactiviteiten van Spaamelanden zeer gering zin 

- Het nut van de privatisering van Spaamelanden niet meer aanwezig is, als dat 
alleen maar zal leiden tot meer kosten in de vorm van 
vennootschapsbelastingen 

Draagt het college op 

- Te inventariseren welke stappen er genomen moeten worden om 
Spaamelanden te deprivatiseren 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Motie: 1 miljoen extra naar reserve Sociaal Öomein 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 6 november ^014, 

Constaterende dat 

- de reserve sociaal domein afneemt van 6,4 i^iiljoen naar 3,4 miljoen ultimo 
2014 

er onzekerheden en financiële risico^ zijn verbonden aan de 
decentralisaties sociaal domein 

Overwegende dat 

- er onzekerheden en financiële^risico's zijn verbonden aan de 
decentralisaties sociaal domein 

Draagt het college op/ Besluit. 

- Het overschot van 1 mijjoen op de reserve van de WWB over te hevelen naar 
de algemene reserve /ociaal domein. 

en gaat over tot de orde /an de dag 
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Van leeg kantoor naar betaalbare woning ! 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 6 november 2014, 

Constaterende 

- De kwakkelende kantorenmarkt 

- Het voorstel om het ombouwen van kantoren door corporaties mogelijk te 
maken door ze uit te zonderen van de verhuurdersheffing 

- De bestemmingswijziging van bedrijfsruimte naar woonruimte moeilijk te 
realiseren is binnen de huidige regelgeving; 

Overwegende 

- De beperkte financiële speelruimte die de corporaties hebben 

- De lange wachtlijsten voor betaalbare woningen in Haarlem 

- De verspilling van de leegstand 

Draagt het college op 

- De raad begin 2015 een inventarisatie te sturen van de leegstaande 
kantoorpanden in Haarlem 

- De bestemmingswijziging van bedrijfsruimte naar woonruimte te 
vereenvoudigen 

- In overleg te treden met de corporaties om hen te verleiden tot het ombouwen 
van kantoren tot woningen 

- Bovenstaande te verwerken in een startnotitie ombouw kantoren 

en gaat over tot de orde van de dag. 



PVDA 

® SP. 
D66 

Actiepartij 

GROENLINKS \ 
ChristenUnie -
OPHaarlem 

Ouderen Partij Haarlem 

Motie 'Wachtlijst in schuldhulpverlening voorkomen; weten wat er werkt ' 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 november 2014; 

Constaterende dat: 
• Financiële problemen verschillende Haarlemmers treft, zoals eigenwoningbezitters, werknemers, 

zzp'ers en uitkeringsgerechtigden. Elke groep een eigen specifieke aanpak vraagt. 
• In het coalitieakkoord is opgenomen dat wachtlijsten in de schuldhulpverlening moeten worden 

voorkomen. 
• Op blz. 83 van de begroting staat dat de wachtlijsten voor schuldhulpverlening niet mogen 

terugkeren. 
• De komende tijd een toename van cliënten niet onwaarschijnlijk is. Het oplopen van wachttijden 

onverantwoord is, aangezien problematiek gedurende de wachttijd verder oploopt. 
• Het risico is dat het college deze mensen niet allemaal tegelijk helpen en deze mensen daardoor 

langer op de wachtlijst voor schuldhulp blijven staan. 

Overwegende dat: 
• De gemeente zorg dient te dragen voor een toegankelijke schuldhulpverlening voor iedere 

Haarlemmer. 
• De Branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, de NVVK1 merkt dat 

schuldenproblemen toenemen in omvang en complexiteit; 
• De effecten van de financiële crisis zijn steeds zichtbaarder en zorgwekkend. 
• Het inkomen van veel huishoudens is de laatste jaren aanmerkelijk gedaald en dat zorgt voor een 

groeiende groep mensen met problematische schulden. Enerzijds zijn er mensen die het moeilijk 
vinden hun gedrag aan te passen aan deze nieuwe financiële situatie. Anderzijds is vaak het 
besteedbare inkomen gewoonweg te laag om aan de financiële verplichtingen te kunnen 
voldoen. 

• In 2013 heeft de NVVK geconstateerd dat schulden niet op zich zelf staan. Eén op de drie mensen 
die zich meldt bij schuldhulpverlening is ook bekend bij andere hulpverlenende instanties, zoals 
Maatschappelijk Werk, GGZ of Centrum voor Jeugd en Gezin. 

• De combinatie van sociale, financiële en psychische problematiek maakt dat samenwerking 
tussen de lokale maatschappelijke organisaties is dan van groot belang. Dit vereist een adequaat 
gemeentelijk beleid met daarin een duidelijke verankering van schuldhulpverlening. 

Verzoekt de raad: 
• De RKC te vragen een quick scan uit te voeren naar de condities die nodig zijn om wachtlijsten in 

de schuldhulpverlening te voorkomen. Dit onderzoek uiterlijk in januari 2015 te starten. 
• Bij een dergelijk onderzoek: 

o te toetsen in hoeverre de gemeente Haarlem bij de uitvoering van de 
schuldhulpverlening aan deze condities voldoet; 

o Het van meerwaarde is een klein vergelijk uit te voeren met effectieve aanpakten it 
andere steden als het gaat om deze condities. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

1 De NVVK is de branchevereniging voor professionele schuldhulpverlening en sociale kredietverlening 
in Nederland. De NVVK telt 89 leden en ruim 2.000 medewerkers, die werkzaam zijn in ruim 400 
gemeenten in Nederland. Kijk ook eens op onze webtoe www.nvvk.eu. 

V 
3) 

corr 



• 
• 

• 

• 

• 
• • 



PVDA 

SP. 
D66 

Ac t i epa r t i j 

GROENLINKS 

ChristenUnie 
OPHaarlem 

Ouderen Partij Haarlem 

1 ^ 

0 

, _ voor Haariem 

Motie 'Meer grip op gemeenschappelijke regelingen' 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 6 november 2014; 

Constaterende dat: 
• In het nieuwe wetsartikel 34b wordt geregeld dat de positie van de gemeenteraad ten 

aanzien van gemeenschappelijke regelingen versterkt wordt door middel van een betere 
afstemming van de begrotingscycli van de gemeenschappelijke openbare lichamen en de 
deelnemende gemeenten en tevens een langere reactietermijn voor de begroting; 

Overwegende dat: 
• De RKC in 2012 en 2013 de aanbeveling heeft gedaan dat het college jaarlijks een aparte 

verantwoordingsnota over het toezicht op verbonden partijen uitbrengt. Aan deze 
aanbeveling is tot op heden geen invulling gegeven; 

• Eerder is besloten dat de Raad in gesprek gaat met de RKC over een inventarisatie van de 
mogelijkheden om de raadsinstrumenten optimaal in te zetten om grip te houden op de 
verbonden partijen; 

• De gemeenteraad in 2014 een motie heeft aangenomen waarin het college wordt 
opgedragen een startnotitie te leveren voorafgaand aan het maken van afspraken in de 
gemeenschappelijke regelingen teneinde de grip van de gemeenteraad te vergroten; 

• In de raadscommissie Bestuur de toezegging is gedaan dat er een overzicht opgesteld zal 
worden van de huidige gemeenschappelijke regelingen en wijze waarop de raad nu 
zeggenschap heeft (momenten en wijze waarop); 

Draagt het college op: 
• Om uiterlijk in januari 2015 de raad de uitwerking van het nieuwe wetsartikel voor 

gemeenschappelijke regelingen te sturen. Hierin staan in ieder geval de consequenties voor 
de P&C cyclus vermeld en de manier van afstemming met de gemeenten in de regio. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

066 ^ ' 
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PVDA D66 

voor Haarlem 

Motie 'Zichtbaar transparanter' 

De gemeenteraad van Haariem in vergadering bijeen op 6 november 2014; 

GROENLINKS 

OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

ChristenUnie 

13 

/ s 
Constaterende dat: 

• Raads- en commissievergaderingen voor belangstellenden op dit moment via audio slecht en 
visueel helemaal niet te volgen en terug te vinden zijn; 

• Haarlem van de G32-gemeenten hoort tot de zes gemeenten waar de vergaderingen alleen 
in zijn geheel en via audio kunnen worden teruggeluisterd. 

• De vorm van de raadzaal het volgen van vergaderingen vanaf de publieke tribune hindert; 

Overwegende dat: 
• Transparantie en communicatie van/over bestuur en politiek heel belangrijk is; 
• Een goede communicatie en registratie voor belangstellenden op afstand en bezoekers van 

de raadsvergadering het volgen van de lokale politiek kan verbeteren; 
• Vastlegging van de raads- en commissievergaderingen onpartijdig en objectief behoort te 

zijn; 
• Het belangrijk is om eenvoudig naar specifieke fragmenten van raadsvergaderingen te 

kunnen linken; 
• De wet van de remmende voorsprong opgeld doet en dat er een kans ligt om in een keer een 

grote inhaalslag te maken. 

Verzoekt het presidium: 
Om op korte termijn een onderzoek in te stellen naar de kosten en mogelijkheden (van beheer) van 
een goede audiovisuele vastlegging van gemeenteraads- en commissievergaderingen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

C w 
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ChristenUnie OPHaarlem # P V D A 
Ouderen Partij Haarlem 

Motie Professionele lobby voor investeringen in de stad 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3, 5, en 6 november 2014, 

In beraadslaging over de Programmabegroting 2015, 

Overwegende dat: 
• Haarlem de laatste jaren geen geld heeft binnengehaald uit het landelijke 

infrastructuurfonds voor investeringen in de bereikbaarheid van de stad; 
• Hierdoor de realisatie van onder meer de Mariatunnel onder het Spaarne en 

de Prins Bernhardlaantunnel onder het spoor voorlopig toekomstmuziek zijn 
omdat de stad onvoldoende middelen heeft om dergelijke grote projecten te 
realiseren; 

• Andere grote steden succesvoller zijn in het binnenhalen van bijdragen van de 
provinciale en landelijke overheid zoals bijvoorbeeld Lelden heeft bewezen 
met het binnenhalen van honderden miljoenen euro voor realisatie van de 
Rijnlandroute waarbij handig gebruik gemaakt is van belanghebbenden zoals 
EVO, BOVAG-RAI, Kamer van Koophandel, bewonersactiegroepen, 
omliggende gemeenten, ondernemersverenigingen, etc. 

• Lobby het meest effectief Is als hier een langjarige strategie achter zit met een 
duidelijke agenda, ondersteunend onderzoek, actief netwerken en 
samenwerking met zoveel mogelijk partners; 

Verzoekt het college: 
In overleg met omliggende gemeenten een lobby agenda op te stellen met Inhoud en 
strategie van de lobby voor de komende jaren richting zowel provincie. Rijk als waar 
mogelijk Europa en de raad hierover binnen een jaar te Informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

Motie Verkeerslichten niet uit, eerst overleg 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3, 5 en 6 november 2014, 

in beraadslaging over de Programmabegroting 2015, 

Overwegende dat: 
• Het college voornemens is op 12 locaties met verkeerslichten geregelde 

voetgangersoversteekplaatsen (VOP's) te verwijderen om een bezuiniging op 
de jaarlijkse exploitatie van 52000 euro te realiseren; 

• Het verwijderen van deze VOP's een investering vraagt van 200.000 euro 
waarvan ipg 111.000 euro niet besteed Is en gereserveerd Is in de periode 
2015-2017; 

• Deze VOP's staan op belangrijke looproutes voor basisscholieren (met 
uitzondering van de VOP's op de Vondelweg); 

• Voor de Vondelweg nog wordt nagedacht over doorstromingsmaatregelen 
rond de kruispunten Eksterlaan en Jan Gijzenkade en maatregelen aan de 
VOP's beter daarmee gecombineerd kunnen worden; 

• De exploitatielasten van de VOP's kunnen worden geminimaliseerd door geen 
onderhoud meer te doen behoudens verkeersonveilige situaties (bijvoorbeeld 
wanneer een VOP Is aangereden); 

• In plaats van het weghalen van VOP's het goedkoper is VOP's te laten staan; 
• Wanneer de lichten kapot gaan in de praktijk kan worden bezien of het 

uitzetten van de lichten verantwoord Is voorde verkeersveiligheid; 
• Het opheffen van VOP's er toe kan leiden dat ouders vaker kinderen met de 

auto naar school gaan brengen waardoor de verkeersveiligheid juist kan 
verslechteren; 

• Uit reacties van basisscholen blijkt dat dit besluit nog niet bekend was en dat 
er vanuit deze scholen grote bezwaren zijn tegen het opheffen van de VOP's; 

• De gemeente via de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) 50% 
subsidie kan krijgen voor investeringen in verkeersveilige fietsinfrastructuur 

Verzoekt het college 
• Het weghalen van de voetgangersoversteekplaatsen (VOP's) te heroverwegen 

en eerst in gesprek te gaan met de directies van basisscholen en wijkraden 
• Te onderzoeken of het onderhoud van de VOP's goedkoper kan ^ /ö f / / ^ 
• Te onderzoeken of de gereserveerde middelen In hetdüJvaritffTingfiprwgwmma 

kunnen worden ingezet voor investeringen in fietsinfrastructuur waarmee extra 
cofinanciering door de provincie wordt binnengehaald uit de BDU; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ChristenUnie OPHaarlem 

Frank Visser 



ChristenUnie OPHaarlem 
Ouderen Pattl] HJiariem 

Motie Verkeerslichten niet uit, eerst overleg 

De gemeenteraad van Haarlem In vergadering bijeen op 3, 5 en 6 november 2014, 

in beraadslaging over de Programmabegroting 2015, 

Overwegende dat: 
• Het college voornemens is op 12 locaties met verkeerslichten geregelde 

voetgangersoversteekplaatsen (VOP's) te verwijderen om een bezuiniging op 
de jaarlijkse exploitatie van 52000 euro te realiseren; 

• Het verwijderen van deze VOP's een investering vraagt van 200.000 euro 
waarvan i^g 111.000 euro niet besteed is en gereserveerd is in de periode 
2015-2017; 

• Deze VOP's staan op belangrijke looproutes voor basisscholieren (met 
uitzondering van de VOP's op de Vondelweg); 

• Voor de Vondelweg nog wordt nagedacht over doorstromingsmaatregelen 
rond de kruispunten Eksterlaan en Jan Gijzenkade en maatregelen aan de 
VOP's beter daarmee gecombineerd kunnen worden; 

• De exploitatielasten van de VOP's kunnen worden geminimaliseerd door geen 
onderhoud meer te doen behoudens verkeersonveilige situaties (bijvoorbeeld 
wanneer een VOP is aangereden); 

• In plaats van het weghalen van VOP's het goedkoper Is VOP's te laten staan; 
• Wanneer de lichten kapot gaan In de praktijk kan worden bezien of het 

uitzetten van de lichten verantwoord is voor de verkeersveiligheid; 
• Het opheffen van VOP's er toe kan leiden dat ouders vaker kinderen met de 

auto naar school gaan brengen waardoor de verkeersveiligheid juist kan 
verslechteren; 

• Uit reacties van basisscholen blijkt dat dit besluit nog niet bekend was en dat 
er vanuit deze scholen grote bezwaren zijn tegen het opheffen van de VOP's; 

• De gemeente via de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) 50% 
subsidie kan krijgen voor investeringen In verkeersveilige fietsinfrastructuur 

Verzoekt het college 
• Het weghalen van de voetgangersoversteekplaatsen (VOP's) te heroverwegen 

en eerst in gesprek te gaan met de directies van basisscholen en wijkraden 
• Te onderzoeken of het onderhoud van de VOP's goedkoper kan öQ^Sof/A* 
• Te onderzoeken of de gereserveerde middelen in heyDyastcringspregfafrrma 

kunnen worden ingezet voor investeringen in fietsinfrastructuur waarmee extra 
cofinanciering door de provincie wordt binnengehaald uit de BDU; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ChristenUnie OPHaarlem 

k Visser 



Christenunie OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

AMENDEMENT Verkeerslichten behouden geeft extra budget voor 
fiets 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3, 5 en 6 november 2014, 

In beraadslaging over de Programmabegroting 2015, 

Overwegende dat: 
• Het college voornemens is op 12 locaties met verkeerslichten geregelde 

voetgangersoversteekplaatsen (VOP's) te verwijderen om een bezuiniging op 
de jaarlijkse exploitatie van 52000 euro te realiseren; 

• Het verwijderen van deze VOP's een investering vraagt van 200.000 euro; 
• Deze VOP's staan op belangrijke looproutes voor basisscholleren (met 

uitzondering van de VOP's op de Vondelweg); 
• Voor de Vondelweg nog wordt nagedacht over doorstromingsmaatregelen 

rond de kruispunten Eksterlaan en Jan Gijzenkade en maatregelen aan de 
VOP's beter daarmee gecombineerd kunnen worden; 

• De exploitatielasten van de VOP's kunnen worden geminimaliseerd door geen 
onderhoud meer te doen behoudens verkeersonveilige situaties (bijvoorbeeld 
wanneer een VOP Is aangereden); 

• In plaats van het weghalen van VOP's het goedkoper is VOP's te laten staan; 
• Wanneer de lichten kapot gaan in de praktijk kan worden bezien of het 

uitzetten van de lichten verantwoord is voor de verkeersveiligheid; 
• De gemeente via de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) 50% 

subsidie kan krijgen voor investeringen in verkeersveilige fietsinfrastructuur 

Besluit 
• Af te zien van de investering voor het weghalen van de 

voetgangersoversteekplaatsen (VOP's) 
• De gereserveerde middelen in het investeringsprogramma voor het 

verwijderen van VOP's in te zetten als extra middelen voor investeringen in 
fietsinfrastructuur onder de voorwaarde van 50% cofinanciering door de 
provincie uit de BDU 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ChristenUnie OPHaarlem 

Frafik Visser 



M CS/CC 

ChristenUnie OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

Motie Bij lage rente meer aflossen 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3, 5 en 6 november 2014, 

in beraadslaging over de Programmabegroting 2015, 

Overwegende dat: 
• Volgens de huidige verwachtingen de gemeentelijke schuld de komende twee 

jaar nog verder zal pieken om daarna af te nemen; 
• Volgens deze verwachtingen de vaste schuld aan het eind van deze 

collegeperiode ongeveer op gelijke hoogte zal liggen als aan het begin van 
deze collegeperiode; 

• Als gevolg van de lage rentestanden het begrotingsresultaat toeneemt met 1,4 
miljoen euro en deze rentewinst ten gunste is gebracht van de algemene 
middelen in de begroting (blz. 144 Programmabegroting 2015) 

• Voor de lange rente een hoger rentepercentage is gehanteerd als in 2014 
(2,6% ipv 2,3%, blz. 181 Programmabegroting 2015 en antwoord op vraag 
154 technische vragen) 

• De Macro Economische Verkenning van het CPB er vanuit gaat dat de lange 
rente In 2015 nagenoeg even hoog zal zijn als in 2014 

• Er dus een reële kans is dat Haarlem in 2015 extra rentevoordelen behaalt 
• Het wenselijk is dat de gemeentelijke vaste schuld waar mogelijk sneller wordt 

aangepakt zodat de schulden minder zwaar drukken op de begroting en de 
renterisico's voor de gemeente worden verlaagd; 

Verzoekt het college: 
Vanaf 1 januari 2015 rentevoordelen die optreden ten opzichte van de begroting niet 
in te zetten voor de algemene middelen maar te reserveren voor extra aflossing van 
de vaste schuld van de gemeente aan het eind van het boekjaar zodat de vaste 
schuld van de gemeente sneller daalt 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ChristenUnie 

Visser 



ChristenUnie OPHaarlem 
Ouderen Partij Haariem 

Motie Belasting niet leuker maar wel makkelijker 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3, 5, en 6 november 2014, 

in beraadslaging over de Programmabegroting 2015, 

Overwegende dat: 
• Het bij automatische incasso vanaf 2015 mogelijk wordt om de gemeentelijke 

belastingen en heffingen In 9 termijnen te betalen in plaats van 5 termijnen; 
• Bij landelijke belastingen vla de voorlopige teruggave al spreiding over 12 

termijnen mogelijk Is; 
• Spreiding over 12 termijnen klantvriendelijker Is; 
• Het toevoegen van termijnen in januari, februari en maart de rentederving van 

de gemeente door de groei van 5 naar 9 termijnen kunnen compenseren; 

Verzoekt het college: 
Samen met de andere Cocensus gemeenten te onderzoeken of vanaf 1 januari 2016 
betaling In 12 termijnen kan worden Ingevoerd waarbij in de maanden voor de 
aanslag wordt gewerkt met een geschat tarief wat na de aanslag wordt verrekend 
met de resterende termijnen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ChristenUnie (ZH^HaarlenvO 

Frank Visser 



ChristenUnie OPHaarlem 
Ouderen Parti) Haarlem 

Motie Meer AED's kan levens redden (gewijzigd) 

De gemeenteraad van Haarlem In vergadering bijeen op 3, 5, en 6 november 2014, 

In beraadslaging over de Programmabegroting 2015, 

Overwegende dat: 
• In Nederland jaarlijks 15000 a 16000 mensen een hartstilstand krijgen 
• Wanneer binnen 6 minuten een AED beschikbaar Is de overlevingskans met 

25% kan worden verhoogd Indien het bekend is waar de dichtstbijzijnde AED 
hangt, voldoende mensen weten hoe te handelen en er voldoende vrijwillige 
hulpverleners oproepbaar zijn om snel ter plekke te kunnen zijn om te 
reanimeren; 

• In Haarlem al veel AED's aanwezig zijn maar dit netwerk nog niet de hele stad 
dekt, mede omdat sommige AED's niet goed toegankelijk zijn wanneer de 
gebouwen waar ze staan gesloten zijn; 

• Veel gemeenten in Nederland zich al hebben aangesloten bij het Initiatief van 
de Hartstichting om de gemeente uit te roepen tot 6-minutenzone, maar 
Haarlem dit nog niet heeft gedaan; 

• Om Haarlem tot een 6-mlnutenzone te maken meer AED-locatles nodig zijn en 
een campagne nodig is voor het werven van vrijwilligers; 

• De total cost of ownership van een AED voor een periode van 10 jaar circa 
2000 euro is1; 

• Het drukken en verspreiden van de gebiedsboekjes € 13.875 kost en dit 
bedrag ook in 2015 in de begroting staat (blz. 100 programmabegroting 2015, 
antwoord op technische vraag 73 over de begroting) 

• Digitale verspreiding van de gebiedsboekjes voldoende is; 

Verzoekt het college: 
• Samen met de Hartstichting, het Rode Kruis, scholen, sportverenigingen, 

kerken en andere maatschappelijke organisaties te onderzoeken wat er nog 
nodig Is om Haarlem tot één 6-minutenzone te maken en de Raad voor de 
zomer van 2015 hierover te Informeren; 

• Het budget dat gereserveerd Is voor de gebiedsboekjes van € 13.875 niet in te 
zetten voor deze gebiedsboekjes maar te reserveren voor een eerste stap In 
realisatie van Haarlem 6-minutenzone; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ChristenUnie 

1 http://www.aed-blog.nl/2012/07/iaarliikse-kosten-van-een-aed-welke-aed-is-nu-echt-de-goedkoopste-
aed-van-nederland/ 



God ccfs 

ChristenUnie OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

Motie Meer AED's kan levens redden 

De gemeenteraad van Haarlem In vergadering bijeen op 3, 5, en 6 november 2014, 

In beraadslaging over de Programmabegroting 2015, 

Overwegende dat: 
• In Nederland jaarlijks 15000 a 16000 mensen een hartstilstand krijgen 
• Wanneer binnen 6 minuten een AED beschikbaar Is de overlevingskans met 

25% kan worden verhoogd indien het bekend is waar de dichtstbijzijnde AED 
hangt, voldoende mensen weten hoe te handelen en er voldoende vrijwillige 
hulpverleners oproepbaar zijn om snel ter plekke te kunnen zijn om te 
reanimeren; 

• In Haarlem al veel AED's aanwezig zijn maar dit netwerk nog niet de hele stad 
dekt, mede omdat sommige AED's niet goed toegankelijk zijn wanneer de 
gebouwen waar ze staan gesloten zijn; 

• Veel gemeenten In Nederland zich al hebben aangesloten bij het initiatief van 
de Hartstichting om de gemeente uit te roepen tot 6-minutenzone, maar 
Haarlem dit nog niet heeft gedaan; 

• Om Haarlem tot een 6-minutenzone te maken meer AED-locatles nodig zijn en 
een campagne nodig Is voor het werven van vrijwilligers; 

• De total cost of ownership van een AED voor een periode van 10 jaar circa 
2000 euro is1; 

• Het drukken en verspreiden van de gebiedsboekjes € 13.875 kost en dit 
bedrag ook in 2015 in de begroting staat (blz. 100 programmabegroting 2015, 
antwoord op technische vraag 73 over de begroting) 

• Digitale verspreiding van de gebiedsboekjes voldoende Is; 

Verzoekt het college: 
• Samen met de Hartstichting, het Rode Kruis, scholen, sportverenigingen, 

kerken en andere maatschappelijke organisaties te onderzoeken wat er nog 
nodig Is om Haarlem tot één 6-mlnutenzone te maken en hiertoe voor de 
zomer van 2015 een voorstel te presenteren aan de raad; 

• Hiervoor het budget dat gereserveerd Is voor de gebiedsboekjes van € 13.875 
in te zetten; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ristenUnie /ÖPHaarler 

nk Visser 

1 http://www.aed-blog.nl/2012/07/iaarliikse-kosten-van-een-aed-welke-aed-is-nu-echt-de-goedkoopste-
aed-van-nederland/ 



ChristenUnie OPHaarlem # P V D A 
Ouderen Parti] Haarlem 

Motie Verkeersveiligheidsonderzoeken 

De gemeenteraad van Haarlem In vergadering bijeen op 3, 5, en 6 november 2014, 

in beraadslaging over de Programmabegroting 2015, 

Overwegende dat: 
• De laatste jaren zich regelmatig ernstige verkeersongelukken in Haarlem 

hebben plaatsgevonden waarvan enkele met dodelijke afloop; 
• In 2012 en 2013 de voorgenomen analyse van blackspots niet heeft 

plaatsgevonden vanwege een onbetrouwbare ongevallenregistratie; 
• De ongevallenregistratie Inmiddels weer op gang komt, maar het nog enkele 

jaren duurt voordat hier trends uit zijn af te lelden op basis van de blackspot 
norm; 

• Het college wel op verschillende locaties veiligheidsrisico's op alternatieve 
manieren in kaart brengt, maar het voor de gemeenteraad niet duidelijk is hoe 
vaak dit gebeurt en wat hiervan de resultaten zijn; 

Verzoekt het college: 
In overleg met de politie jaarlijks een verkeersvelllgheidsanalyse op te stellen van in 
leder geval de locaties met verkeersongevallen met dodelijke afloop en ernstig letsel 
en hierbij te inventariseren hoe op deze locaties de verkeersveiligheid kan worden 
verbeterd en de gemeenteraad hierover te informeren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ChristenUnie OPHaarlem PvdA 

Frank Visser 
KJ/' 



ChristenUnie OPHaarlem W P V D A 
Ouderen Partij Haarlem 

Motie Vrachtwagens veilig op de weg 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3, 5 en 6 november 2014, 

in beraadslaging over de Programmabegroting 2015, 

Overwegende dat: 
• Bereikbaarheid van Haarlem met vrachtwagens van belang is voor de 

economie, maar tegelijkertijd vrachtwagens zorgen voor grotere 
onderhoudskosten voor wegen en op specifieke locaties verkeersonveilige 
situaties voor met name fietsers en voetgangers; 

• Er In Haarlem nergens een lengte- en/of gewichtsbeperking voor 
vrachtwagens geldt terwijl dit reeds In het Haarlems Verkeers- en Vervoerplan 
uit 2003 In het vooruitzicht Is gesteld (HWP 2003, blz. 77) 

• Volgens dit plan door woonwijken geen vrachtverkeer hoort te rijden en over 
GOW-B wegen geen wijkvreemd verkeer en met het oog op de 
verkeersveiligheid vrachtauto's zullen worden gebundeld op daartoe 
aangewezen routes en ook hier nog geen uitvoering aan Is gegeven (HWP 
2003, blz. 77); 

• Omliggende gemeenten hebben gekozen voor een Inrijverbod voor 
vrachtwagens op gevaarlijke locaties zoals de Zonnebloemlaan (Aerdenhout) 
en de Lanckhorstlaan (Heemstede); 

• De gemeente naar aanleiding van het dodelijke ongeval bij de flessenhals 
Pijlslaan in augustus 2013 nog geen enkele actie heeft ondernomen; 

• Bewoners in het kader van DO Schouwtjeslaan In 2011 hebben gevraagd om 
afsluiting voor het vrachtverkeer en door het college is toegezegd dat de 
gemeente hard nadenkt over de rol van het vrachtverkeer als belastende 
factor in de binnenstad en omgrenzende wijken en het college er nog op terug 
zou komen, maar ook dit tot op heden niet is gebeurd (verslag commissie 
Beheer van 13 januari 2011, blz. 6); 

• Vrachtwagens tussen Wagenweg en rotonde Pijlslaan kunnen rijden via 
Wagenweg, Leidsevaart of Westelijke Randweg; 

Verzoekt het college: 
• In overleg met wijkraden, winkeliersverenigingen en de Fietsersbond te 

onderzoeken op welke wegen op grond van de verkeersveiligheid en 
aanwezige alternatieve routes beperkingen kunnen worden Ingesteld voor 
vrachtwagens en hierbij specifiek een inrijverbod op de route Schouwtjeslaan 
- rotonde Pijlslaan te bezien en de raad hierover binnen 6 maanden te 
Informeren 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ChristenUnie 

FrankA/isser 



OPHaarlem lifiMK^m MVe/t* 
Ouderen Partij Haarlem 1 I f 

Motie: De Wereld Kindertheater moet de verhuizing naar een nieuw 
pand mee kunnen maken. 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014 

gehoord de beraadslaging over de programmabegroting 2015-2019 en in het bijzonder de 
beraadslaging over beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur, alsook beleidsveld 1.1 
Onderwijs en sport 

Constaterende dat: 
-de gemeente zich de volgende opdrachten heeft gegeven: 
in 3.b op pagina 106 van de begroting '...en stimuleert meer cultuur in de Haarlemse wijken'; 
in 1.1.1 op pagina 63 'Meer ontwikkelkansen van de jeugd (voorschools, op school en naschools), 
zodanig dat zij in de vaardigheden en/of talenten zo goed mogelijk kunnen benutten.' 

Op pagina 64 van de begroting bij l.a. wordt gesteld dat de gemeente in het volgende voorziet: 
'Gedurende de schoolloopbaan wordt de taalvaardigheid versterkt met diverse taaivoorzieningen....'. 

Overwegende dat: 
- de Wereld Kindertheater ongeveer 1400 kinderen in het Haarlemse op veelzijdige manieren kennis 
laat maken met theater, taai en zelfontplooiing en dat al ruim 25 jaar doet; 

-vele kinderen uit achterstandswijken komen en voor kinderen met taalachterstand zelfs specifiek 
aanbod vormgegeven is; 
-de organisatie na de laatste bezuinigingen op het subsidie thans zodanig uitgekleed is dat de 
Wereld Kindertheater thans de huidige omvang feitelijk niet meer toereikend kan ondersteunen; 
-de Wereld Kindertheater met bescheiden extra middelen voor 2015 aan de goede kant van de 
streep blijft; 
-de Wereld Kindertheater zijn nut en plaats in het Haarlemse bewezen heeft en blijft bewijzen; 
-de Wereldkindertheater pas medio november een gesprek met de gemeente heeft over het 
subsidie 2015; 

Draagt het College op om bij de vaststelling van het subsidie voor de Wereld Kindertheater voor 2015 
voldoende middelen toe te kennen om de kwaliteit en omvang van het huidig aanbod te kunnen 
continueren 

en gaat over tot de orde van de dag. 



^ / CC SsèW 

OPHaarlem C^mtf A^t^y 
Ouderen Partij Haarlem 

r 1 

Motie: Niet benodigde middelen voor Overhead die ten laste zijn 
gebracht van het budget sociaal Domein moeten weer terug naar 
het sociaal Domein en ingebracht in de Reserve sociaal Domein. 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014 

gehoord de beraadslaging over de programmabegroting 2015-2019 

Constaterende dat: 
in het B&W besluit inzake Uitvoeringsbesluiten transitie sociaal domein (september 2014) 
BBV nr: 2014/318774: 
-een bedrag van € 2.248.950 is opgenomen voor toeslag overhead; 
-een bedrag van € 1.123.722 daarvan is toegerekend aan (specifieke) overheadkosten en -formatie 
-derhalve een bedrag van (afgerond) € 1.125.000 niet aannemelijk is gemaakt als noodzakelijk 
budget voor overige dekking overhead, 

en constaterende dat: 
in de programmabegroting 2015-2019 op pagina 21 formatie-uitbreiding is opgenomen van SZW 
(bijzondere bijstand). In de kosten van formatie-uitbreiding is inbegrepen een dekking voor overhead 
van 7,7 fte x € 37.500 (info uit beantwoording technische vragen), zijnde € 288.000. Er is niet 
aannemelijk gemaakt dat de dekking voor overhead daadwerkelijk aangewend moet worden. 
N.B. De formatie-uitbreiding en de dekking overhead gelden ten aanzien van het laatstgenoemde 
bedrag vooralsnog voor 2 jaar. 

Derhalve constaterende dat: 
-opgeteld, binnen de programmabegroting 2015-2019 voor de jaren 2015 en 2016 telkenmale een 
bedrag van € 1.413.000 (over de twee jaren € 2.826.000) in de onderhavige gevallen is geraamd 
voor dekking overhead; 

-dat in de nota Overhead aangegeven wordt (pagina 12 en 13) dat deze overheaddekking 
slechts voor maximaal 10% ingezet kan worden In het eerste dekkingsjaar (2015) oplopend 
naar 40% in het vierde jaar; 

-deze motie alleen het boeken van niet benodigde overheadmiddelen voor 2015 en 2016 naar de 
Reserve sociaal domein betreft. 

Citerend uit de collegebrief van 28-10-2014: 
'Slechts een klein gedeelte van de overheadkosten is variabel en beweegt 
automatisch mee met de omvang van het aantal formatieplaatsen van de primaire 
processen. Daarom is het noodzakelijk dat er fundamenteler wordt onderzocht hoe 



de omvang van de overheadprocessen kan worden verminderd en de kwaliteit van 
de overheadprocessen kan worden verbeterd. In bijgevoegde nota wordt de omvang, 
de opbouw en de mate van beïnvloedbaarheid van de overhead in Haarlem nader 
beschreven. 

'Resultaat 
Het college verwacht op basis van de in deze brief weergegeven aanpak en 
invulling alle taakstellingen structureel te kunnen invullen op een verantwoorde 
wijze. Het resultaat zal een vermindering van het aandeel van de kosten van 
overhead in de totale kosten zijn en een verbetering van de kwaliteit van de 
overheadprocessen. Dit draagt bij aan een verbetering van de efficiëntie en 
effectiviteit van de totale organisatie en dienstverlening.' 

derhalve overwegende dat: 
-de kosten van overhead bij toename van de formatie niet recht evenredig stijgen met de 
gemiddelde overheadkosten per huidige FTE; 

-er wel met huidige gemiddelde bedragen is gerekend, terwijl aan de vooravond van de behandeling 
van de nota Overhead met de constateringen uit de nota rekening dient te worden gehouden; 

-de kosten van overhead zullen op termijn omlaag gaan; 

en constaterende dat: 
-er grote onzekerheid bestaat over het risico dat de gemeente Haarlem loopt bij de zorgvuldige 
uitvoering van de transitie sociaal domein vanaf 2015 en dat de gemeente daartoe een reserve 
sociaal domein in 2014 heeft gevormd; 

-nog niet aangegeven kan worden of de reserve sociaal domein toereikend is om de 
noodzakelijke onttrekkingen aan de reserve te kunnen doen; 

-een extra dotatie aan de reserve sociaal domein geen overbodige luxe is; 
-de reserve de beste plek is om teruggesluisde middelen voor het sociaal domein te beheren. 

Draagt het college op om een bedrag van € 1.250.000 over de jaren 2015 en 2016 elk te onttrekken 
aan (de dekking van) het besluit BBV 2014/318774 en aan de kosten formatie-uitbreiding voor SZW 
en dit bedrag, zijnde in totaal € 2.500.000, toe te voegen aan de reserve sociaal domein in 2015/2016 

en gaat over tot de orde van de dag. 



OPHaarlem ^ [ R O ^ ^ , ft^f^1 

Ouderen Partij Haarlem 

Motie 

Met voldoende, betaalbare en gedifferentieerde woonruimte 
bestrijd je woonfraude het beste 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014 

gehoord hebbende de beraadslaging over de meerjarenbegroting 2015-2019, in het 
bijzonder aangaande Duurzame stedelijke ontwikkeling (pagina 102-104) 

Constaterende dat: 
-de gemeente Haarlem beleidsmatig inzet op het woningbouwprogramma van de Woonvisie 2012-
2016 (met doorkijk naar 2020); 
-de gemeente Haarlem het Regionaal Actieprogramma Zuid-Kennemerland/IJmond 2011 t/m 2015 
heeft ondertekend in het voorjaar 2013* (zie bijlage); 

-de gemeente daarmee inzet op een gedifferentieerd aanbod, doch dat in de Rapportage 
Woningbouw Haarlem 2014: 
-het aandeel sociale huurwoningen voor de periode 2014 - 2020 maar ongeveer 20% van 
plancapaciteit bedraagt (pagina 23); 

-tot 2020 tweemaal zoveel koop- als huurwoningen lijken gepland lijken (pagina 32); 
-geen inzicht wordt gegeven in de vierkante meters van het woningbestand en de bouwprognose; 
-in 2012 wel wordt ingezet op een extra sport op de woonladder, nl. creëren aanbod in 
huursegment € 665,- tot € 900,-, maar nauwelijks (anders dan studentenhuisvesting) aandacht 
wordt gegeven aan een huursegment tot ca. € 450; 

en constaterende dat: 
-het profiel van de Haarlemmers op zoek naar woonruimte sneller dan voorzien lijkt te veranderen; 
-voor een deel van woningzoekenden de koopkracht is afgenomen, beperkt is of blijft; 
-de Haarlemse bevolking toeneemt en de woningbouw de afgelopen jaren afgenomen is; 
-er een schreeuwend tekort in Haarlem is aan betaalbare kleine wooneenheden; 
-dat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd dienen te worden; 
-woonfraude in Haarlem toeneemt, want mensen moet toch ergens wonen; 
-Haarlemmers toch in hun eigen stad moeten kunnen wonen; 
-de kracht en levendigheid van onze stad wordt vormgegeven door de veelzijdigheid van culturen en 
leeftijdscategorieën 



Draagt het College op om: 
-inzicht te geven in het aantal wooneenheden in Haarlem met een oppervlakte van minder dan 45 
m2; 
-in de eerste helft van 2015 een onderzoek te doen, naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een 
groot* contingent betaalbare (huur**)appartementen tot maximaal 35-45 rin2; 
-bij het onderzoek ook nadrukkelijk rekening te houden met toegankelijkheidsaspecten 
(nultreden + lift) voor minder valide Haarlemmers. 

*indien mogelijk meer dan 1000 
**maximale huur ca. € 450 

en gaat over tot de orde van de dag. 



OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

VVD 

Motie 

Als zelfs het eigen risico brandschade met meer dan 20% daalt in 
de bedrijfsvoeringsrisico-inventarisatie dan is een herberekening 
op de bedrijfsvoeringsrisico's gewenst 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014 

gehoord de beraadslaging over de programmabegroting 2015-2019 en in het bijzonder de 
beraadslaging over de risico-inventarisatie, risicosimulatie en weerstandscapaciteit (pag. 163 
t/m 173) 

Antwoord op technische vraag 133 (vraag 15 van OPHaarlem) 
'Als zowel de impact als de kans van voordoen ongewijzigd zijn en de benodigde 
capaciteit is lager, vloeit dit voort uit de Monte Carlo simulatie die Naris 
geautomatiseerd berekent. Hiermee wordt onder meer rekening gehouden met de 
kans van samenloop van diverse risico's. Deze uitkomst is voor ons een gegeven.' 

Constaterende: 
-dat de uitkomst van de simulatie een gegeven is; 
-in dit antwoord evenwel voorbij wordt gegaan aan het feit dat: 
-de input voor een Monte Carlo simulatie wordt voorbereid door de opdrachtgever; 
-de input uiterst gevoelig is ten aanzien van de correlatie (samenloop) tussen risico

elementen bij de invoergegevens voor een simulatie; 
-dat op het moment dat de het eigen risico van brandschade 23% lager is dan de uitkomst 

van de simulatie bij de jaarrekening 2013 de vraag gesteld dient te worden of de correlatie 
tussen risicoposten ten behoeve van het draaien van de Monte Carlo simulatie 
vergelijkbaar en in verhouding is met die van 2013 en de uitkomst van de simulatie juist, 
dan wel vergelijkbaar; 

-het niet waarschijnlijk lijkt dat het eigen risico van brandschade wijzigt door bijvoorbeeld de 
correlatie met een andere post; 

-toch de kans op een forse daling van het eigen risico brandschade als resultante uit de 
simulatie is gekomen. 

-dat dit kan wijzen op onjuistheden of onvolkomenheden in de input, die daardoor onjuistheid 
in de output kan veroorzaken. 



Constaterende dat: 
-de ratio weerstandsvermogen in de begroting 2015 ten opzichte van de jaarrekening 2013 
spectaculair verbeterd is; 

-een deel van de bedrijfsvoeringsrisico's bij gelijkblijvend risico percentage en gelijkblijvende risico
omschrijving in de begroting 2015 lager is ingeschat dan in de jaarrekening 2013; 

-een deel van de bedrijfsvoeringsrisico's bij een lager risicopercentage dan in de jaarrekening 2013 
een inschattingsbedrag heeft in de begroting 2015 dat lager ligt dan percentage x risico; 

-bijna alle nieuwe posten in de risico-inventarisatie 2015 een risicobedrag hebben dat lager is dan 
risico x risicopercentage; 

-in de jaarrekening 2013 evenwel de meeste posten een risicobedrag hadden dat hoger was dan 
risico x risicopercentage; 

in de begroting 2015 de risico van voordoen vaak zeer laag lijkt ingeschat; 
en constaterende dat inzake de post eigen risico brandschade het risicobedrag in de begroting 2015 
€ 142.707 bedroeg, waar het in de jaarrekening 2013 nog € 185.820 bedroeg. 

Draagt het college op om een herberekening toe te passen op de juistheid van de hoogte van de 
bedrijfsrisico's als vermeld in de begroting 2015 en de commissie bestuur te informeren over de 
input van data en correlatiegegevens van de reeds uitgevoerde en hernieuwd uit te voeren simulatie 
2015 in relatie tot de input ten behoeve van de berekening in de jaarrekening 2013 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Af 

(Rdn> f-i. 



m .ÉS 

TROTS 
Haarlem 

Motie Wacht u voor de hond, niet op de hondenbelasting 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014 

Constaterende dat: 
In sommige gemeenten de hondenbelasting nu wordt afgeschaft omdat 
hondenbezitters meer wandelen, dit de gezondheid bevordert en de kosten voor de 
gemeenschap verlaagt. 

• Woninginbraken minder plaats vinden bij woningen waar een hond aanwezig is 
aangezien dit inbrekers afschrikt 

• Hondenbezitters tijdens het uitlaten ook een sociale functie vervullen en de ogen en 
oren van de buurt zijn en onraad kunnen doorgeven aan de politie of handhaving 

• Dus door hondenbezit en de sociale buurtfunctie van het uitlaten inbraken en ander 
overlast wordt vermindert en voorkomen wat de gemeenschap veel geld bespaart en 
de veiligheid vergroot. 

Voorts constaterende 
• Kattenbezitters ook geen belasting hoeven te betalen of een opruimplicht hebben. 
• In de begroting de opbrengst van honden voor de gemeente als een optelsom wordt 

gezien van hondenbelasting plus boetes. 
• Hondenbezitters eigenlijk DE ambassadeurs zijn van het participatieproject 

"Veiligheid" en deze coalitie juist participatie wil belonen in plaats van straffen 

Overwegende dat: 
• Tot dusver vooral naar de negatieve kanten van hondenbezit werd gekeken, terwijl 

het ook kan leiden tot minder inzet van de politie aangezien het inbraken voorkomt, 
een hoger aanhoudingspercentage aangezien hondeneigenaren vaker door de buurt 
lopen en verdachte situaties kunnen doorgeven en het de algemene gezondheid 
bevordert en vereenzaming kan voorkomen. 

• Deze motie kosten neutraal kan worden ingevoerd door het wegvallen van de 
hondenbelasting te compenseren door het evenredig verhogen van de boetes. 

Draagt het college op: 

De hondenbelasting in gemeente Haarlem te verlagen en de inkomsten gelijk te houden 
door de boetes van bijvoorbeeld het niet nakomen van de opruimplicht of aanlijnplicht beter 
te controleren wanneer men (handhaving/politie) toch al op ronde is. En nu ook eens alle 
besparingen van hondenbezit voor de gemeenschap in de optelsom mee te nemen. 
(Een deel van de participatie reservering gebruiken of landelijk om hogere boetes vragen zijn 
ook creatief goedgekeurde oplossingen). 



Motie Politiek het mooist vak van de wereld, wachtgeld niet 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014 

Constaterende dat: 

• Als politici aftreden op hun 57ste, hebben ze nu tijdens de 10 jaar tot hun pensioen 
recht op wachtgeld. 

• Minister van Binnenlandse Zaken wilde deze 'voortgezette uitkering' beperken tot 
maximaal 5 jaar. 

• Een meerderheid in de Kamer was voor het plan. (o.a D66, VVD, CDA, PVDA) 

Voorts constaterende 
• Dat dit landelijke voorstel alleen nu niet doorgaat omdat de kamer vergeten was op 

het op tijd op de agenda zetten, zodat het niet meer per 1 januari kon ingaan. 
• De wachtgeldregeling al jaren een doorn in het oog van menig burger is 

Overwegende dat: 
• Dat de landelijke politiek bijna bij elke punt nu voorstander is van decentralisatie. 
• De gemeente Haarlem veel en ook dit prima op lokaal niveau kan regelen. 
• De gemeente Haarlem met een versobering van de wachtgeld regeling laat zien 

dat bij "snijden in eigen vlees" niet alleen de ambtenaren bedoeld worden 
• De gemeente Haarlem als grote regio gemeente en hoofdstad van de provincie 

ook wel een trendzettende rol kan spelen. 

Draagt het college op: 

Een wachtgeldregeling voor 5 jaar op te laten stellen en te hanteren voor de locale 
Haarlemse politici zodat nieuwe wethouders ook al onder deze regeling vallen, 
wanneer deze Haarlemse politici dit zelf willen, aangezien met in achtneming van de nu nog 
geldende regels en wetgeving niemand gedwongen kan worden. Het college doet dus een 
uitdrukkelijk verzoek vooruitlopend op nieuw beleid. 



3 
TROTS 
Haarlem 

( j l r i ' ia CM ^ 

Motie Aanpak woonfraude, verbied te hoge huren 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014 

Constaterende dat: 

• Er nu aandacht wordt gevraagd om woonfraude aanpak een hoge prioriteit te geven 
• Soms bemiddelaars te hoge kosten vragen bij bemiddeling bij een huurwoning 
• Huisjesmelkers soms ook te hoge huren vragen tov het puntensysteem wat de 

waarde van de huur in de praktijk zou moeten bepalen. 
• Illegale huurders vaak geen kant op kunnen 
• Klagen over te hoge huren vaak weinig zin heeft als dit niet in de wet of APV is 

vastgelegd 

Draagt het college op: 

Te hoge huren ten opzichte van het landelijke puntensysteem te verbieden in het APV 



Actiepartij 

TROTS 
Haarlem 

voor Haariem 

Motie Vreemd: Gemeenschappelijke Regelingen 
Een plakje van de Eenheidsworst 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014 

Constaterende: 
• Dat de landelijk gewenste decentralisatie lokaal bij gemeenten kan leiden tot 

centralisatie en meer samenwerken bijvoorbeeld in een gemeenschappelijke 
regeling (GR) 

• Dat een GR veel voordelen kan hebben, bijvoorbeeld lagere kosten door een 
gezamenlijke inkoop. 

Voorts constaterende 
• Dat er ook nadelen aan een GR kunnen zitten voor een deelnemende gemeente 
• Dat voor de gemeente Haarlem binnen de GR VeiligheidsRegio Kennemerland een 

nadeel aan het licht kwam, namelijk verlies aan regie over gewenste uitvoering 
van de GR specifiek gericht op Haarlem 

• Dat een democratisch unaniem uitgesproken wens van de Haarlemse raad en door de 
gemeente Haarlem zelf betaald, toch door het dagelijks bestuur van de GR kan 
worden verworpen. 

• Dat dit natuurlijk NIET specifiek verbonden is aan de GR VRK maar deze situatie zich 
voor ELKE deelnemende gemeente bij ELKE GR kan voordoen. 

Overwegende dat: 
• Samenwerken iets heel moois is en het in de regel ook veel voordeel kan opleveren 
• Samenwerking in een GR soms ook ongewenste resultaten kan opleveren voor een 

deelnemende gemeente terwijl die niet nodig hoeven te zijn of dat het ' repareren' 
van een nadeel voor deze specifieke gemeente verder geen gevolgen hoeft te 
hebben voor de overige deelnemende gemeenten binnen de GR. 

Draagt het college op: 

Er naar te streven dat bij een toekomstige GR en bij wijziging van een bestaande GR waar 
Haarlem aan deel neemt er in de GR overeenkomst / reglement het volgende wordt 
opgenomen: 

Wanneer een deelnemende gemeente aan de GR een specifieke wens heeft vanuit de 
gemeenteraad~yan die gemeente enahJit door de gemeente zelf gefinancierd wordt 



ov 

TROTS 
Haarlem 

Motie Inschrijven Gemeente = Opschrijven emailadres 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014 

Constaterende dat: 

P 132 zegt " De gemeente vertrouwt de inwoners van Haarlem en wil op ze kunnen 
bouwen en rekenen op hun maatschappelijke betrokkenheid. Daarom is het 
belangrijk dat de communicatie tussen de Haarlemmers en de gemeente goed 
verloopt: eigentijds en doelgericht. Digitale kanalen worden zo ingericht en beheerd 
dat zij het preferente kanaal voor de Haarlemmers worden. 

• P132 zegt " Samen doen! Vraagt om verder gaande digitalisering van onze 
dienstverlening. Waar het kan wordt het contact digitaal en waar nodig blijft het 
contact persoonlijk 

Voorts constaterende 

Dat bij inspraak of participatie trajecten toch nog geklaagd wordt door een deel 
van de betrokkenen over het niet hebben ontvangen van een brief die verstuurd 
zou zijn door de gemeente (zie 24 uursopvang) 
De stadskrant ook niet optimaal bezorgt wordt en mensen met een nee-nee 
sticker nog minder vaak kans lopen om op de ouderwetse manier van geprinte 
media op de hoogte te blijven van gemeentelijke zaken. 

• Uit onderzoek blijkt dat op dit moment 94% van de huishoudens over een internet 
aansluiting beschikt. 

Overwegende dat: 
Het voor participatie belangrijk is om goed op de hoogte te zijn. 
Dat wanneer men niet goed op de hoogte is of betrokken men zich niet gehoord 
voelt, er een kloof kan ontstaan of er tijdrovende en geldverslindende procedures 
tegen de gemeente kunnen worden gestart. 

• Communicatie via de Stadskrant in de huidige vorm in 2015 nog blijft doorgaan 
en dit dus een prima periode kan zijn om gelijktijdig nieuwe meer adequate 
vormen van communicatie met de burger te beproeven. 

Draagt het college op: 

Om bij inschrijving van een bewoner in de gemeente van Haarlem standaard om een email 
adres van deze burger te vragen voor de gemeentelijke communicatie. 



(3o 
TROTS 
Haarlem 

d Cc* 

Motie Camera's in de raadszaal nu 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014 

Constaterende dat: 

• Een goedwerkend camerasysteem in de raadszaal te prefereren valt boven een 
gebrekkig audiosyteem 
De tegenwoordige mens vaker per dag naar een beeldbuis kijkt dan een 
radioprogramma luistert of een boek leest 

• Dat ook de gemeente Haarlem mee moet in de vaart der volkeren 

Voorts constaterende 
• Het aantal stemmers bij gemeenteraadsverkiezingen bedroevend laag is 
• Men vaak slecht op de hoogte is wat er zich allemaal afspeelt in de raadszaal 
• Betrokken en goed geïnformeerde burgers beter kunnen participeren, een gewenst 

beleid van dit college. 

Overwegende dat: 
• Van de G32 omringende gemeenten, die overigens uit 36 gemeenten bestaat, verre 

weg de overgrote meerderheid al met succes een camerasysteem heeft 
• Dat dit dus betekend dat de kosten niet onoverkomelijk zijn en het camerasysteem 

dus gewoon direct ingevoerd kan worden op een zo snel mogelijke basis 

Draagt het college op: 

Een camerasysteem in de raadszaal aan te laten legen na overleg met de buurt G32 
gemeenten om te zien welke het beste is. Financiering kan uit de participatiegelden worden 
gehaald aangezien burgers veel meer zullen gaan participeren als zijn met eigen ogen zien 
wat er op het gemeentehuis gebeurt. 



Haarlem 

Motie Lagere leges Hogere Veiligheid 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014 

Constaterende dat: 

• Wanneer bewoners veiligheidsmaatregelen treffen zoals bijvoorbeeld gezamenlijk 
een hek plaatsen bij hun steeg om inbraakpogingen in hun buurt te verminderen 
betalen zij gewoon het volle pond aan leges 
Dit college een grote voorstander is van het participeren van de bevolking en dat 
moet worden toegejuicht en niet afgeremd 

Voorts constaterende 

Inbraken en inbraakpogingen een nogal grote impact hebben op de betroffen 
bewoners 
De gemeente haariem ook gebaat is met lagere criminaliteit cijfers en voorkoming 
van criminele activiteiten zoals inbraak omdat dit handhaving en nazorg en 
onderzoek kosten scheelt 
Het plaatsen van veiligheidsmaatregelen goed is voor de plaatselijke economie. 
Het leefbaar en aantrekkelijk houden van een buurt zorgt voor hogere 
huizenprijzen en hogere opbrengsten voor de gemeente 

Draagt het college op: 

Om een kortingsregeling te bedenken voor het leges systeem wanneer het gaat om zaken 
die de veiligheid van de stad vergroten en zo de gemeente kosten bespaart en mogelijk zelfs 
hogere inkomsten bezorgt. Deze regeling komt naar de raad ter beoordeling. 

En gaat over tot de orde van de dag 



^HAARLEM 
PVDA 

• 
Motie Kom (P)op (school) & Maak (oefen)ruimte! 

De gemeenteraad van Haarlem, In vergadering bijeen op 6 november 2014, 

Constaterende dat: 
Haarlem zich naar buiten toe profileert als popstad 

• Er sinds het sluiten van Daisy Bell nauwelijks geschikte oefenruimte meer in Haarlem is 
voor (beginnende)bands 

• In het coalitieprogramma Haarlem 2014-2018 Samen Doen! wordt bevestigd, dat we 
"..de initiatieven voor een popschool en oefen- en studioruimtes voor muzikaal talent 
ruimte bieden." 

Overwegende dat: 
Er een belofte is gedaan werk te maken van het realiseren van een locatie voor een 
popschool en oefen/ studioruimtes voor Haarlemse bands, 
De gemeente mogelijk passend onroerend goed bezit 
De wethouder in de vergadering van de cie Ontwikkeling in november 2013 heeft 
toegezegd binnen een jaar met een voorstel voor een toekomstbestendige locatie voor 
de popschool en oefen- en studioruimtes te komen 

Besluit 
Het College op te dragen voor de kadernota 2015 met een concreet voorstel te komen 
dat tot een toekomstbestendige oplossing leidt. In het voorstel wordt een fysieke ruimte 
geboden aan een popschool en aan oefenruimtes en studio's voor Haarlemse muzikale 
talenten, ook van buiten de popschool. 
Dit voorstel wordt begeleid met een financiële onderbouwing. 
Hierbij rekening te houden met de wens dat een dergelijk onderkomen minimaal een 
oppervlak van 1000m2 beslaat, betaalbaar is voor de doelgroep en een langdurige 
oplossing biedt. 

En gaat over tot de orde van de dag 

R. Berkhout(GLH) 8. Visser(PvdA) F. Garretsen(SP) F. Smit (OPH) S.van de Raadt(TROTS) 
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Motie Kom (P)op (school) & Maak (oefen)ruimte! 
/ 

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

Constaterende dat: 
• Haarlem zich naar buiten toe profileert als popstéd 
• Er sinds het sluiten van Daisy Bell nauwelijks geschikte oefenruimte meer in Haarlem is 

voor (beginnende)bands 
• In het coalitieprogramma Haarlem 2014-20/8 Samen Doen! wordt bevestigd, dat we 

"..de initiatieven voor een popschool en o^fen- en studioruimtes voor muzikaal talent 
ruimte bieden." 

Overwegende dat: 
• Er een belofte is gedaan werk te maj(en van het realiseren van een locatie voor een 

popschool en oefen/ studioruimtes/oor Haarlemse bands, 
• De gemeente mogelijk passend onroerend goed bezit 
• De wethouder in de vergadering/van de cie Ontwikkeling in november 2013 heeft 

toegezegd binnen een jaar meVeen voorstel voor een toekomstbestendige locatie voor 
de popschool en oefen- en st/dioruimtes te komen 

Besluit 
• Het College op te drageny^oor het einde van 2014 met een concreet voorstel te komen 

dat tot een toekomstbestendige oplossing leidt. In het voorstel wordt een fysieke ruimte 
geboden aan een popsichool en aan oefenruimtes en studio's voor Haarlemse muzikale 
talenten, ook van buited de popschool. 

• Dit voorstel wordt begeleid met een financiële onderbouwing. 
• Hierbij rekening te houden met de wens dat een dergelijk onderkomen minimaal een 

oppervlak van 100ym2 beslaat, betaalbaar is voor de doelgroep en een langdurige 
oplossing biedt. 

En gaat over tot de orde va/i de dag 
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^ 813 
PVDA 

Motie Kom (P)op (school) & Maak (oefen)ruimte! 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 6 november 2014, 

Constaterende dat: 
Haarlem zich naar buiten toe profileert als popstad 
Er sinds het sluiten van Daisy Bell nauwelijks geschikte oefenruimte meer in Haarlem is 
voor (beginnende)bands 
In het coalitieprogramma Haarlem 2014-2018 Samen Doen! wordt bevestigd, dat we 
"..de initiatieven voor een popschool en oefen- en studioruimtes voor muzikaal talent 

ruimte bieden." 

Overwegende dat: 
Er een belofte is gedaan werk te maken van het realiseren van een locatie voor een 
popschool en oefen/ studioruimtes voor Haarlemse bands. 
De gemeente mogelijk passend onroerend goed bezit 
De wethouder in de vergadering van de cie Ontwikkeling in november 2013 heeft 
toegezegd binnen een jaar met een voorstel voor een toekomstbestendige locatie voor 
de popschool en oefen- en studioruimtes te komen 

Besluit 
• Het College op te dragen voor de kadernota 2015 met een concreet voorstel te komen 

dat tot een toekomstbestendige oplossing leidt. In het voorstel wordt een fysieke ruimte 
geboden aan een popschool en aan oefenruimtes en studio's voor Haarlemse muzikale 
talenten, ook van buiten de popschool. 

• Dit voorstel wordt begeleid met een financiële onderbouwing. 
• Hierbij rekening te houden met de wens dat een dergelijk onderkomen minimaal een 

oppervlak van 1000m2 beslaat, betaalbaar is voor de doelgroep en een langdurige 
oplossing biedt. 

En gaat over tot de orde van de dag 

R. Berkhout(GLH) S. Visser(PvdA) F. Garretsen(SP) F. Smit (OPH) S.van de Raadt(TROTS) 
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Motie Groene Daken 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 6 november 2014, 

Constaterende dat: 
• De gemeente in de toekomst vaker te maken /al krijgen met hevige regenval. 
• Dit meer en meer zorgt voor overbelasting van het rioleringsstelsel 
• Groene Daken hierin een bufferfunctie vervjüllen door middel van opvang van 

regenwater. 
• Van groene daken in de stad in de zome/een verkoelende werking uitgaat. 

• In het coalitieprogramma Haariem 201^1-2018 Samen Doen! voor de periode 2015 t/m 
2018 jaarlijks € 500.000,- wordt gere/erveerd voor nieuwe maatregelen ten behoeve 
van duurzaamheid, fiets en groen. 

• Binnen die middelen voor het jaa/ 2015 € 55.000,- is gereserveerd voor nog nader vast 
te stellen initiatieven vanuit de gemeenteraad. 

• De planning voor de latere janen kan worden gewijzigd op basis van nieuwe prioriteiten 

Overwegende dat 
• Diverse grote steden hienfoor al regelingen in het leven hebben geroepen, waaronder 

Amsterdam, Den Haag an Rotterdam 
• De vergroening van dal/en in onze stad een onderdeel dient te zijn van succesvol 

klimaatbeleid 

Besluit 
Het College op te dragen in navolging van bovengenoemde steden, voor de komende 
vier jaar een regel/ng in het leven te roepen, met een maximum van E25.000 per jaar, 
ten behoeve van/ae aanleg van groene daken voor particulieren en bedrijven. Waarbij 
voor het jaar 20/5 voor een maximum van E25.000 gereserveerd zal worden uit het 
budget van E5S.000 dat is gereserveerd voor nog nader vast te stellen initiatieven 
vanuit de gemeenteraad. Voor de jaren 2016 t/m 2018 een dekking zal worden gezocht 
binnen het tollale jaarlijkse budget van E500.000 voor nieuwe maatregelen ten behoeve 
van duurzaamheid, fiets en groen. 

En gaat over tot de orde van de dag 

cDA 
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Motie Stille en Schone Scooters/in de Stad 

De gemeenteraad van Haarlem, In vergadering bijeen/óp 2014, 

Constaterende dat: 
• In Haarlem maandelijks meer dan 200.000'km met bezorgscooters wordt gereden 
• Dat daarmee veel schadelijk fijnstof worjtf uitgestoten en de luchtkwaliteit ernstig wordt 

aangetast 
• Deze bezorgscooters daarnaast veel/geluidsoverlast met zich meebrengen. 

• In het coalitieprogramma Haarleiri^OM^OIS Samen Doen! voor de periode 2015 t/m 
2018 jaarlijks € 500.000,- wordt gereserveerd voor nieuwe maatregelen ten behoeve 
van duurzaamheid, fiets en groe 

• Binnen die middelen voor he/jaar 2015 € 55.000,- is gereserveerd voor nog nader vast 
te stellen initiatieven vanuit/de gemeenteraad. 

• De planning voor de latece jaren kan worden gewijzigd op basis van nieuwe prioriteiten 

Overwegende dat 
• Er in Utrecht een 

dat 20% van de 
/ccesvolle regeling in het leven is geroepen die ervoor heeft gezorgd 
staurants zijn overgestapt op elektrische bezorgscooters 

Besluit 
Het College op te dragen in navolging van de gemeente Utrecht, voor de komende vier 
jaar een regeling in het leven te roepen, met een maximum van E25.000 per jaar, om 
bezorgrestacirants te faciliteren om over te stappen op elektrische scooters. Waarbij 
voor het jaar 2015 voor een maximum van E25.000 gereserveerd zal worden uit het 
budget van E55.000 dat is gereserveerd voor nog nader vast te stellen initiatieven 
vanuit de/gemeenteraad. Voor de jaren 2016 t/m 2018 een dekking zal worden gezocht 
binnen biet totale jaarlijkse budget van E500.000 voor nieuwe maatregelen ten behoeve 
van duorzaamheid, fiets en groen. 

En gaat over tot de orde van de dag 
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35-
® |D66 

Mot ie 'V r i jw i l l i ge r s onde rhouden het g roen voo r H a a r l e m ' 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 6 november 2014, 

Constaterende dat: 
- De provincie het voornemen heeft om in totaal € 1,5 miljoen te bezuinigen 

op de boekjaarsubsidie en het vrijwilligerswerk in de natuur (Betrekken bij 
Groen). 

- Landschap Noord Holland een belangrijke rol heeft bij het ondersteunen 
van vrijwilligersgroepen, die reeds jaren bezig zijn met het beheer en 
onderhoud van het groen, o.a. aan de groene rand van Haarlem, 

- Deze groepen dan steeds moeilijker hun goede werk kunnen doen, en 
daarmee de uitvoering van de beheerplannen niet meer kunnen realiseren, 

- de dreiging van verlies van de steun van de vrijwilligers. 

Overwegende dat: 
- we in het Coalitieakkoord meer willen van de inzet vragen van vrijwilligers 

In de wijken 
- Vrijwilligers bij hun werk wel ondersteuning van materiaal, kennis en 

kunde nodig hebben 
- Groen een financiële waarde vertegenwoordigt en onderhoud dus 

waardevol is voor de mensen in de wijk 

Verzoekt het college : 
- Uit te zoeken hoe deze reeds bestaande en nieuwe (groepen) vrijwilligers 

geholpen kunnen worden bij het beheer en onderhoud van het Groen aan 
de rand en andere delen van Haarlem, 

- Hiervoor financiering te zoeken In het budget voor duurzaamheid, groen 
en fietsen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



PVDA GROENLINKS 

Motie: 'Stimulering ouderensport' 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 6 novembe/2014, in beraadslaging 
over 'de begroting 2015-2019'; 

Constaterende dat: 

Op de inzet van sport in de leefdomeinen van het Sociaal Domein, weinig oog is voor 
sportbeoefening door 50-plussers; 
er momenteel geen mogelijkheid bestaat om via Haarlempas 50-plussers te 
stimuleren om te blijven bewegen. 

Overwegende dat: 

50-plussers met een minimum inkomen/vaak onvoldoende bestedingsruimte hebben 
voor sportdoeleinden en als gevolg daarvan weinig tot nauwelijks bewegen; 
sport bij uitstek een bindmiddel is d^it sociale verbanden bevordert en een sociaal 
isolement kan voorkomen; 

ouderen die sporten langer fysiej^en mentaal gezond blijven. 

Verzoekt het college: 

- 50-plussers met een Haaptempas te ondersteunen in de sportkosten (naar voorbeeld 
van het Jeugdsportfoncjé) en dit te dekken uit de middelen voor het 
sportstimuleringsfonds. 

...en gaat over tot de or^le van de dag. 

^. ff it^ 
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Chr is tenUnie 

Motie 'Haarlem in beweging' 

P V D A GROENLINKS 

S P « 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 6 november 2014, in beraadslaging 
over 'de begroting 2015-2019'; 

Constaterende dat: 

- Er momenteel geen mogelijkheid bestaat om 50-plussers met een minimuminkomen te 
ondersteunen in de sportkosten. 

Overwegende dat: 

- 50-plussers met een minimuminkomen vaak onvoldoende bestedingsruimte hebben 
om zelf in hun sportkosten te voorzien en als gevolg daarvan weinig tot nauwelijks 
bewegen; 

- dat veel 50-plussers met een minimuminkomen wel heel graag willen sporten; 
aan ziekten als gevolg van inactiviteit vorig jaar in Nederland 1,3 miljard euro werd 
uitgegeven; 
regelmatig sporten ervoor zorgt dat je langer fysiek én mentaal gezond blijft; 

- sport bij uitstek een bindmiddel is dat sociale verbanden bevordert en een sociaal 
isolement kan voorkomen. 

Verzoekt het college: 

- 50-plussers met een Haarlempas te ondersteunen in de sportkosten (naar voorbeeld 
van het Jeugdsportfonds) en dit te dekken uit de middelen voor het 
sportstimuleringsfonds. 

...en gaat over tot de orde van de dag 



D66 PVDA GROENLINKS 
Motie: 'Herijking grote contracten' 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 6 november 2014, in 
beraadslaging over 'de begroting 2015-2019'; 

Constaterende dat, 

In het coalitieprogramma (p.15) en de kadernota (p.31) de volgende 
besparing is opgenomen: 'besparing op grote contracten (1 miljoen in 
2016 en 1,5 miljoen vanaf 2017); 
In de begroting is opgenomen dat dit vooralsnog wordt gezien als 
besparing op het contract met Spaarnelanden, waarbij de besparing is 
ingerekend bij de budgetten voor dagelijks onderhoud dat door 
Spaarnelanden wordt uitgevoerd; 

Overwegende dat, 

We ons niet kunnen voorstellen dat het contract met Spaarnelanden 
het enige grote contract is dat de gemeente heeft gesloten; 
Bezuinigen op het contract van Spaarnelanden nu juist ziet op het 
beheer en onderhoud van de openbare ruimte waar al een forse 
bezuiniging is ingeboekt; 

Verzoekt het college: 

Om uiterlijk bij de Kadernota 2015, een nieuwe voorstel aan de raad te doen met 
besparingen op grote contracten. In dit voorstel dient inzichtelijk gemaakt te zijn 
wat de tien grootste contracten zijn en welke besparingsmogelijkheden zijn 
overwogen om tot het voorstel te komen. 

...en gaat over tot de orde van de dag. 

C 
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PVDA D66 GROENLINKS 

Amendement: 'Geen regel, geen handhaving' 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 6 november 2014, in 
beraadslaging over 'de begroting 2015-2019'; 

Constaterende dat. 

Er ten behoeve van de bezuinigingen, diverse pakketten zijn 
samengesteld, waaronder pakket 4: 'Minder regelgeving en 
handhaving', een totale bezuiniging van 3,5 miljoen euro; 
Dit pakket is verdeeld in vier onderdelen: 4.1, 4.2, .4.3 en 4.4, steeds 
voor 'het afschaffen van gemeentelijke vergunningen en daarmee het 
beperken van handhavingstaken'; 
In het coalitieprogramma [p.16) en de kadernota [p.30) is besloten 
om taakstellend 8 ton te bezuinigen op 'minder regelgeving en 
bijbehorende handhaving' te concretiseren in een voorstel van het 
college; 
In de concept-begroting op pagina's 35 en 36 een voorstel hiertoe is 
gedaan door het college; 

Overwegende dat, 

De inhoud van de voorstellen niet op alle onderdelen binnen het kader 
van de raad blijft: minder regelgeving en bijbehorende handhaving; 
Het te bezuinigen bedrag van 8 ton structureel is ingeboekt, maar dan 
voor het grootste deel op middelen behorende bij vacatures en 
bovenformatieven; 

Besluit: 

1. De uitwerking van dit pakket op pagina's 35 en 36 te schrappen uit de 
begroting, wel akkoord te gaan met de incidentele invulling voor 2015 zoals is 
voorgesteld en wel akkoord te gaan met de voorgestelde personele bezuiniging. 

2. Het college te verzoeken om het overige te bezuinigen deel voor de jaren 2016 
en verder, uit te werken binnen het kader 'minder regelgeving en bijbehorende 
handhaving'. 

...en gaat over tot de orde van de dag. 

0 V-èh czO^ 
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Motie: Stuit de verjaring. 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 5 november 2014. 

Overwegende dat 

• De Gemeente Haarlem nog steeds wacht op de levering door het Rijk van 11 Hectare 
weidegrond van de "Verdolven Landen" 

Tevens constaterende dat 

• Het college stelt in een brief dat deze claim na 20 jaar is verjaard, maar deze bewering niet 
correct blijkt. 

• Dat de akte stamt uit december 1994 en dat stuiting van de verjaring dus nog mogelijk is. 

Draagt het College van B&W om 

• Er zorg voor te dragen, dat de stuiting van deze verjaring wordt gerealiseerd voor 1 
december 2014, zodat Haarlem nog aanspraak kan maken op deze claim van 11 hectare 
grond. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Amendement verlaging investeringsplafond 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 6 november 2014, 

gelezen de "Programmabegroting 2015-2019, 

overwegende dat: 

- het netto investeringsvolume daalt van 41 miljoen in 2015 naar 26,5 miljoen in 
2018; 

- het investeringsplafond op de kapitaallasten nu is vastgesteld op een netto 
kapitaallast van 52 miljoen; 

- de meerjarige daling van de investeringsvolumes een verlaging van het 
investeringsplafond mogelijk maakt; 

- het daarom mogelijk is dit plafond te verlagen naar 45 miljoen; 

besluit 

Op bladzijde 46 van de programmabegroting het bedrag "52 miljoen" te vervangen 
door "45 miljoen". 

en gaat over tot de orde van de dag. 

SP 

Frits Garretsen 

^- ' 
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Motie: Het zit vast goed?! 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op dobderdag 6 november 2014, 

Constaterende 

- De kritieke financiële positie waarin de gemeènte Haarlem verkeert; 

- De vragen die er bestaan rondom de vastgoedportefeuille; 

- De accountant in zijn brief van 3 november 2014 opmerkt dat een deel van de 
vastgoed administratie nog niet in orde is; 

De volatiele markt voor het vastgoe 

Overwegende dat 

Dat een alleen met een goed zicht op de reële waarde van het gemeentelijk 
vastgoed de raad beleidskeuzes kan maken; 

Draagt het college op 

- Een voorstel te doen voor een extern onderzoek naar de gehele 
vastgoedportefeuille van Haarlem, inclusief de waardering en administratie; 

- Aan de onderzoeker een overzicht te vragen van de mogelijke beleidskeuzes 
voor de gemeente Haarlem, inclusief de financiële consequenties daarvan; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Anne Feite Bloem SP 

Wybren van Haga W D 
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Amendement risico's sociaal domein 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 6 november 2014, 

gelezen de "Programmabegroting 2015-2019, 

overwegende dat: 

- door de vermindering van het aantal plaatsen in verzorgingshuizen de vraag 
naar thuiszorg alleen maar zal toenemen; 

- door de decentralisatie in de jeugdzorg naar verwachting een toename zal 
ontstaan in de vraag naar jeugdhulpverlening; 

- de afbouw van de sociale werkplaats een druk zal leggen op de toeleiding 
naar beschut werk van mensen met een beperking; 

- bovengenoemde ontwikkelingen een toename van de wachtlijsten tot gevolg 
zullen hebben; 

- deze toename financiële en bestuurlijke risico's met zich meebrengt; 

- voor het sociale domein weerstandscapaciteit nodig blijft; 

- de kans aanwezig is dat het risico van het sociaal domein de omvang van de 
reserve per 1 januari 2015 overstijgt; 

- er geen steekhoudende argumenten zijn om dit risico niet op te nemen in het 
overzicht 'Bedrijfsvoeringsrisico's" en buiten de berekening van het benodigde 
weerstandscapaciteit te houden; 

- dat zichtbaar dient te zijn welke risico wordt ingeschat ten aanzien van de 
lasten sociaal domein; 

- dat dit onderdeel dient uit te maken van de berekening benodigde 
weerstandscapaciteit; 



besluit 

Op bladzijde 170 van de programmabegroting de tekst van punt 3 onder de kop: 
"risico's sociaal domein (daling 2,2 miljoen) te schrappen; 

en draagt het college op om het risico sociaal domein op te nemen in het overzicht 
bedrijfsvoeringsrisico's en derhalve een herberekening van 
de benodigde weerstandscapaciteit te maken. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Frits Garretsen SP 

Frans Smit OPH 

SjaakVrugt AP 
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Amendement risico's sociaal domein 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 6 november 2014, 

gelezen de "Programmabegroting 2015-2019, 

overwegende dat: 

- door de vermindering van het aantal plaatsen in verzorgingshuizen de vraag 
naar thuiszorg alleen maar zal toenemen; 

- door de decentralisatie in de jeugdzorg naar verwachting een toename zal 
ontstaan in de vraag naar jeugdhulpverlening; 

- de afbouw van de sociale werkplaats een druk zal leggen op de toeleiding 
naar beschut werk van mensen met een beperking; 

- bovengenoemde ontwikkelingen een toename van de wachtlijsten tot gevolg 
zullen hebben; 

- deze toename financiële en bestuurlijke risico's met zich meebrengt; 

- voor het sociale domein weerstandscapaciteit nodig blijft; 

besluit 

Op bladzijde 170 van de programmabegroting de tekst van punt 3 onder de kop: 
"risico's sociaal domein (daling 2,2 miljoen) te schrappen. 

Op bladzijde173 de ratio weerstandsvermogen te veranderen in 24,5 gedeeld door 
18,2 is = 1,34. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

SP .., 

- ^ v v V 



SP. OPHaarlem 
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Amendement risico's sociaal domein 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 6 november 2014, 

gelezen de "Programmabegroting 2015-2019, 

Overwegende dat: 

- door de vermindering van het aantal plaatsen in verzorgingshuizen de vraag 
naar thuiszorg alleen maar zal toenemen; 

- door de decentralisatie in de jeugdzorg naar verwachting een toename zal 
ontstaan in de vraag naar jeugdhulpverlening; 

- de afbouw van de sociale werkplaats een druk zal leggen op de toeleiding 
naar beschut werk van mensen met een beperking; 

- bovengenoemde ontwikkelingen een toename van de wachtlijsten tot gevolg 
zullen hebben; 

- deze toename financiële en bestuurlijke risico's met zich meebrengt; 

- voor het sociale domein weerstandscapaciteit nodig blijft; 

- de kans aanwezig is dat het risico van het sociaal domein de omvang van de 
reserve per 1 januari 2015 overstijgt; 

- er geen steekhoudende argumenten zijn om dit risico niet op te nemen in het 
overzicht 'Bedrijfsvoeringsrisico's" en buiten de berekening van het benodigde 
weerstandscapaciteit te houden; 

- zichtbaar dient te zijn welke risico wordt ingeschat ten aanzien van de lasten 
sociaal domein; 

- dit onderdeel dient uit te maken van de berekening benodigde 
weerstandscapaciteit; 



Besluit 

Op bladzijde 170 van de programmabegroting de tekst van punt 3 onder de kop: 
"risico's sociaal domein (daling 2,2 miljoen) te schrappen; 

en draagt het college op om het risico sociaal domein op te nemen in het overzicht 
bedrijfsvoeringsrisico's en derhalve een herberekening van 
de benodigde weerstandscapaciteit te maken. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Frits Garretsen 

Frans Smit 

Sjaak Vrugt 

Sander van den raadt 



SP. OPHaarlem 
O u d e r e n P , i /U i H a a r l o m 

HZ B6 

Amendement risico's sociaal domein 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 6 november 2014, 

gelezen de "Programmabegroting 2015-2019, 

Overwegende dat: 

- door de vermindering van het aantal plaatsen in verzorgingshuizen de vraag 
naar thuiszorg alleen maar zal toenemen; 

- door de decentralisatie in de jeugdzorg naar verwachting een toename zal 
ontstaan in de vraag naar jeugdhulpverlening; 

- de afbouw van de sociale werkplaats een druk zal leggen op de toeleiding 
naar beschut werk van mensen met een beperking; 

- bovengenoemde ontwikkelingen een toename van de wachtlijsten tot gevolg 
zullen hebben; 

- deze toename financiële en bestuurlijke risico's met zich meebrengt; 

- voor het sociale domein weerstandscapaciteit nodig blijft; 

- de kans aanwezig is dat het risico van het sociaal domein de omvang van de 
reserve per 1 januari 2015 overstijgt; 

- er geen steekhoudende argumenten zijn om dit risico niet op te nemen in het 
overzicht 'Bedrijfsvoeringsrisico's" en buiten de berekening van het benodigde 
weerstandscapaciteit te houden; 

- zichtbaar dient te zijn welke risico wordt ingeschat ten aanzien van de lasten 
sociaal domein; 

- dit onderdeel dient uit te maken van de berekening benodigde 
weerstandscapaciteit; 



Besluit 

Op bladzijde 170 van de programmabegroting de tekst van punt 3 onder de kop: 
"risico's sociaal domein (daling 2,2 miljoen) te schrappen; 

en draagt het college op om het risico sociaal domein op te nemen in het overzicht 
bedrijfsvoeringsrisico's en derhalve een herberekening van 
de benodigde weerstandscapaciteit te maken. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Frits Garretsen 

Frans Smit 

Sjaak Vrugt 

Sander van den raadt 



Motie: 89 miljoen is al weinig genoeg 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 6 november 2014, 

Constaterende dat 

de integratieuitkering bestaat uit middelen voor nieuwe taken in de jeugdwet, 
de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Beschermd wonen en het 
gebundelde participatiebudget; 

- deze uitkering voor 2015 bestaat uit een bedrag van 89 miljoen euro; 

Overwegende dat 

- het van groot belang is dat deze gelden daadwerkelijk worden besteed aan de 
hier bovengenoemde taken; 

- voor deze taken de bestuurlijke afspraak rijksbudget is werkbudget dient te 
gelden; 

Draagt het college op 

- de middelen uit de integratieuitkering voor de jaren 2015 tot en met 2018 
uitsluitend te besteden aan de taken die horen bij de uitvoering in de 
Jeugdwet, de Wet maatschappelijke Ondersteuning 2015, Beschermd wonen 
en aan de taken waarvoor het gebundelde participatiebudget is bestemd. 

en gaat over tot de orde van de dag 

Frits Garretsen 

SP 



4 
SBB 
Haarlem 

Motie Noteer naam en NUMMER, voorkom fraude 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014 

Constaterende dat: 

Er een nieuw soort paspoortfraude is ontdekt, waarbij personen uit voormalige 
Oostbloklanden in hun eigen land voor een paar euro hun naam kunnen veranderen 
en met deze nieuwe naam in Nederland een nieuwe identiteit opbouwen 
Deze personen in hun eigen land bij geboorte wel een unieke persoonlijke code 
krijgen bij hun geboorte die nooit meer verandert. 
Dit unieke nummer ook in hun paspoort staat maar in Nederland hier niet naar wordt 
gekeken, maar enkel naar de naam 

Voorts constaterende 

Dat bij een naamsverandering het oude paspoort wordt ingenomen in het 
thuisland maar daarvan gaat geen bericht naar Nederland. Aangevraagde 
toeslagen op het oude paspoort blijven doorlopen en BSN blijft geldig 
Dat met de nieuwe naam en het nieuwe paspoort weer gebruik kan worden 
gemaakt van nieuwe voorzieningen 

Overwegende dat: 
Door de manier van registreren in Nederland en Haarlem er misbruik gemaakt 
wordt van voorzieningen die betaald worden door de belastingbetaler 
De begroting voor komende jaren negatief beïnvloed kan worden door plots 
hogere uitgaven ten gevolge van fraude 

Draagt het college op: 

De procedures van inschrijving zo aan te passen dat ook de unieke persoonlijke code wordt 
geregistreerd bij inschrijving en fraude zoveel mogelijk wordt tegen gegaan. 



TROTS 
Haarlem 

Motie Precario is als het rijden door rood licht (of je wordt op heterdaad betrapt of krijgt 
naderhand op basis van de foto de rekening thuis) 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014 

Constaterende dat: 

Wanneer je door rood licht rijdt je op twee manieren bekeurt kan worden; of op 
heterdaad door oom agent, of met terugwerkende kracht met behulp van een 
camera of ander bewijs 
Bij precario overtredingen er vaak net gedaan wordt of alleen heterdaad 
overtredingen direct zelf waargenomen door handhaving of politie beboet kunnen 
worden 
Bij precario men ook achteraf kan 'beboeten' aan de hand van bijvoorbeeld 
geconstateerde overtredingen door het ontbreken van vergunningen of satelliet 
foto's 

Voorts constaterende 
De geschatte gemiste inkomsten van precario door niet optimaal handhaven 
of regelnaleving in de tonnen loopt 
Deze gemiste inkomsten het begrotingstekort en de schuld van haariem 
verkleinen. 

Draagt het college op: 

Alle precario gelden die niet geind zijn, maar waarvan wel geconstateerd kan worden dat dat 
zou moeten als nog te laten innen. 



TROTS 
Haarlem 

Motie Onze norm is er niet voor de vorm: WNT-norm als max 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014 

Constaterende dat: 

De gemeente in tijden van crisis en tekort en een hoge schuld goed op de centen 
moet letten, maar natuurlijk altijd deze basis houding moet aanhouden 

• Geld maar een keer uitgegeven kan worden 
• Geld zoveel mogelijk naar het directe doel moet gaan 

Draagt het college op: 

Dat bij aanbestedingen de gemeente geen organisaties uitnodigt die salarissen betalen die 
boven de WNT-norm liggen 



TROTS 
Haarlem 

ChristenUnie 
Motie Participeer je rijk: bedenk kostenverlagingen voor de gemeente Haarlem 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014 

Constaterende dat: 

Op p 158 en 159 van de begroting gesproken wordt over heffingen en overige rechten. 
Het basis principe is om alle heffingen en overige rechten kostendekkend te maken. 
Dit bijna automatisme inhoud dat de gevolgen voor de Haarlemse burger vrijwel altijd 
lastenverzwaring betekend 
Dat dit automatisme ook betekend dat er niet meer heel goed naar de kosten wordt 
gekeken, want ze kunnen toch allemaal doorberekend worden. 

Voorts constaterende 

Het coalitie akkoord vele malen de wens uitspreekt dat de burger meer 
participeert 
Dat tot nu toe de participatiegraad nog niet echt heel hoog is 
Mensen deels geïnteresseerd zijn om te participeren als hen dat ook iets oplevert. 

Overwegende dat: 
De aangedragen besparing een vastgestelde periode eerst moet bewijzen echt 
kostenbesparend te zijn. (bijvoorbeeld 2 jaar) 

Draagt het college op: 

Een proef te starten waarbij Haarlemmers ideeën kunnen inleveren die kostenbesparend zijn 
ten opzichte van de huidige manier van werken door de gemeente. Een deel van deze 
kostenbesparing terugvloeit naar de bedenker (eenmalig, bijvoorbeeld gemeten over 1 jaar), 
een deel naar de gemeente en het overige deel naar de burgers bijvoorbeeld in de vorm van 
lagere tarieven 

(O 



ChristenUnie BBB 
Haarlem 

Motie SMART begroting geeft grip op bereiken doelen 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3, 5, en 6 november 2014, 

in beraadslaging over de Programmabegroting 2015, 

Overwegende dat: 
• In de programmabegroting 2015 antwoord wordt gegeven op de vragen wat 

willen we bereiken, wat willen we daarvoor doen en wat mag dit kosten; 
• Veel doelen en activiteiten zoals geformuleerd per beleidsveld nog niet 

SMART zijn geformuleerd (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 
tijdgebonden); 

• Streefwaarden van de prestatie indicatoren in sommige gevallen al jaren 
structureel onder de realisatiewaarden liggen waardoor er weinig prikkels van 
uit gaan; 

• Er bij de beschrijving van doelen en activiteiten in de programmabegroting 
2015 geen onderscheid wordt gemaakt tussen nieuwe / gewijzigde activiteiten 
en ongewijzigd beleid; 

• De financiën alleen op het niveau van beleidsvelden zijn beschreven waardoor 
er voor raadsleden onvoldoende inzicht is in de financiën van specifieke 
activiteiten; 

Verzoekt het college: 
• Uiterlijk bij de komende kadernota de prestatie-indicatoren te herijken zodat er 

voldoende prikkel vanuit gaat voor verbetering of behoud van een reeds 
bereikt hoog niveau; 

• In de programmabegroting 2016 doelen en activiteiten meer SMART te 
formuleren; 

• In de programmabegroting 2016 bij doelen en activiteiten een duidelijk 
onderscheid te maken tussen ongewijzigd beleid en nieuw/gewijzigd beleid 
(antwoord op de vraag "wat gaan we anders doen"); 

• In overleg met de commissie bestuur en/of de werkgroep informatiewaarde te 
bezien of de financiën in de begroting meer specifiek kan worden 
weergegeven, in ieder geval voorde grootste activiteiten/producten per 
beleidsveld en een voorstel hiervoor bij de volgende kadernota te presenteren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ChristenUnie Trots Haar 

P 
k Visser Sakider van den Raadt 



ChristenUnie 

MOTIE Maaltijdvoorziening daklozen 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3, 5 en 6 november 2014, 

in beraadslaging over de Programmabegroting 2015, 

Overwegende dat: 
• De laatste jaren Stem in de Stad op eigen kosten drie dagen per week een 

maaltijdvoorziening heeft verzorgd voor circa 80 daklozen; 
• De gemeente de afgelopen jaren niet heeft willen bijdragen aan deze 

maaltijdvoorziening omdat er eerst zicht moest zijn voor een structurele 
oplossing voor de opvang; 

• Er inmiddels zicht is op een nieuwe locatie voor dag- en nachtopvang voor de 
daklozen in Haarlem, maar dat er nog geen oplossing is voor de 
maaltijdvoorziening en hier nog verder onderzoek naar wordt gedaan; 

• Stem in de Stad voor 2015 inmiddels uit eigen middelen van kerken en 
fondsen 30.000 euro beschikbaar heeft, maar de kosten voor 3 dagen per 
week voor 80 daklozen 60.000 euro zijn; 

• Een bijdrage aan een goede maaltijdvoorziening voor daklozen een 
fatsoensnorm zou moeten zijn voor een stad als Haarlem; 

• Stem in de Stad bereid is in overleg met de exploitant van de opvang de 
maaltijdvoorziening indien gewenst te verzorgen op de nieuwe locatie; 

Verzoekt het college: 
• In overleg te gaan met Stem in de Stad en de exploitant van de dag- en 

nachtopvang over een definitieve oplossing voor de maaltijdvoorziening voor 
daklozen en de gemeentelijke bijdrage daar aan, daarbij te bezien of de 
maaltijdvoorziening op meer dagen in de week kan worden aangeboden en de 
gemeenteraad hierover voor 1 januari 2015 te informeren. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ChristenUnie 

Frame Visser 



ChristenUnie 

AMENDEMENT Maaltijdvoorziening daklozen 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3, 5 en 6 november 2014, 

in beraadslaging over de Programmabegroting 2015, 

Overwegende dat: 
• De laatste jaren Stem in de Stad op eigen kosten drie dagen per week een 

maaltijdvoorziening heeft verzorgd voor circa 80 daklozen; 
• De gemeente de afgelopen jaren niet heeft willen bijdragen aan deze 

maaltijdvoorziening omdat er eerst zicht moest zijn voor een structurele 
oplossing voor de opvang; 

• Er inmiddels zicht is op een nieuwe locatie voor dag- en nachtopvang voor de 
daklozen in Haarlem, maar dat er nog geen oplossing is voor de 
maaltijdvoorziening; 

• Stem in de Stad voor 2015 inmiddels uit eigen middelen van kerken en 
fondsen 30.000 euro beschikbaar heeft, maar de kosten voor 3 dagen per 
week voor 80 daklozen 60.000 euro zijn; 

• Een bijdrage aan een goede maaltijdvoorziening voor daklozen een 
fatsoensnorm zou moeten zijn voor een stad als Haarlem; 

• Stem in de Stad bereid is in overleg met de exploitant van de opvang de 
maaltijdvoorziening te verzorgen op de nieuwe locatie; 

• Er voor het project BUUV in de begroting 425.000 euro beschikbaar is met als 
streefwaarde 4500 matches per jaar en dit aantal matches ook met een lager 
bedrag gehaald moet kunnen worden; 

Besluit 
• Het budget van BUUV te verlagen met 50.000 euro en dit bedrag beschikbaar 

te stellen voor de maaltijdvoorziening voor daklozen zodat samen met het 
budget dat Stem in de Stad beschikbaar heeft de maaltijdvoorziening voor 
daklozen in 2015 vier dagen per week kan worden aangeboden; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ChrrstenUnie 

k Visser 
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TROTS 
Haarlem 

DL 

Amendement 'Minimagelden volledig benutten: vastleggen in de begroting' 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 6 november 2014, gehoord de beraadslaging 
over de begroting. 

Constaterende dat: 
• Een meerderheid van de raad op 30 oktober 2014 heeft besloten dat de minimagelden volledig 

worden benut voor de doelgroep waar ze voor zijn bestemd; de minima. 
• Dit nog niet vastgelegd is in de huidige versie van de begroting die nu voor ligt. Hierdoor het risico 

bestaat dat de middelen voor minima afgeroomd worden aangezien de eerdere doelstelling was 
70% van de doelgroep te bereiken en er nog geen aanvullende regeling was voor de resterende 
middelen (30%). 

Overwegende dat: 
• De gemeenteraad op 30 oktober 2014 heeft ingestemd met het amendement 'minimagelden 

volledig benutten': verbreden van de doelgroep. Dit inhoudt dat: 
1. de inkomenstoeslag ook mogelijk is voor Haarlemmers met een inkomen tussen de 100% en 

110% van de bijstand. 
2. Dit wordt gefinancierd vanuit de jaarlijkse onderbesteding van de begrote middelen voor 

minimaregelingen en eventuele inzet van een deel van de armoedegelden. 
3. Hiervoor is vanaf 2015 een aanvullende regeling van toepassing. Voor 1 januari 2015 komt een 

voorstel voor deze regeling. 
4. De financiering van deze aanvullende regeling wordt gerealiseerd door inzet van de structurele 

onderuitputting vanaf 2015 van de minimagelden zijnde jaarlijks circa 230.000 euro Daarnaast 
wordt jaarlijks een bedrag van 70.000 euro gereserveerd vanuit de armoedegelden in 2016, 
2017 en 2018. 

Besluit: 
• Dat bij eventuele onderbesteding, de middelen die in de begroting in programma 3 geraamd 

zijn voor het beleidsveld Minima structureel gereserveerd blijven voor dit beleidsveld. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

•VdA 

irtie Ramsodit 
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Haarlem 

Amendement 'Minimagelden volledig benutten: vastleggen in de begroting' 

5Ö31S 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 6 november 2014, gehoord de beraadslaging 
over de begroting. 

Constaterende dat: 
• Een meerderheid van de raad op 30 oktober 2014 heeft besloten dat de minimagelden volledig 

worden benut voor de doelgroep waar ze voor zijn bestemd; de minima. 
• Dit nog niet vastgelegd is in de huidige versie van de begroting die nu voor ligt. Hierdoor het risico 

bestaat dat de middelen voor minima afgeroomd worden aangezien de eerdere doelstelling was 
70% van de doelgroep te bereiken en er nog geen aanvullende regeling was voor de resterende 
middelen (30%). 

Overwegende dat: 
• De gemeenteraad op 30 oktober 2014 heeft ingestemd met het amendement 'minimagelden 

volledig benutten': verbreden van de doelgroep. Dit inhoudt dat: 
1, de inkomenstoeslag ook mogelijk is voor Haarlemmers met een inkomen tussen de 100% en 

110% van de bijstand. 
Dit wordt gefinancierd vanuit de jaarlijkse onderbesteding van de begrote middelen voor 
minimaregelingen en eventuele inzet van een deel van de armoedegelden. 
Hiervoor is vanaf 2015 een aanvullende regeling van toepassing. Voor 1 januari 2015 komt een 
voorstel voor deze regeling. 
De financiering van deze aanvullende regeling wordt gerealiseerd door inzet van de structurele 
onderuitputting vanaf 2015 van de minimagelden zijnde jaarlijks circa 230.000 euro Daarnaast 
wordt jaarlijks een bedrag van 70.000 euro gereserveerd vanuit de armoedegelden in 2016, 
2017 en 2018. 

Besluit: 
op blz. 85 bij het beleidsveld 3.3 toe te Wegen. 
• .Dat^i j eventuele onderbesteding,^de middelen die in de begroting in programma 3 geraamd 

zijn voor het beleidsveld jaarlijks volledig uitgegeven weféen voor dit beleidsveld door inzet van 
een aanvullende regeling. Hiervoor^geen aparte reserve voor dit beleidsveld w©«l-t gecreëerd. 

WO/?Dj- _ 

En gaat over tot de orde van de dag. 

PvdA 

Artie Ramsodit 
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Amendement 'Minimagelden volledig benutten: vastleggen in de begroting' 

S0 31S 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 6 november 2014, gehoord de beraadslaging 
over de begroting, 

Constaterende dat: 
• Een meerderheid van de raad op 30 oktober 2014 heeft besloten dat de minimagelden volledig 

worden benut voor de doelgroep waar ze voor zijn bestemd; de minima. 
• Dit nog niet vastgelegd is in de huidige versie van de begroting die nu voor ligt. Hierdoor het risico 

bestaat dat de middelen voor minima afgeroomd worden aangezien de eerdere doelstelling was 
70% van de doelgroep te bereiken en er nog geen aanvullende regeling was voor de resterende 
middelen (30%). 

Overwegende dat: 
• De gemeenteraad op 30 oktober 2014 heeft ingestemd met het amendement 'minimagelden 

volledig benutten': verbreden van de doelgroep. Dit inhoudt dat: 
1. de inkomenstoeslag ook mogelijk is voor Haarlemmers met een inkomen tussen de 100% en 

110% van de bijstand. 
2. Dit wordt gefinancierd vanuit de jaarlijkse onderbesteding van de begrote middelen voor 

minimaregelingen en eventuele inzet van een deel van de armoedegelden. 
3. Hiervoor is vanaf 2015 een aanvullende regeling van toepassing. Voor 1 januari 2015 komt een 

voorstel voor deze regeling. 
4. De financiering van deze aanvullende regeling wordt gerealiseerd door inzet van de structurele 

onderuitputting vanaf 2015 van de minimagelden zijnde jaarlijks circa 230.000 euro Daarnaast 
wordt jaarlijks een bedrag van 70.000 euro gereserveerd vanuit de armoedegelden in 2016, 
2017 en 2018. 

Besluit: 
op blz. 85 bij het beleidsveld 3.3 toe te voegen. 
• Xlat§i j eventuele onderbesteding,^e middelen die in de begroting in programma 3 geraamd 

zijn voor het beleidsveld jaarlijks volledig uitgegeven weféen voor dit beleidsveld door inzet van 
een aanvullende regeling. Hiervoor^geen aparte reserve voor dit beleidsveld wewtt gecreëerd. 

En gaat over tot de orde van de dag 

PvdA 

Artie Ramsodit 
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Motie Raadsinvesteringen Duurzaamheid 2015 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 6 november 2014, 

Constaterende dat: 
• in het Coalitie programma voor de periode 15-18 jaarlijks E500.000,- is gereserveerd 

voor nieuwe maatregelen tbv duurzaamheid, fiets en groen. 

• Voor het jaar 2015 hierbinnen nog E55.000,- openstaat voor initiatieven vanuit de raad. 

• Voor de jaren 16, 17,18 de planning kan wijzigen op basis van nieuwe prioriteiten. 

Overwegende dat 
• In Utrecht en Den Haag een succesvolle regeling bestaat tbv E-scooters. 

• in Rotterdam en Den Bosch een succesvolle regeling bestaat tbv groene daken. 

Besluit 
• Voor 2015 een regeling in het leven te roepen om Haarlemmers te stimuleren Groene 

Daken aan te leggen dmv een ondersteuning tot een max van E25.000,-. Hierbij de 
bestaande regeling in Rotterdam als voorbeeld kan dienen. 

• Voor 2015 een regeling in het leven te roepen om bezorgrestaurants te faciliteren en 
informeren over electrisch scootergebruik tot een max van E25.000,- Hierbij de 
bestaande regeling in Utrecht als voorbeeld kan dienen. 

• De dekking hiervoor te halen uit de resterende ruimte voor initiatieven a E55.000,-
binnen het budget voor duurzaamheid, fietsen en groen voor het jaar 2015. 

• Voor de jaren '16,'17 en '18 binnen het budget duurzaamheid fietsen en groen deze 
regelingen mee te nemen in de overweging mocht er sprake zijn van herprioritering of 
openvallende budgetruimte. 

En gaat over tot de orde van de dag 



P V D A GROENLINKS 1̂ 

Motie inzicht in overhead sociaal domein 

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen in vergadering op donderdag 6 november 2014, in 
bespreking over de begroting 2015, 

Constaterende dat: 
• Er onduidelijkheid bestaat over de hoogte van de overhead die samenhangt met de 

uitbreiding van de formatie in het kader van het sociaal domein; 
• Het college een nota 'overhead' heeft uitgebracht, die binnenkort wordt besproken; 
• Als uitgangspunt voor het sociaal domein wordt gehanteerd: 'rijksbudget is 

werkbudget'; 
• De onduidelijkheid over de overhead betrekking heeft op een ongespecificeerde bedrag 

van €1,125 miljoen in 2015, zoals hieronder onderbouwd: 
De overhead is berekend op basis van '€55.000,- per formatieplaats', waarmee: 

€2,248 miljoen is opgenomen voor overhead binnen sociaal domein; 
€1.123 miljoen is gespecificeerd als specifieke overheadkosten; 

€1.125 miljoen is nog niet gespecificeerd, maar wel begroot. 

Overwegende dat: 
• De 'rekenregel' van de € 55.000 per FTE standaard is toegepast; 
• Het belangrijk is om met name voor het sociaal domein de vinger aan de pols te 

houden en te kunnen sturen op budgetten; 
• De mogelijkheid reëel is dat er meer overhead ten laste van het sociaal domein is 

begroot dan wordt uitgegeven. 

Draagt het college op om: 
• Voor het zomerreces 2015 te rapporteren over de uitgaven overhead ten opzichte van 

de begrote overhead, specifiek gerelateerd aan het sociaal domein; 
• Op dat moment ook een prognose te geven van de uitputting aan het einde van 2015. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Haarlem 

voor Haarlem 

Motie The Mother Of Al! Moties: One Ring To Rule Them AH: De grote finale 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 6 november 2014 

Constaterende dat: 

• Aangenomen moties uit het verleden nog niet zijn uitgevoerd 
• Aangenomen amendementen uit het verleden nog niet zijn uitgevoerd 
• Aanbevelingen van de RKC nog niet zijn geïmplementeerd 

Voorts constaterende 
De raad goed geïnformeerd moet worden 
Dat er soms al nieuwe oplossingen voor een probleem worden gezocht terwijl de 
eerste oplossingen nog niet zijn doorgevoerd 
Dat het vertrouwen van burgers in de politiek kan afnemen als zij zien dat onderling 
in de politiek afspraken al niet worden nageleefd 

Draagt het college op: 

Met een totaal overzicht te komen welke aangenomen moties, aangenomen 
amendementen en aanbevelingen uit het verleden nog steeds niet zijn uitgevoerd en de 
bijbehorende verklaring waarom. 
Raadsleden kunnen helpen bij de input. 



s i 

Motie: Illegale honger 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 6 november 2014, 

Constaterende dat 
- De gemeenteraad de motie Motie "eten, onderdak en kleding voor iedereen' 

heeft aangenomen 

- De gemeente Haarlem de voedselbank ondersteundt 

- De voedselbank Haarlem geen hulp geeft aan mensen zonder verblijfstatus 

Overwegende dat 

- De legale status van mensen geen afbreuk doet aan hun nood en honger 

Draagt het college op 

- Alles in het werk te stellen om de voedselbank Haarlem ook hulp te laten 
geven aan illegalen 

en gaat over tot de orde van de dag 

o 
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Motie "eten, onderdak en kleding voor iedereen' 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 14 november 2013, 
sprekend over de Programmabegroting 2014-2018, 

Overwegende dat 
• asielbeleid, inclusief het wel of niet het verstrekken van een verblijfsvergunning, 

een landelijke kwestie is buiten de bevoegdheden van gemeenten; 
• bekend is dat niet alle asielzoekers of ongedocumenteerden (direct) in de 

gelegenheid zijn terug te keren naar het land van herkomst; 
• er voor deze groep vaak geen (officiële) opvang is; 
• deze groep illegaal in Haariem verblijft met alle risico's van dien voor de mensen 

zelf (uitbuiting, gezondheidsproblemen, etc) en voor de overlast in de stad. 

Constaterende dat 
• een comité van de Raad van Europa oordeelt dat Nederland ongedocumenteerde 

vreemdelingen niet langer zomaar op straat mag zetten; 
• deze uitspraak een sterk signaal is dat het huidige beleid van de Nederlandse 

overheid niet voldoet aan de Universele Rechten van de mens; 
« deze uitspraak de ongedocumenteerde vreemdelingen de mogelijkheid biedt naar 

de rechter te stappen om opvang proberen af te dwingen. 

Verder constaterende dat 
• de gemeente Haarlem zich dient te houden aan de Universele Rechten van de 

mens en daarmee basale mensenrechten (woning, kleding, voeding, 
gezondheidszorg) moet garanderen voor iedereen binnen de gemeente die niet in 
staat is hier zelf voor te zorgen; 

« Stem in de Stad momenteel beperkte opvang kan bieden aan 
ongedocumenteerden/uitgeprocedeerde asielzoekers. 

Spreekt haar mening uit dat 
• Zij de morele plicht voelt ook deze kwetsbare mensen een basisvoorziening te 

bieden. 

Draagt het college op 
• Invulling te geven aan deze morele plicht door: 

o Met betrokken partners, zoals Stem in de Stad, Vluchtelingenwerk, Amnesty 
International en woningcorporaties om tafel te gaan om te onderzoeken hoe 
aan deze zorgplicht vormgegeven kan worden; 

o Uit te zoeken in hoeverre hierbij gebruik kan worden gemaakt van bestaande 
middelen binnen het sociale domein, zoals de WMO (prestatieveld 7: 
maatschappelijke opvang); 

o Een signaal af te geven bij de VNG om hier als gemeenten gezamenlijk een 
standpunt over in te nemen naar het Rijk. * 

En gaat over tot de orde van de dag o 



Qelegenheidsfractie NLMP 

Motie: Wle(t) zaait zal oogsten: Gereguleerde wietteelt voor een (financieel) 
solide Haarlem 

De Gemeenteraad van Haarlem, tijdens de begrotingsbehandeling bijeen op donderdag 6 november 
2014, 

Constaterende dat: 

• In het coalitieakkoord voor de periode 2006-2010 stond opgenomen: „Er komt een onderzoek 
naar de mogelijkheden voor regulering van de teelt en de aanvoer van softdrugs voor 
coffeeshops. Dit met het oog op voorkoming van criminaliteit en verbetering van toezicht op de 
volksgezondheid"; 

• Hier geen uitvoering aan is gegeven daar de teelt en de aanvoer van softdrugs voor coffeeshops 
nog steeds niet gereguleerd zijn; 

• Waardoor er nog steeds grote ruimte is voor criminaliteit in Haarlem en wij als gemeente 
onvoldoende zicht hebben op de praktijken die plaatsvinden bij de achterdeur van de 
coffeeshops en de voortdurende problemen die ontstaan door de illegale bevoorrading van 
coffeeshops; 

• Er zorgen zijn rondom de solvabiliteit van de gemeente Haarlem. 

Overwegende dat: 
• Het opzetten van een gemeentelijke wietplantage (wiettuin) een uitkomst kan bieden in het 

creëren van gereguleerde teelt en aanvoer van softdrugs voor coffeeshops waardoor het 
criminele circuit voor een dichte achterdeur komt te staan; 

• Dat een gemeentelijke wiettuin een structurele inkomstenbron voor de gemeente kan vormen; 
• Dat particulieren ,zonder vervolgd te worden, vijf wietplanten kunnen kweken in deze wiettuin. 

Gehoord: 

De uitspraken van Burgemeester Schneiders tijdens behandeling kadernota 2008: 

„Als de SP en de PvdA voorstellen om een gemeentelijke wietplantage te maken van de 
stadskweektuin in Haarlem-Noord en van het oude Huis Ter Cleeff een gemeentelijke coffeeshop, 
doen we wat." 

De uitspraken van Burgemeester Schneiders in het Haarlems Dagblad, 29-10-2014: 

„Ik heb in Haarlem wel eens voor de grap voorgesteld om onze stadskweektuin voor dit doel te 
gebruiken", aldus Schneiders. Zou een fantastische inkomstenbron zijn". 



Gelegenheidsfractie NLMP 

Verzoekt het college op relaxte wijze de mogelijkheden te onderzoeken om: 

• Als pilot een gemeentelijke wiettuin in te richten ; 
• Op kleine schaal ruimte in te richten in de stadkweektuinen, waar particulieren een perceel van 

één vierkante meter kunnen huren, voor het telen van maximaal vijf Cannabis Indica 
(Sensemilla) planten; 

• De revenuen van de beperkte winst ten bate van de algemene middelen te laten komen, en de 
solvabiliteit in het bijzonder 

Of 
• Aan te sluiten bij de initiatieven in de Haarlemmermeer, Eindhoven, Heerlen of Amsterdam 

En gaat over tot de orde van de dag 

Gelegenheidsfractie NLMP 



Gelegenheidsfractie NLMP 

Motie: van Graszaad naar Grass scenario 

De Gemeenteraad van Haarlem, tijdens de begrotingsbehandeling bijeen op donderdag 6 november 
2014, 

Indachtig 

De ambities van de gemeente Haarlem op het gebied van woningbouw en duurzaamheid 

Voorts Constaterende dat 

• Zo'n twintig procent van het wereldwijde gebruik van pesticiden komt voor rekening van de 
traditionele katoenteelt. 

• Vezels van een speciaal soort hennepplant goede vervanger vormen, er zijn hiervoor geen 
insecticiden en pesticiden nodig. 

• Vezelmateriaal uit hennep ook toepasbaar is in recyclebare onderdelen die nu nog gemaakt 
worden van kunststof uit aardolie. 

Draagt het college op 

Te onderzoeken of in plaats van gras ook vezel houdende hennep geplant kan worden op 
braakliggende terreinen. En daarbij de volgende locaties in ieder geval te overwegen: 

• Slachthuistterrein 
• Noordkop waardepolder 
• Fustweg 
• De randen van het Scharrelbosje 

En verzoekt het college, en de inwoners van Haarlem 

• Niet het in de raadszaal aanwezige, of later te zaaien, vezelhennep te nuttigen, (daar dit met 
0% THC geen enkel effect heeft) 

• Goed zorg te dragen voor de aangeboden plant, daar deze reeds het nodige te verduren 
heeft gehad. 

Gelegenheidsfractie NLMP 

obbert berkhout Annè Sterenberg 



PVDA D66 
Amendement 'Samen Parkeren' 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 6 november 2014, in beraadslaging over 'de 
begroting 2015-2019'; 

Constaterende dat: 

in de begroting een verhoging van de tarieven voor bewonersvergunningen, bedrijfsvergunningen en 
bezoekersschijven wordt voorgesteld. 

Overwegende dat: 

• zowel in het Coalitieprogramma Haarlem 2014-2018 'Samen Doen!' als in de Kadernota 
2014 wordt gesproken over parkeertarieven en niet over specifieke parkeerproducten zoals 
bewonersvergunningen e.d.; 

Besluit: 

de zin op pagina 23 van de begroting 2015-2019 te weten: 

Vanaf 2015 zal parkeren nog € 300.000 aan hogere baten kunnen opleveren door de 
tarieven voor bewonersparkeervergunningen en bedrijfsparkeervergunningen en bezoekersschijven te 
verhogen met € 10 euro boven op de bij de Kadernota 2014 vastgestelde extra tariefsverhoging van 
1% {exclusief de tariefsverhoging van 2% inflatie). 

te vervangen door: 

Vanaf 2015 zal parkeren nog € 300.000 aan hogere baten kunnen opleveren door de 
tarieven te verhogen boven op de bij de Kademota 2014 vastgestelde extra tariefsverhoging van 
1% (exclusief de tariefsverhoging van 2% inflatie). 

De tariefsverhoging dus toe te passen op alle parkeerproducten. 

en gaat over tot de orde van de dag 
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