
Motie: Regie in Beheer & Onderhoud 

De raad, bijeen op donderdag 01-10-2015, de bestuursrapportage 2015-2 

Constaterende dat het college 

. De raad onjuist heeft geïnformeerd over de subsidie van de provincie voor de 
herinrichting van de Dreef; 

. De raad onvolledig heeft geïnformeerd over structurele extra kosten b.j haar 
voorkeursvariant bij de herinrichting van de Dreef; 

. Niet in staat was een juiste inschatting te maken van de impact en de 
inspraaSoef te b i j fiscaliseren van het belanghebbenden parkeren; 

. Niet in staat is het onderhoudsprogramma tijdig uit te voeren, 

. Niet in staat is de beleidsagenda tijdig uit te voeren. 

Constaterende dat de raad 

Meermalen genoodzaakt was om bij motie vreemd in collegebevoegdheden te treden 
o r T p r o S n vlot te trekken, zoals bij de Bakenessergacht, de Slaperdijk en de 
Schouwtjeslaan. 

Voorts constaterende dat het college 

Veel dossiers heeft lopen in programma 5 waar goede regie noodzakelijk is, 
I t t ^ Z o t e r t s w n parkeren, de Westergracht, HOV Haarlem Noord, de 
Bernadottelaan, parkeren Land in Zicht. 

Verzoekt het college 

Meer regie te nemen en weer "in control" te komen bij de uitvoering van programma 
5, Beheer en Onderhoud. 

Frits Garretsen 



0.7 

Motie: 'achterstallig onderhoud is gewoon schuld aan een toekom
stige generatie'* 

De Raad, bijeen op donderdag 1 oktober 2015, besprekende de Bestuursrapportage 2015-2, 

Constaterend dat het college het volgende stelt: 

• Ten aanzien van de staat van de financiën: 'Gelet op de budgettaire onzekerheden in 
het sociaal domein en de nodige PM-posten in de meerjarenbegroting is eerst meer 
duidelijkheid nodig om tot een materieel sluitende begroting te komen (...)'. 

• Ten aanzien van beheer en onderhoud: 'Indien sterkere concentratie op planning en 
capaciteit m.b.t. beheer en onderhoud in 2016 onverhoopt tot een realisatie van meer 
dan 100% leidt, dan allereerst voorgesteld zal worden de algemene reserve aan te 
spreken'. 

Constaterende dat: 

• De meicirculaire een tegenvaller laat zien van € 3 miljoen; 

• Het college deze opvangt door een 'vrijval van middelen door vertraging in onder
houdswerken'; 

• Het college hierdoor de financiën voor toekomstige uitvoering van deze onderhouds
werken wegneemt; 

• Het college hierdoor de keuze heeft tussen óf meer achterstallig onderhoud of de al
gemene reserve aanspreken; 

• Deze handelswijze niets anders is dan lenen van toekomstige generaties; 

• Het college geen enkele maatregel heeft genomen om het boekjaar 2015 wel solide 
te dekken en dat daar nu, begin oktober, simpelweg geen tijd meer voor is; 

Roept het College op 

• Niet langer de middelen die bestemd zijn voor onderhoud en beheer in te zetten als 
dekkingsmiddel en dus niet langer te lenen van de toekomstige generatie. 

''citaat van CDA fractievoorzitter Snoek, gedaan bij de Kadernota behandeling 2012. 



SP« TROTS 
Haarlem 

voor Haartem 

Motie "onderbesteding Minima gelden terugvloeien naar Sociaal Domein". 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 1 oktober 2015, 
constaterende dat, 

* in de bestuursrapportage 2015-2 een onderrealisatie regelingen minima beleid 
is gerealiseerd van € 900.000,00 
* € 250.000,- hiervan wordt teruggesluisd naar de algemene middelen, 
* dit wordt toegeschreven aan een gebrek aan aanvragen, 

oven/vegende dat; 

* er op dit moment eenzaamheid een belangrijke factor is bij het ontstaan van 
armoede 
* er praktisch geen betaalbare, laagdrempelige ontmoetingsruimte is 
* ervaringsdeskundigen een rol kunnen spelen bij het aanpakken van de armoede 
problematiek 
* dit op een laagdrempelige manier wordt gerealiseerd 
* in Vlaanderen, Amsterdam en omliggende steden zijn diverse projecten met 
veelbelovende resultaten gestart op dit gebied, 

mede ovenwegende dat 

- het coalitie akkoord "Samen Doen" heet 
- op donderdag 25 juni 2015 de Motie 'Bestrijdt de eenzaamheid' is aangenomen 
door de raad, 

verzoekt het College 

Het resterende minimageld (desnoods middels overhevelingsbudget ten gunste van besteding in 
2016) beschikbaar te stellen voor: 

* Ontmoetingsruimten 
* Ervaringsdeskundigenproject "Armoedebestrijding" 

en gaat over tot de orde van de dag. 



p OU 

Motie Niet beknibbelen op middelen voor een nog toffer Schalkwijk 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 1 oktober 2015, in bespreking 
over Berap 2015-2, 

constaterende dat, 

het college voorstelt voor dit jaar € 100.000,-, bestemd voor 'vergroten veiligheid in Schalkwijk', 
lopende het jaar te laten terugvloeien naar de algemene middelen (pag.27), 

diverse projecten in recente jaren zijn aangeboden door innovatieve partners in de stad op dit 
vlak, met name gericht op de preventieve ('softe') kant, 

hier kennelijk niet verder naar gekeken is, terwijl deze projecten een welkome aanvulling kunnen 
betekenen om te komen tot het beoogde doel, 

betreffende partners tot op heden deels projecten hebben lopen die aan dit doel hun bijdrage 
hebben bewezen, 

besluit: 

de € 100.000,- alsnog te besteden aan het beoogde doel, met inachtneming van verdergaande 
samenwerking met (ook) nieuwere partners in Schalkwijk, die deels al actief zijn in dit stadsdeel, 

hiertoe desnoods het bedrag middels een overhevelingsbudget t.b.v. 2016 in dat jaar alsnog te 
besteden 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Haarlem 

Motie: Haarlem kampioen uitbesteden, maar inspraak blijft 
gemeente taak 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1 oktober 2015, 

Constaterende dat: 

• Haarlem een gemeente is waar heel veel uitbesteed wordt. 
• Zelf het onderdeel 'inspraak' wordt uitbesteed zodat het kan voorkomen dat 

een commercieel bedrijf, in bv een onderhoudsproject, ook verantwoordelijk is 
voor een objectieve inspraakprocedure voor omwonenden 

• De uitkomst van deze inspraak door omwonenden wel eens lijnrecht tegen de 
belangen van het commerciële bedrijf in kan gaan dat de werkzaamheden 
uitvoert 

Verzoekt het college: 

• Het onderdeel" inspraak " altijd als gemeentelijke taak en 
verantwoordelijkheid te houden. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



voor Haarlem 

Motie: Bernadottelaan: Samen Doen! 

De raad, bijeen op Donderdag 01-10-2015 

Constaterende dat: 

. Het college uit eigen beweging het definitief ontwerp aan de commissie beheer ter bespreking 

. D T g e m T e ^ f a d bij de laatste raadsvergadering geen oordeel ^ f t gegeven o v e r h e t 
Definitief Ontwerp Bernadottelaan in afwachting van overleg met de provincie 

Voorts Constaterende dat: 

. Er geen draagvlaak meer is voor het Definitief Ontwerp Bernadottelaan bij de Provincie, Rover 
en de fietsersbond 

* 0 6 ^ T m ^ ^ n bijdrage te eisen, a 35.000 euro per jaar om het bestaande 
voorzieningenniveau ( openbaar vervoer)in stand te houden 

o Of elders in de gemeente Haarlem minder openbaar aan te bieden om dit bedrag te 

. De provinTe in iedSgeval voor het tweede voornemen, geen enkel juridisch beletsel heeft om 
dituit te voeren 

Overwegende 

. Het belang van een goede verstandhouding met de Provincie Noord Holland, onder andere bij 
?et f S c i r e n van het openbaarvervoer in Haarlem en in'HaÏlem n o ^ 
zoals de miljoenen voor de maatregelen ten behoeve van het HOV in Haarlem noord 

Draagt het college op: 

. Het Defintief ontwerp Bernadottelaan niet uit te voeren totdat. 
o Er overleg met de provincie is geweest, waar ook het definitief ontwerp 

Bernadottelaan op constructieve wijze ter discussie mag staan 
o De commïssie beheer is geïnformeerd over de uitkomst van d t overieg, en in staat is 

geweest alles overwegende een oordeel te maken over het definitief 
En besluit 

b e l L r en onderoud openbare ruimte, geoormerkt voor de herinriohting van de Bernadottelaan. 

En gaat over tot de orde van de dag 

Anne Feite Bloem SP 
Jan Baaijens Actiepartij 

/ 



voor Haarlem Motie 'Verkoop geen oude Popschool voor je een nieuwe hebt'. 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 1 oktober 2015, 

constaterende dat, 

het college in het coalitie akkoord heeft afgesproken de Egelantier te verkopen en een 
nieuwe huisvestiging van de Popschool met daarbij de vestiging van de bijbehorende 
oefenruimtes voor bandjes te realiseren; 

en 

de Popschool nu in de Egelantier gehuisvest is; 

overwegende dat; 

- er op dit moment geen behoorlijke oefenruimtes voor bandjes in Haarlem zijn; 
- Haarlem zich er op voor staat een popstad te zijn; 
- dit ook actief in een landelijke campagne promoot; 

mede overwegende dat, 

er geen dekking is voor de realisering van een nieuwe ruimte voor de Popschool met 
bijbehorende oefenruimtes voor bandjes. 

verzoekt het College, 

- de verkoop van de Egelantier en de realisering van de Popschool met oefenruimtes 
onlosmakelijk met elkaar te verbinden. 

- pas tot verkoop van de Egelantier over te gaan als er tot een definitieve locatie voor de 
Popschool met bijbehorende oefenruimtes is besloten 

en gaat over tot de orde van de dag. 


