
 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering:  donderdag 10 september 2015 

 

1.  Vragenuur 

 De vragen van de fractie Trots over Circus Renz worden beantwoord door 

burgemeester Schneiders  

De vragen van de fractie SP over Blijfgroep worden beantwoord door wethouder  

V.d. Hoek 

De vragen van de fractie PvdA over Bomen Oudeweg worden beantwoord door 

wethouder Sikkema 

De vragen van de fractie Trots over tekenen voor verminderde zorg na bezoek thuis 

worden beantwoord door burgemeester Schneiders en wethouder V.d. Hoek.  

De vragen van de fracties D66, PvdA en CDA over poortjes op station worden 

beantwoord door wethouder Sikkema. 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

Agendapunt 7 wordt opgewaardeerd naar bespreekpunt op verzoek van GLH en SP. 

 

3.  Bekrachtigen/opheffen Geheimhouding 

- 

 

4.  Vaststelling ontwerpnotulen van de vergadering van 22, 24, 25 juni en 2 juli 2015 
De verslagen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 

 

5.  Meerjarenbegroting 2014/2015 - 2018/2019 Stichting Dunamare Onderwijsgroep 

Besluit: conform 

 

6.  Verkoop grond Anna Kaulbachstraat  

Besluit: conform  

 

7.  Duurzaamheidsprogramma 2015-2019 

Besluit: conform   

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

De fractie GLH geeft een stemverklaring 

 

7.1 Motie Duurzaamheidsprogramma kan en moet beter 

De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

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

 

8.  Verkoop Oudeweg 30  

Besluit: conform.  

De fracties VVD, SP en HvH geven een stemverklaring en stemmen tegen het 

voorstel.  

 

9.  Vaststelling bestemmingsplan De Remise 

Besluit: conform  

De fractie SP geeft een stemverklaring  
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10.  Moties vreemd aan de orde van de dag 
10.1 Motie Geen Grijze weg maar veilig fietsen en snel OV 

De motie ingediend door de fracties CU en AP wordt verworpen. 

De fracties VVD, Trots, HvH en SP geven een stemverklaring 

De fracties CU, AP en Trots stemmen voor de motie 

 
10.2 Motie tijdelijke opvang vluchtelingen in gemeente Haarlem 

De motie ingediend door de fracties PvdA, GLH, CU, OPH en SP wordt 

aangenomen. 

De fracties CDA, Trots en D66 geven een stemverklaring  

De fracties PvdA, AP, OPH, CU, SP, GLH en D66 (-1) stemmen voor de motie 

 
10.3 Motie Beleidsknoppen doelgroepenvervoer naar de Raad 

De motie ingediend door de fracties CU, GLH, PvdA, CDA en D66 wordt 

aangenomen. 

De fracties VVD en Trots geven een stemverklaring 

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

 
10.4 

 
Motie Tafelzilver niet verkwanselen 

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

Na hoofdelijke stemming: 15 raadsleden stemmen voor de motie, 22 stemmen 

tegen de motie 

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

  
10.5 Motie Enkele Reis Naar een Adequate Uitvoering WMO 

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

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

De fracties AP, SP en Trots stemmen voor de motie 

 
10.6 Motie Vreemd: WOZ en OZB, alles keer 2 

De motie ingediend door de fractie Trots wordt verworpen. 

De fracties VVD, CU en  SP geven een stemverklaring 

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

 
10.7 Motie U wilt hier linksaf naar Mogadishu, mag dat?  

De motie ingediend door de fractie Trots en SP wordt verworpen. 

De fractie PvdA geeft een stemverklaring 

De fracties Trots SP en AP stemmen voor de motie 

 
10.8 Motie Schelpenpad en Antiekmarkt  onlosmakelijk Haarlem 

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

De fracties PvdA, VD, AP, CU, HvH, GLH en D66 geven een stemverklaring 

De fractie SP stemt voor de motie 
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10.9 Motie De Koepel en vluchtelingen; Haarlem laat je horen 

De motie ingediend door de fractie Trots wordt verworpen. 

De fracties VVD, CU en SP geven een stemverklaring 

De fracties VVD, Trtos en HvH stemmen voor de motie 

 
10.10 Motie Rustig aan op de Bernadottelaan 

De motie ingediend door de fractie PvdA, CDA en AP wordt ingetrokken na 

toezegging wethouder Sikkema. Het onderwerp zal worden besproken in de 

commissie.  

 
10.11 Motie Haarlem TTIP vrij 

De motie ingediend door de fracties SP, Trots, OPH, CU en AP wordt 

aangenomen. 

De fracties GLH en D66 geven een stemverklaring  

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

 
10.12 
 

 

 

 

Motie Stel de behoefte aan WMO-vervoer centraal 

De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen. 

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

De fracties AP en SP stemmen voor de motie 

 
10.13 Motie van Afkeuring “Jack-pot voor de buurman” 

De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen. 
De fracties PvdA, D66, GLH, CDA, HvH, SP, CU, AP en  Trots geven een 

stemverklaring 

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

 

11.  Lijst Ingekomen stukken 

De volgende stukken worden geagendeerd voor  een volgende commissie: 

   Brief Provincie Noord Holland d.d. 9 september 2015 over DO Bernadottelaan (ovv 

fractie PvdA) 

   Stichting Doetuinen(2015/325380)(ovv fractie AP) 
 
 



PVDA 
GROENLINKS 
ChristenUnie SP A 

Motie vreemd aan de orde van de dag: 
tijdelijke opvang vluchtelingen in gemeente Haarlem 

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen op 10 september 2015. 

Overwegende dat: 

- Er steeds meer mensen vanwege oorlog of politieke vervolging hun eigen land 
ontvluchten en in Nederland een veilig heenkomen zoeken; 

- Er momenteel in Nederland onvoldoende opvang is voor deze mensen; 
- Dit de komende t i jd niet minder zal worden; 

Voorts constaterende dat: 

- Inzet van andere gemeenten al heeft aangetoond dat binnen beperkte ti jd 
geschikte opvanglocaties gevonden kunnen worden; 

- Gemeenten samen hun maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid 
moeten nemen en daarmee een verschil kunnen maken met betrekking tot de 
opvang van vluchtelingen; 

- Er onder Haarlemse inwoners diverse initiatieven zijn om vluchtelingen te helpen; 
- De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een dringende oproep heeft gedaan 

aan alle gemeenten om tijdelijke opvang te bieden voor deze groep vluchtelingen; 

Verzoekt het college: 

- Om in contact met het COA te onderzoeken of er binnen de gemeente vastgoed 
beschikbaar is, dat geschikt gemaakt kan worden voor de opvang van 
vluchtelingen; 

- Om, waar haalbaar, Haarlemse bewonersinitiatieven rond de opvang van 
vluchtelingen te ondersteunen, bijvoorbeeld door het betrekken van 
maatschappelijke organisaties, verstrekken van informatie of het bundelen van 
initiatieven. 

En g ^ ^ d v e r tot de orde van de dag. 

Christenunie .^SP GroenLin 



ChristenUnie 
PVDA GROENLINKS 

HAARLEM 
MOTIE Beleidsknoppen doelgroepenvervoer naar de Raad 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 10 september 2015, 

in beraadslaging over het doelgroepenvervoer, 

Constaterende dat: 
• Het college voornemens is het doelgroepenvervoer per 1 januari 2017 te organiseren 

conform het regiemodel en hiertoe wil starten met de uitvoering (inkoop, beheer en regie) 
van het Wmo-vervoer (inclusief de begeleiding); 

• De provincie zich zal terugtrekken zodat het doelgroepenvervoer niet meer toegankelijk 
zal zijn voor OV-reizigers; 

• Gemeenten zelf verantwoordelijk blijven voor het vervoerbeleid en aan de 
beleidsknoppen kunnen blijven draaien, maar wel wordt gestreefd naar uniformering; 

• De praktische uitwerking van dit vervoerbeleid zoals klachtenregeling, doorverwijzing 
naar andere vervoermogelijkheden, uitwerking van het organisatiemodel, 
kwaliteitscriteria, monitoring en aanbestedingsstrategie (een of meerdere uitvoerders) 
pas voor de raad zichtbaar zullen worden in de verdere uitwerking van het 
organisatiemodel, het Programma van eisen, bestek en samenwerkingsovereenkomst; 

• Ook nog niet bekend is hoe de synergie van de bundeling van verschillende 
vervoersvormen wordt bereikt bij een volgtijdelijke aanbesteding van eerst alleen het 
WMO-vervoer en later het leerlingenvervoer en eventuele andere vervoervormen 
(vri j wi 11 ig e rs vervoe r); 

Overwegende dat: 
• In het verleden de overstap naar een nieuwe WMO-vervoerder voor veel klachten heeft 

gezorgd in de gemeente; 
• Het een collegebevoegdheid is om te besluiten over het organisatiemodel, Programma 

van Eisen, bestek en samenwerkingsovereenkomst; 
• De Raad niet wil treden in deze collegebevoegdheid maar wel de mogelijkheid moet 

hebben om vanuit haar kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol op een moment 
dat het er nog toe doet zich uit te kunnen spreken over de concrete uitwerking van het 
nieuwe vervoerbeleid voor het doelgroepenvervoer; 

Verzoekt het college om: 
De raad het uitgewerkte organisatiemodel en het (concept) Programma van Eisen, bestek en 
samenwerkingsovereenkomst te sturen op een moment dat dit nog besproken kan worden, 
dus voordat de aanbestedingsprocedure wordt gestart, 

lo.3 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Frank Visser 
ChristenUnie 

Martien Brander 
PvdA 

Eva de Raadt 
CDA-

Ziggy Klazes 
GraéfoLinks 



Haarlem 
OPHaarlem 

ChristenUnie 

Motie: Haarlem TTIP vrij! voor Haarlem 

De raad, bijeen op Donderdag 10-9-2015 

Constaterende dat: 

D.\\ 

• de Europese Unie op dit moment overleg voert met de Verenigde Staten om 
te komen tot een handelsovereenkomst, genaamd Transatlantic Trade & 
Investment Partnership (TTIP); 

• een van de mogelijke gevolgen van TTIP is dat Amerikaanse bedrijven niet 
hoeven te voldoen aan Europese, nationale, regionale of lokale wet- en 
regelgeving bij vestiging of handel in Europa 

• een van de mogelijke onderdelen van TTIP geschilbeslechting is tussen een 
bedrijf en een overheid buiten de rechter om, met name wanneer een bedrijf 
de overheid aansprakelijk stelt bij wet- en regelgeving die het bedrijf hinderen 
bij de vestiging of handel in Europa; 

Overwegende dat : 

• het gebrek aan transparantie van de onderhandelingen en het verdrag 
aangaande TTIP, het gebrek aan participatie van alle beleidsniveaus maar 
ook van het middenveld en de burgers; 

• de verontrustende potentiële gevolgen - vooral op het vlak van concurrentie, 
sociale normen, milieu, economie, gezondheid, landbouw, intellectueel 
eigendom, cultuur; 

• het belang om het beschermingsniveau van de sociale, gezondheids- en 
milieunormen die gelden binnen de EU te behouden en het respect ervoor 
door de Europese en buitenlandse ondernemingen op de Europese markt te 
waarborgen; 

• vrijhandelsovereenkomsten niet als breekijzer gebruikt mogen worden om de 
Europese, nationale, regionale of gemeentelijke wetgevingen te versoepelen, 
of zelfs in vraag te stellen; 

• onderhandelaars van het verdrag een mechanisme verdedigen waarbij 
geschillen tussen investeerders en staten (ISDS) buiten de rechterlijke macht 
om beslecht kunnen worden waarbij alle regelgeving (sociaal, gezondheid, 
voedsel, milieu of technologie) die door een overheid is vastgesteld terzijde 
kan worden geschoven als dit in de ogen van private bedrijven hun 
toekomstige winsten in het gedrang brengt 



een dergelijke juridische constructie de slagkracht van publieke overheden 
zou inperken om publieke dienstverlening te waarborgen (bijvoorbeeld 
onderwijs, gezondheid, werkgelegenheid), kwalitatieve criteria op te nemen in 
overheidsaanbestedingen, sociale rechten en bescherming te garanderen, en 
een eigen cultuuraanbod te handhaven; 

de verplichtingen van het akkoord bindend zouden zijn voor alle 
bestuursniveaus en dus ook de stad Haarlem gedwongen zou kunnen 
worden om eigen initiatieven en beleid te wijzigen of zelfs te annuleren ten 
gevolge van de ondertekening van dit akkoord; 

Spreekt als haar mening uit: 

• TTIP in het algemeen en de ISDS clausule in het bijzonder een bedreiging kan 
vormen voor de lokale democratie in Haarlem en schadelijk kan zijn voor 
lokale regels omtrent sociale normen, milieu, economie, gezondheid, 
landbouw, intellectueel eigendom, cultuur; 

en spreekt zich, als gevolg hiervan, uit tegen TTIP 

Verzoekt het College van B&W: 

Dit standpunt van Haarlem actief uit te dragen richting de minister van Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Tweede Kamer, Europese Commissie, 
Raad van Ministers van de EU en Europees Parlement; 

Anne Feite Bloem SP 
Sander Van den raadt, 
FTans-Smit—ÖPHaarlem 
Frank Visser, Christenunie 
Sjaak Vrugt, Actiepartij 
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