
/^T^v GROENLINKS 
HAARLEM 

OPHaarlem 
Ouder«n PBrtii Haartom 

Amendement: Vinger aan de pols (resultaten uit het vededen Weden geen 

garantie yoor de toekomst) 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 11 juni 2015, 

C O n S t ó r : r m p t l : e n t e e r d e „ a b e l e n l a n g h a n d uc .en 

J r - l n control' is over de f.nanciêie huishouding, dan in de voorgaande 

. o T o l a n g van de heieidsveiden, onder meer door nieuwe haten en iasten 

van het sociaal domein, is verhoogd; 
. Eén zwaluw nog geen zomer maakt.... 

Overwegende dat: 
. d e financidie beheersbaarheid zich nog moet bestendigen b.nnen de 

organisatie; ^ ^ g e m e e n s c h a p s g e , d is wat slechts eenmaai 
. €100.000 een groot 

kan worden uitgec 

- Resultaten uit het 

kan worden uitgegeven; 
verleden geen garantie bieden voor de toekomst, 

Besluit 
Artikel 5 punt 4 als volgt te wijzigen: 

€100.000 te wijzigen in €50.000 
. 4. Het coiiege informeert de raad vooraf ais verwacht wordt dat de 

geautoriseerde baten of iasten op beleidsve.dniveau dreigen te worden 
overschreden met minimaal € 50.000 ln de eerstvolgende etc. 



V 

voor Haarlem 
Amendement Onbetaald Is Onbemind 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 11 juni 2015, in vergadering 
over de verordening participatiewet, 

constaterende dat 

• loonwaardemeting bij mensen die met een achterstand aan het werk geholpen worden, 
volgens het voorstel van het college inhoudt, dat mensen maximaal drie maanden onbetaald 
aan het werk worden gezet, 

• deze regeling niet expliciet in de verordening is opgenomen, maar wel blijkt uit de 
toelichting hierop, 

• velen in de re-integratiebranche aan het werk worden gehouden, door dit soort systemen, 
met behoud van een goed salaris, 

• de kwetsbare werkzoekende zelf hier echter geen cent beter van wordt, in de periode dat de 
loonwaardemeting plaats heeft, 

• doorgaans onbetaalde arbeid alleen wordt opgelegd aan plegers van enig misdrijf, in de 
vorm van een werk- / taakstraf, 

• uitholling van arbeidsvoorwaarden in algemene zin een toenemend beroep doet op de 
mensen om het hoofd boven water te kunnen houden (denk aan flexwerk, O-urencontracten, 
schijnconstructies, onbetaalde stages, etc), 

overwegende 

dat het geen overheidstaak is, mensen onbetaald werk te laten verrichten, anders dan zinvolle 
dagbesteding voor mensen die daar om wat voor reden dan ook uit eigen beweging behoefte aan 
hebben (oggz-problematiek, geriatrische patiënten, etc), 

besluit 

aan artikel 3 een derde lid toe te voegen, luidende: 

Voor de periode dat een persoon tot maximaal drie maanden bij een potentiële werkgever aan het 
werk is, teneinde de loonwaarde van deze persoon te kunnen (laten) vaststellen, geldt een beloning 
conform het wettelijk minimum loon voor betreffende werkzaamheden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Hl 

Haarlem 

Amendement Zorgbehoevende ouderen en gehandicapten 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 11 juni 2015, 

gelezen de ontwerphuisvestingsverordening Zuid-Kennemerland / IJmond 

^"ofverTrdeningtoonruimte in artikel 7 lid 2 sub b en ^ c o r P o r a t i e w ° n i

n

n .^^f 
aangewezen voor de doelgroepen zorgbehoevende ouderen en gehandicapten, 

. Dit betreft woonruimte met een voorziening ter compensatie van een beperking en / of 
woonruimte met een daaraan verbonden zorgaanbod; 

^ ^ S o l T e n g e n o e m d e woonruimte met een voorziening ter compensatie van een 
beperking vaak specifiek is ingericht voor zorgbehoevende ouderen; 

. Woonruimte met specifieke voorzieningen bovendien bij voorrang moet worden 
toegewezen aan diegenen voor wie deze voorzieningen zijn aangebracht. 

. Hierdoor de zorg en/ of huishoudelijke ondersteuning aan ouderen of gehandicapten 

doelmatiger en doeltreffender kan geschieden; 

. Het voorrang geven aan de doelgroepen zorgbehoevende ouderen of gehandicapten bij 
het vedenenvan huisvestingsvergunningen voor ^ ^ " ^ ^ ' ^ 
compensatie van een beperking en/ of een daaraan verbonden zorgaanbod daarom 
dringend noodzakelijk is; 

Besluit: 
Aan artikel 9 lid 4 de volgende tekst toe te voegen: 

e die door ziin handicap of zorgbehoefte is aangewezen op woonruimte met 
voorzieningen ter compensarie van een beperking en / of woonruimte met een daaraan 
verbonden zorgaanbod. 

Aan bladzijde 7 van de toelichting waarin de ^ S ^ t " ^ ^ O P 9 e S O m d 

die urgent zijn en daarom voorrang krijgen de volgende tekst toe te voegen. 

. personen die zijn aangewezen op woningen met specifieke voorzieningen en daartoe 
zijn geïndiceerd zoals zorgbehoevende ouderen en gehandicapten. 

en gaat over tot de orde 

Frits Garretsen ( 
Sjaak Vrugt (AP) 



1-1. 

AMENDEMENT Voorrang huisvesting op basis van prijs 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 11 juni 2015, 

in beraadslaging over de huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: 
Haarlem 2015, 

Overwegende dat: 
• De voorgestelde voorrangsregels voor woonruimte zich richten op de aard en 

grootte van de woningen, maar niet op de prijs; 
• Er in Haarlem grote vraag is naar goedkope woonruimte; 
• Het van belang is goedkope woonruimte zoveel mogelijk toe te wijzen aan de 

laagste inkomens zodat deze woonruimte voor deze doelgroep beter 
bereikbaar is; 

• In de VNG-model verordening daarom ook een voorrangsregel is opgenomen 
voor goedkope woonruimte; 

Besluit 

1. de titel van artikel 7 te wijzigen in: "Voorrang bij woonruimte van een bepaalde 
aard, grootte of prijs" 

2. aan artikel 7 lid 2 het volgende onderdeel toe te voegen onder vernummering van 
de bestaande onderdelen a t/m d tot b t/m e 

a. woonruimte met een huurprijs tot de aftoppingsgrens wordt voorrang gegeven aan 
woningzoekenden met een huishoudinkomen dat recht geeft op huurtoeslag; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

iristenUnie 
Frank Visser 

NB: De aftoppingsgrens is wettelijk bepaald en wordt jaarlijks aangepast. Deze grens 
ligt in 2015 op € 576,87 voor huishoudens die bestaan uit een of twee personen en 
op € 618,24 voor huishoudens die bestaan uit drie of meer personen. 



ChristenUnie 

AMENDEMENT Behoud inschrijfduur bij urgentieverklaring 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 11 juni 2015, 

in beraadslaging over de huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: 
Haarlem 2015, 

Overwegende dat: 
• In de huisvestingsverordening niets Is geregeld over het behoud van 

inschrijftijd na gebruik van een urgentieverklaring waardoor de opgebouwde 
inschrijftijd verloren gaat; 

• In andere gemeenten wel wordt uitgegaan van het principe behoud van 
inschrijftijd omdat dit stimuleert dat woningzoekenden met een 
urgentieverklaring sneller aangeboden passende woonruimte accepteren in 
plaats van te wachten op een nog iets beter aanbod tijdens geldigheid van de 
urgentieverklaring; 

• Behoud van inschrijftijd ook doorstroming stimuleert; 
• Bij verlies van inschrijftijd na het accepteren van een woning waar iemand met 

een urgentieverklaring eigenlijk niet altijd wil blijven deze persoon wordt 
benadeeld voor de verdere wooncarrière; 

• Inschrijftijdbehoud na het accepteren van een woning met een 
urgentieverklaring in de praktijk in Haarlem al gebeurt en voorheen is geregeld 
in het convenant met de corporaties; 

• Hierbij wel is bepaald dat bij het accepteren van een eengezinswoning behoud 
van inschrijftijd niet nodig is omdat dan al een sprong in de wooncarrière wordt 
gemaakt; 

Besluit: 

Aan artikel 9 wordt een nieuw lid toegevoegd: 

"13. Woningzoekenden aan wie op grond van dit artikel een urgentieverklaring is 
verleend behouden de opgebouwde inschrijftijd na acceptatie van de woning, mits 
binnen twee maanden na verhuizing hiertoe een verzoek wordt ingediend. Dit is niet 
van toepassing in het geval de acceptatie een eengezinswoning betreft." 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ristenUnie 
Frank Visser 



AMENDEMENT Urgentie bij relatiebreuk met kinderen 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 11 juni 2015, 

in beraadslaging over de huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: 
Haarlem 2015, 

Overwegende dat: 
• In de voorgestelde huisvestingsverordening relatiebreuk geen reden is voor 

het geven van een urgentieverklaring; 
• Dit in veel gevallen ook niet nodig is omdat mensen zelf een oplossing vinden 

voor hun huisvesting; 
• Er desondanks, met name als er sprake is van minderjarige kinderen, sprake 

kan zijn van schrijnende situaties die buiten de urgentiecategorieën vallen op 
grond van artikel 9 lid 4 van de voorgestelde huisvestingsverordening; 

• Op grond van artikel 9 lid 11 en 12 inschrijftijdverlenging kan worden verleend 
aan woningzoekenden met kinderen die niet in aanmerking komen voor een 
urgentieverklaring, met maximaal 4 jaar inschrijftijdverlenging; 

• In 2014 26 keer een verzoek is ingediend voor inschrijftijdverlenging; 
• Deze inschrijftijdverlenging niet altijd tijdig voor het ontstaan van dakloosheid 

of binnen de maximale geldigheidstermijn van 1 jaar tot het toewijzen van een 
woning leidt1; 

• In veel andere gemeenten in de huisvestingsverordening in specifieke 
situaties echtscheiding wel reden kan zijn voor het geven van een 
urgentieverklaring en deze optie ook is opgenomen in de VNG-
modelverordening; 

Besluit 

aan artikel 9 lid 4 het volgende onderdeel toe te voegen: 

e. die zijn woonruimte heeft of zal moeten verlaten in verband met echtscheiding, 
verbreking samenwoning of verbreking geregistreerd partnerschap en er sprake is 
van niet verwijtbare dreigende dakloosheid en er sprake is van aantoonbare zorg 
voor een of meer minderjarige kinderen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

iristenUnie 
:rank Visser 

1 Dit blijkt onder meer uit het feit dat de laatste jaren het enkele keren is voorgekomen dat de 
geldigheid van inschrijftijdverlenging die normaal gesproken na een jaar eindigt is verlengd. 



OPHaarlem 

Motie Registratie vrije sectorwoningen corporaties 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 11 juni 2015, 

gelezen de ontwerphuisvestingsverordening Zuid-Kennemerland / IJmond 

Constaterende dat: 

• Woningcorporaties zich op grond van de nieuwe Woningwet moeten concentreren op hun 
kerntaken en daardoor in de toekomst minder huurwoningen in de vrije sector in 
eigendom mogen hebben; 

Overwegende dat: 

• Daardoor in de toekomst een schaarste aan deze huurwoningen in de vrije sector kan 
ontstaan; 

• Deze woningen van belang zijn voor de doorstroming op de woningmarkt en daardoor de 
werking van de woningmarkt bevorderen; 

Geeft het college de opdrach t : 

De woningcorporaties te verzoeken om vraag en aanbod van huurwoningen in de vrije sector 
te registreren; 

en gaat over tot de orde van de dag 

Frits Garretsen (SP) 
Frans Smit 



SP» ̂  P D66 PVDA 

Motie Schaarste aan woningen voor ouderen is een zorg 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 11 juni 2015, 

gelezen de ontwerphuisvestingsverordening Zuid-Kennemerland / IJmond 

Constaterende dat: 

• Woningcorporaties zich op grond van de nieuwe Woningwet moeten concentreren op 
hun kerntaken en daardoor in de toekomst minder huurwoningen in de vrije sector in 
eigendom zullen hebben; 

Overwegende dat: 

• Woonruimte in het bezit van woningbouwcorporaties met specifieke voorzieningen voor 
zorgbehoevende ouderen bij voorrang moet worden toegewezen aan diegenen voor wie 
deze voorzieningen zijn aangebracht; 

• Doorstroming van deze ouderen naar een voor hen bestemde woning bovendien de 
werking van de woningmarkt bevordert; 

• Het daarom bij aangetoonde schaarste gewenst kan zijn dat deze woningen worden 
aangewezen als vergunningplichtige woonruimte; 

Draagt het college op: 

Te onderzoeken of en in hoeverre er schaarste bestaat aan woningen met specifieke 
voorzieningen voor ouderen boven de liberalisatiegrens; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Frits Garretsen (S 
Wybren van Haga ( W B ) 
Fenna Cannegieter (D66) 
Jeroen Fritz (PvdA) 



SP« 
Amendement Doorstroming vermindert schaarste 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 11 juni 2015, 

gelezen de ontwerphuisvestingsverordening Zuid-Kennemerland / IJmond 

Constaterende dat: 
• Woningcorporaties zich op grond van de nieuwe Woningwet moeten concentreren op 

hun kerntaken en daardoor in de toekomst minder huurwoningen in de vrije sector in 
eigendom zullen hebben; 

Overwegende dat: 
Er in Haarlem een (toenemende) schaarste is aan sociale huurwoningen; 

Doorstroming van woningzoekenden van een sociale huurwoning naar een vrije 
sector woning deze schaarste vermindert en bovendien de werking van de 
woningmarkt bevordert; 

Daarnaast sommige woningen met een huur tussen de 710 en 1077 euro specifiek 
bestemd en ingericht zijn voor zorgbehoevende ouderen; 

Woonruimte met specifieke voorzieningen bovendien bij voorrang moet worden 
toegewezen aan diegenen voor wie deze voorzieningen zijn aangebracht; 

Het gewenst is dat het college bij bewezen schaarste ook woningen in het bezit van 
woningcorporaties met een huur boven de liberalisatiegrens als 
vergunningsverplichtige woonruimte kan aanwijzen; 

Besluit: 
Aan artikel 2 "Aanwijzing vergunningplichtige woonruimte" de volgende tekst toe te voegen: 

3. B&W kunnen besluiten om ook woningen van wooncorporaties met een huur boven 
de liberalisatiegrens aan te wijzen als vergunningplichtige woonruimte. B&W zijn 
hiertoe slechts bevoegd nadat de raad de aanwezige schaarste van de 
desbetreffende woonruimte heeft vastgesteld. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

VA Frits Garretsen (SP 
Wybren van Haga (WD) 
Louise van Zetten ( 



Amendement - Huisvestingsverordening niet van toepassing op particulier 

bezit 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 11 juni 2015, 

Constaterende dat 

• De Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond 2015 zoals deze nu voor ligt zowel 
van toepassing is op woningen van corporaties als op woningen van particulieren. 

Overwegende dat 

• De corporaties de primaire taak hebben sociale woningen te realiseren en te verhuren. 
• Particulier bezit al enorm wordt beperkt door onder andere het woningwaarderingsstelsel 

en de huurprijzenwet. 

• Het invoeren van een huisvestingvergunning leidt tot extra bureaucratie bij particuliere 

verhuurders en bij de gemeente. 

Besluit de huisvestingsverordening als volgt te wijzigen: 

• Hoofdstuk 2 - artikel 2 lid 1: "en particuliere verhuurders" wordt geschrapt 

• Hoofdstuk 2 - artikel 3 lid b wordt geschrapt 
• Artikelsgewijze toelichting Artikel 2: "en particulieren" wordt geschrapt 
• Artikelsgewijze toelichting Artikel 3: vierde bolletje "bij particuliere verhuur een lager 

inkomen moet hebben dan €43.786,-" wordt geschrapt 
• Artikelsgewijze toelichting Artikel 3: de zin "De tweede voorwaarde is gesteld omdat 

particuliere verhuurders niet gebonden zijn aan de inkomensgrens, die voortvloeit uit de 
Europese regelgeving (thans € 34.678). Om ruimte te bieden voor middeninkomens is deze 
grens voor de particuliere verhuurders ruimer gesteld dan de EC-grens en gekoppeld aan het 
inkomen, waarboven corporaties de huren extra mogen verhogen wegens goedkoop 
scheefwonen" wordt geschrapt. 

• Artikelsgewijze toelichting Artikel 5: de zin "Voor particuliere huurwoningen wordt de 
aanvraag voor een huisvestingsvergunning bij burgemeester en wethouders ingediend en 
wordt op de aanvraag ook door hen beslist" wordt geschrapt. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



\2 

Amendement: Woningnood? Dan ook het sein op Rood 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 11 juni 2015, 

Gelezen het jaarverslag en jaarrekening 2014 gemeente Haarlem 

Constaterende dat; 

Er onvoldoende doorstroming is 

Voorts constaterend dat; 

In 2014 de wachttijd voor een sociale huurwoning wederom gestegen is naar bijna 6 
jaargemiddeld 

In 2014 specifieke groepen op de woningmarkt er juist een zwakkere positie is 
gekomen 

In 2014 wederom een afname van het aantal sociale huurwoningen is door sloop, 
verkoop en liberalisatie 

In 2014 geen maatregelen zijn genomen door het college om er voor te zorgen dat er 
voldoende sociale huurwoningen zijn en blijven in Haarlem 

Besluit 

Op pagina 103, punt 3 en 4 en pagina 105 3b 

De smiley, cq,"verkeerslichten"" op rood te zetten 

En gaat over tot de orde van de dag 

Anne Feite Bloem (SP) 



^ SP. D66 
voor Haartem 

Motie Vreemd: Vaktherapeuten, tussen wal en schip 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 1, j 

Constaterende dat 

C h r i s t e n U n i e 

OPHaarlem 
juni 2015, 

binnen de Jeugdzorg; a k t V a n h e t d o o r d e gemeente gefinancierde aanbod 

de vergoeding van de zorgve^ekering v T g e " J k , e ^ W 0 ' 2 0 v e r d e « "ie. onder 
Overwegende dat 

van deze zorg in het geding is gekomen ^ d e o p r o e P ' de continuïteit 

" - X ^ r ^ ^ S t ' " , a a 9 d r e m p e ' ^ 9 " ~ aanbod waardoor in 

" ^ C k T o Z T r V e r m e d e n W a a r d 0 O T h e ' - * vaktherapie uiteinde,* 

" C - X ^ r h S a ^ 0 ^ ^ - b i ' ^ me. ve^oeden van deze 
vergoeding in aanmerking kom,. Oe ^ ^ " ^ ^ ^ - r 

Besluit: 

Jeugdzorg budgetten te financieren na v ê ™ ^ g J o X , C i r ^ " " 3 " 2 0 1 6 V a n u i , d e b e s ' a a " d e 
^ k t h e r a p i e beschikbaar te « e n i o o r ^ v ^ o u d a r s die d N niet zettstandig kunnen 

^ f f i S ~ of het zinvo, is om vanaf , 
Vaktherapeuten en de commissie hfervan op de hoogf^te s te ta 0 O n , r a C , ^ 1 6 g a a n m e , 

eng^aywertot de orde van de dag 

-^Mnn« 
PascalSpijkerman sj aak Vrugt Frank Visser 



Actiepartij 

Motie Waarheidsvinding Viva! 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag a«Bi-2015, in bespreking over 
de inspanningsverplichting van Viva! en de correspondentie hierover, 

overwegende dat 

• Viva! Thuiszorg per brief d.d. 22 april j l . is ingegaan op het verzoek van de wethouder, tot 
onderbouwing van de stelling dat afspraken met ambtenaren gemaakt zouden zijn die 
ingaan tegen de uitdrukkelijke wens van de raad tot zoveel mogelijk continuering van 
dezelfde zorgverlener bij cliënten (de inspanningsverplichting; art. 9 van de 
aanbestedingsdocumenten), 

• in deze brief stellig wordt beweerd, dat ambtenaren ondanks de uitdrukkelijke wens van de 
raad, akkoord zouden zijn gegaan met het volledig vervangen van alle vaste hulpen in de 
door Viva! te leveren hulp in de huishouding, 

• de wethouder op de laatste raadsvergadering gemeld heeft, dat betreffende ambtenaren 
onder ede hebben verklaard, dat deze bewering van Viva! onjuist is, 

constaterende dat 

• enerzijds ambtenaren onder ede hebben verklaard, dat de lezing van Viva! niet klopt en wij 
daarop moeten kunnen vertrouwen, 

• anderzijds moeilijk is voor te stellen, dat Viva! als grote speler op de zorgmarkt het risico 
neemt op vervolging wegens valse beschuldigingen aan het adres van deze ambtenaren, 

• er nu dus nog steeds twee tegengestelde versies van het gebeurde circuleren en het gelet op 
het belang dat de raad hecht aan deze kwestie, niet wenselijk is hierover onduidelijkheid te 
laten voortbestaan, 

het college te verzoeken aangifte te doen wegens valsheid in geschrifte dan wel smaad door Viva! 
jegens deze ambtenaren 

en besluit 

in het geval het college aangeeft hier om praktische, juridische of andere reden hieraan geen 
uitvoering te kunnen geven, 

als raad een keuze te maken uit de verschillende onderzoeksinstrumenten die haar ter beschikking 
staan om een onderzoek in te stellen t.b.v. waarheidsvinding over deze kwestie. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Haarlem 

/S3 
Act iepart i j 

voor Haarlem 

Motie Vreemd: Van 18 naar 12, geen automatisch uitstel 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 21 mei 2015 

Overwegende dat: 

• Op de vraag in het vragenuurtje van de vorige raad, hoe vaak de beslistermijn voor de 
beslissing op bezwaar wordt verdaagd, wethouder Jack van de Hoek geantwoord 
heeft: 

"De genoemde tekst is een standaard tekst vanuit brieven van de commissie Beroep en 
Bezwaar en deze wordt altijd gestuurd bij beroep en bezwaren ongeacht de inhoud 
daarvan." 
(Altijd dus!) 

En overwegende dat: 

• Middels een bericht dat is gecommuniceerd in Raadsaam #33 namens de 
portefeuillehouder gesteld wordt dat er op dit moment geen achterstand is met de 
behandeling van bezwaarschriften 

Voorts concluderende dat: 

• het blijkbaar niet een capaciteitsprobleem is dat ervoor zorgt dat niet gewoon binnen 
de wettelijke termijn van 12 weken wordt beslist, maar het gevolg van een standaard 
proces. 

Draagt het college op 

niet meer standaard te verdagen (nu er geen sprake meer is van een capaciteitsprobleem). 



Motie vreemd: Waarborg privacy en beroepsgeheim bij declaraties in 
jeugd ggz 

De Haarlemse gemeenteraad In vergadering bijeen op donderdag 11 juni 2015, 

Constaterende dat: 
• Het College Bescherming Persoonsgegevens in zijn advies van 16 maart 2015 

vaststelt dat op grond van de Jeugdwet jeugdhulpverleners uitsluitend gerechtigd 
zijn persoonsgegevens aan een gemeente te verstrekken met toestemming van 
de (wettelijke vertegenwoordigers) van een cliënt; 

• De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daarom het voornemen heeft 
om de Jeugdwet op dit punt op korte termijn te wijzigen; 

Overwegende dat: 

• Van jeugdhulpverleners die hulp verstrekken aan een cliënt die deze 
toestemming weigert, niet kan worden verlangd dat zij onrechtmatig handelen; 

• De gemeente Haarlem daarom tot op het tijdstip dat de gewijzigde Jeugdwet in 
werking treedt, aan jeugdhulpverleners die cliënten behandelen die niet willen 
dat persoonsgegevens aan de gemeente worden doorgegeven, wel de verleende 
hulp dient te vergoeden; 

Draagt het college op: 

• Ook de jeugdhulp te vergoeden die gegeven wordt aan cliënten van wie de 
wettelijke vertegenwoordigers geen toestemming geven om zijn of haar 
persoonsgegevens aan de gemeente te verstrekken; 

• Deze vergoeding te blijven verstrekken tot op het tijdstip dat de gewijzigde 
Jeugdwet in werking treedt; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Frits Garretsen SP 

Anne Sterenberg VVD 



ffl Haarlem 

A c t i e p a r t i j 

voor Haarlem 

Motie Vreemd: Watertappunt 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 11 juni 2015 

Overwegende dat: 

• De zomer begint en water de gezonde dorstlesser is met de minste calorieën 
• De jeugd steeds meer overgewicht heeft onder andere door het drinken van fris 

En overwegende dat: 

• Er vroeger al watertappunten waren in Haarlem onder andere op de grote markt 

Draagt het college op 

Te onderzoeken of het mogelijk is een watertappunt op de grote markt te (her)openen en deze 
info samen met een kostenplaatje terug te koppelen aan de raad 



A c t i e p a r t i j 

(SS 
Haarlem 

Mot ie 

Zwijgen over Viva helpt niet! 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 21 mei 2015, 

Constaterende 

De problemen die er zijn (geweest) met de zorg van Viva!, onder andere op het vlak 
van de vaste medewerker 

Dat de meerderheid van de Raad geen nader onderzoek naar de afspraken tussen 
Viva en de gemeente nodig acht, nu door de betrokken ambtenaren bij ambtseed is 
verklaard dat de brief van Viva een onjuiste weergave is van een verslag van een 
gesprek met de gemeente. 

De uitspraak van D66, die Viva typeert als; "ViVa!, onze onbetrouwbare 
contractpartner" 

Overwegende 

Het belang van goede zorg, in overeenstemming met de kaders zoals die door de 
raad zijn gesteld 

Dat er besproken moet worden of het verstandig is om na 2016 de relatie te 
onderhouden met een onbetrouwbare contractpartner 

Dat een eventuele opzegging van de relatie met Viva wel gebonden is aan redelijke 
termijnen 

Besluit 

• Bij de commissie Samenleving ep kwte Ltiiiiiijn de voortgang en toekomst van 
de relatie met Viva Thuiszorg te bespreken 

En gaat over tot de orde van de dag 

( 


