
 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering:  donderdag 11 juni 2015 

 

1.  Vragenuur 

De vragen van fractie Trots over Peltenburg/Precario zullen later worden beantwoord 

door wethouder Van Spijk. 

De vragen van fractie Hart voor Haarlem over criminaliteit worden beantwoord door 

burgemeester Schneiders. 

 

2.  Vaststellen van de agenda 
Als leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven voor installaties op 22 juni a.s. 

worden benoemd: mevr. Klazes, mevr. Van Ketel en dhr. Brander 

Het agendapunt 7 wordt opgewaardeerd tot bespreekpunt. 

De diverse moties vreemd worden als laatste agendapunten behandeld. 

 

3.  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 21 mei 2015 

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

 

4.  Vaststelling Jaarrekening 2014 en zienswijze Ontwerpbegroting 2016 van het 

Noord-Hollands Archief 

Besluit: conform 

 

5.  Verbonden partijen in Haarlem 
Besluit: conform 

De fracties D66, SP, PvdA en GLH geven een stemverklaring 

 

6.  Actualisatie financiële verordening Haarlem 

Besluit: conform 

 

6.1 Amendement Vinger aan de pols  

(resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst) 
Het amendement ingediend door de fracties AP, GLH, HvH, OPH, Trots en SP wordt 

verworpen 

De fracties  AP, GLH, HvH, OPH, Trots en SP stemmen voor het amendement 

 

7.  Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Haarlem en Eerste 

wijzigingsverordening verordeningen Participatiewet gemeente Haarlem. 

Besluit: conform  De fracties AP, Trots, OPH en SP stemmen tegen het voorstel. 

De fracties AP, “Trots”, PvdA, OPH, HvH, geven een stemverklaring   

 

NB Verordening wordt vastgesteld waarbij opgemerkt dat het onderwerp genoemd in 

het amendement nogmaals expliciet wordt behandeld in de commissie.  

 

7.1 Amendement Onbetaald maakt onbemind 

Het amendement ingediend door de fracties AP wordt verworpen 

De fracties  AP , Trots, OPH , CU, SP stemmen voor het amendement 

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

stemverklaring 
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8.  Jaarverslag 2014 en ontwerpprogrammabegroting 2016 Veiligheidsregio 

Kennemerland  

Besluit: conform 

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

 

9.  RKC Rapport Doorwerking Aanbevelingen 

Besluit: conform 

 

10.  Ontwerpbegroting 2016 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 

(Paswerk)  
Het onderwerp wordt van de agenda gehaald om nogmaals te worden besproken in de 

commissie.  

 

11.  Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2015  

Besluit: gewijzigd  De fracties VVD en HvH stemmen tegen het voorstel  

 

11.1 Amendement Zorgbehoevende ouderen en gehandicapten 

Het amendement ingediend door de fracties SP en AP wordt verworpen 

De fracties SP, AP , Trots en OPH stemmen voor het amendement 

De fracties PvdA en CDA geven een stemverklaring 

 

11.2 Amendement Voorrang huisvesting op basis van prijs 

Het amendement ingediend door de fractie CU wordt ingetrokken na toelicht door 

wethouder dat dit niet is opgenomen in de verordening omdat dit is geborgd in de 

huisvestingswet. Over een jaar wordt het onderwerp geëvalueerd. 

 

11.3 Amendement Behoud inschrijfduur bij urgentieverklaring 

Het amendement ingediend door de fractie CU wordt raadsbreed aangenomen. 

De fractie PvdA geeft een stemverklaring 

 

11.4 Amendement Urgentie bij relatiebreuk met kinderen 

Het amendement ingediend door de fractie CU wordt verworpen 

De fractie CU stemt voor het amendement 

 

11.5 Motie Registratie vrije sectorwoningen corporaties 

De motie ingediend door de fracties SP en OPH wordt ingetrokken na toezegging 

door de wethouder het verzoek/de vraag voor te leggen aan de corporaties. 

 

11.6 Motie Schaarste aan woningen voor ouderen is een zorg 

De motie ingediend door de fracties SP, VVD, D66, PvdA wordt aangenomen. 

De fracties CDA stemt tegen de motie 

De fractie PvdA geeft een stemverklaring 

 

11.7 Amendement Doorstroming vermindert schaarste 

Het amendement ingediend door de fracties VVD en SP wordt aangenomen. 

De fractie CDA stemt tegen het amendement 

De fractie PvdA geeft  een stemverklaring  
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11.8 Amendement Huisvestingsverordening niet van toepassing op particulier bezit 

Het amendement ingediend door de fracties VVD en HvH  wordt verworpen 

De fracties  VVD, HvH en AP stemmen voor het amendement 

 

12.  Jaarverslag en Jaarrekening 2014 gemeente Haarlem 

Besluit: conform 

De fracties SP, VVD, OPH, Trots en AP geven een stemverklaring  

De fractie VVD stemt niet in met de besluitpunten 3,4,5 ; fractie OPH stemt niet in 

met besluitpunt 8; fractie HvH stemt niet in met besluitpunten 3,4,5 en 8; fractie AP 

stemt tegen het voorstel; fractie Trots stemt tegen het voorstel ,  

 

12.1 Amendement:  Woningnood? Dan ook het sein op Rood 

Het amendement ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

De fracties SP , AP en OPH stemmen voor het amendement 

 

13.  Onderzoek Rekenkamercommissie naar de jaarstukken 2014 
Besluit: conform 

 

14.  Reactie van het college op het verslag van het onderzoek van de RKC naar 

jaarstukken 2014 

Besluit: conform 

 

15.  Moties vreemd aan de orde van de dag 

  

15.1 Motie Vaktherapeuten tussen wal en schip 

De motie ingediend door de fracties VVD, SP, D66, AP,CU, OPH en HvH wordt 

aangenomen 

De fractie CDA stemt tegen de motie 

De fracties CDA en Trots geven een stemverklaring 

 

15.2 Motie ‘waarheidsvinding Viva!’ 
De motie ingediend door de fractie AP wordt verworpen 

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

De fracties  D66, SP, VVD, CU, PvdA en OPH geven een stemverklaring 

 

15.3 

 
Motie “van 18 naar 12, geen automatisch uitstel 
De motie ingediend door de fractie Trots, OPH, AP en CU wordt raadsbreed 

aangenomen. 

 

15.4 Motie Waarborg privacy en beroepsgeheim bij declaraties in jeugd GGZ 

De motie ingediend door de fracties SP en VVD wordt verworpen 

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

De fracties PvdA, D66 en AP geven een stemverklaring 

 

15.5 Trots over watertappunt 

De motie ingediend door de fracties Trots en AP wordt teruggetrokken. Komt terug bij 

behandeling van de Kadernota.  
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15.6 SP, Actiepartij en Trots ‘Zwijgen over Viva! helpt niet’ 

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

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

De fracties PvdA, VVD, OPH en  AP geven een stemverklaring 

 

15.7 ChristenUnie over Actieplan anti-semitisme 

De motie wordt ingetrokken 

 

16.  Te agenderen van Lijst Ingekomen stukken 
  RKC onderzoek Wachttijden in de schulddienstverlening (2015/165971) ovv fractie 

AP 

  Modeloplegger Rechtmatigheid WMO 2015 en Jeugdwet (2015/165626) ovv fractie 

VVD 

  Notitie Medezeggenschapsraad van kinderen en jongeren en de nieuwe jeugdwet. 

(2015/204024) ovv  fractie Trots 

  Brief wethouder Langenacker d.d. 1 mei 2015 inzake Monitor Lokaal Akkoord 

Haarlem(2015/173544) ovv fractie SP 
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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 
piaats 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 



D66 
lik 

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: "^x 

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 (WD) 
Fenna Cannegieter (D66) 
Jeroen Fritz (PvdA) 

UA 



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 

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



p SP. D66 
C h r i s t e n U n i e 

OPHaarlem 
voor Haartem 

Motie Vreemd: Vaktherapeuten, tussen wal en schip 

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

Constaterende dat 

Op 28 mei in de commissie Samenleving de beantwoording raadsvragen ex art 38 RvO van de 
fracties van de SP en W D inzake Vaktherapeuten zijn besproken; 

- Vaktherapie na de transitie van de Jeugdzorg uitsluitend wordt vergoed indien deze plaatsvindt bij 
een instelling onder leiding van een hoofdbehandelaar en de instellingen flink hebben bezuinigd op 
de vaktherapie; 
De overige vaktherapie mede door een gedeeltelijke vergoeding door zorgverzekeraars tussen wal 
en schip is geraakt en geen onderdeel uitmaakt van het door de gemeente gefinancierde aanbod 
binnen de Jeugdzorg; 
Daarom in de commissie de oproep aan de wethouder is gedaan om de financiering van 
vaktherapie binnen de Jeugdzorg tot 1 januari 2016 mogelijk te maken voor zover deze niet onder 
de vergoeding van de zorgverzekering valt. 

Overwegende dat 

Het college stelt dat de werkwijze van Vaktherapeuten aansluit bij het gedachtegoed van de 
transitie maar slechts in uitzonderingsgevallen wil voldoen aan de oproep, waardoor de continuïteit 
van deze zorg in het geding is gekomen; 

- Vaktherapie binnen de Jeugdzorg voorziet in een laagdrempelig en preventief aanbod waardoor in 
een vroeg stadium ingegrepen kan worden; 

- Hierdoor kosten kunnen worden vermeden waardoor het vergoeden van de vaktherapie uiteindelijk 
een besparing kan opleveren; 
Een kind dat zorg nodig heeft, recht op deze zorg heeft en dat bij het niet vergoeden van deze 
laagdrempelige zorg het kind doorverwezen zal worden naar zwaardere zorg welke wel voor 
vergoeding in aanmerking komt. De rekening komt dan alsnog bij de gemeente terecht. 

Besluit: 

Het mogelijk te maken dat ieder kind de zorg kan krijgen die hij/zij nodig heeft door alsnog de niet 
verzekerde vaktherapie voor houders van de Haarlempas tot 1 januari 2016 vanuit de bestaande 
Jeugdzorg budgetten te financieren na verwijzing door het CJG; 
Hierdoor vaktherapie beschikbaar te stellen voor kinderen van ouders die dit niet zelfstandig kunnen 
bekostigen; 
Mede op grond van de aldus opgedane ervaringen te onderzoeken of het zinvol is om vanaf 1 
januari 2016 vaktherapie vanuit de gemeente te financieren door een contract aan te gaan met 
Vaktherapeuten en de commissie hiervan op de hoogte te stellen. 

en gaat over tot de orde van de dag 

ftineSterenberg Pascal Spijkerman Sjaak Vrugt nk Visser 
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