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Overzicht moties en amendementen Programmabegroting 2016-2020 
SZ/ 

GOB

/CC 

1 M Tariefsverhoging van 5% even Parkeren 

Draagt het college op de Verhoging van de 

straattarieven in lijn te brengen met de 

tariefsverhoging van de garages en deze vast te stellen 

op 1,25% 

VVD CYS

/JS 

De verhouding één staat tot vier is een uitgangspunt uit de parkeervisie 

(2013/138311). De parkeervisie is door de raad vastgesteld op 6 juni 2013. Met 

deze maatregel wordt het gebruik van de garages gestimuleerd om de 

parkeerdruk op straat te verlichten. De tariefstijgingen van 1,25% voor garage- 

en vergunningparkeren en 5% voor straatparkeren zijn nodig om de begrote 

parkeerbaten in 2016 te realiseren. Een lagere stijging van de tarieven op straat 

zou leiden tot een nadeel ten opzichte van de begroting. De motie geeft hier geen 

alternatieve dekking voor aan. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

SZ 2 M Getoonde bouwambities verdienen een target 

Vraagt het college om uiterlijk in de maand januari 

2016 een target (aantal nieuwe kleine wooneenheden) 

aan de ambitie te verbinden; de target omvat het aantal 

opgeleverde wooneenheden, alsmede het aantal 

wooneenheden in bouw in 2016. 

Het college wordt in 2017 niet afgerekend op de target 

en maakt in het vroege voorjaar een evaluatie van 

2016  en bespreekt dit met de raad, opdat in volgende 

jaren de target steeds beter onderbouwd kan worden, 

OPH, CU, 

AP 
JL Het college is zich ervan bewust dat de komende jaren de vraag naar kleinere 

wooneenheden zal stijgen. Deze vraag wordt voor een deel reeds door de markt 

opgepakt.  

Het college is van mening dat de wens en mogelijkheden om te sturen op 

realisatie en omvang van kleinere wooneenheden een onderwerp is, dat in het 

kader van de nieuwe woonvisie beantwoord moet worden. Daarbij spelen 

uiteraard ook aspecten als toegankelijkheid, woonlasten en effecten op openbare 

ruimte waaronder de parkeernormering een rol.  

 

Het college ontraadt de motie 

 

CS 3  Verbonden partijen met een certificatie obv een 

kwaliteitssysteem onderscheiden zich positief  

Draagt het college op om een onderzoek te doen naar 

de wenselijkheid van certificering van verbonden 

partijen, daarover de raad te informeren en bij 

positieve uitkomst certificering verplicht te stellen en  

in de programmabegroting en jaarrekening bij de 

informatie over de verbonden partijen de certificering 

ook op te nemen. 

 

De motie heeft geen budgettaire consequentie daar de 

kosten van het traject van certificering en van het 

behoud er van per organisatie kunnen worden 

gefinancierd door de opbrengsten van verbeterde 

bedrijfsvoering 

 

OPH, CU JS Het college gaat geen onderzoek doen naar de wenselijkheid van certificering. 

Dit ligt bij het bestuur van de desbetreffende partij.  

Het college zal ter informatie voor de raad in het eerste kwartaal van 2016 een 

overzicht opstellen van de certificering van de formele verbonden partijen. 

Diverse verbonden partijen beschikken reeds over een certificering. In het 

overzicht zal het college ook aangeven of (verdere) certificering mogelijk en 

zinvol is. Dit hangt namelijk ook af van de vraag of er voor de activiteiten van 

een verbonden partij een certificering bestaat. 

 

Het college ontraadt de motie. 
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SZ 4 M Acquisitie bedrijvigheid: Goed geld naar goed doel 

Constaterende dat het College op pagina 11 van de 

Programmabegroting een ondernemende stad noemt 

met een duurzaam, ruimtelijk en economisch beleid 

gericht op werkgelegenheid  en overwegende dat  het 

college op pagina 11 verzuimd heeft om de woorden 

‘groei van de’ te plaatsen voor het woord 

‘werkgelegenheid’ en ook bij Programma 3 aan groei 

van werkgelegenheid geen aandacht bestaat, doch wel 

aan de consequenties van een toenemend aantal 

bijstandsgerechtigden 

Draagt het college op om voor 2016 formatieruimte 

vrij te maken cq. vorm te geven, dan wel specialismen 

in te huren om, zoals in het verleden plaats vond, 

actief te werken aan acquisitie van 

bedrijfsleven/bedrijvigheid. 

De motie heeft geen budgettaire consequenties als  

dezelfde budgettaire vorm van dekking wordt 

toegepast als bij het vormgevingstraject van de 

Gebiedsbegroting, namelijk dat binnen de bestaande 

formatie nieuwe taken kunnen worden opgepakt. 

OPH, 

VVD 
JL Het college komt binnenkort met een nieuwe economische agenda die gericht is 

op groei van de werkgelegenheid, met daarin ook een concrete 

uitvoeringsagenda. Het college lost de acquisitie van bedrijven binnen de 

bestaande formatie op. Samen met de grote bedrijven in de Waarderpolder is 

onlangs een sessie over dit onderwerp gehouden waarin ook concrete ideeën naar 

voren zijn gekomen. Parkmanagement, Industriekring Haarlem en de gemeente 

pakken dit samen op.  

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds uitvoering 

gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie.  

 

SZ 5  DE kunst uit de Egelantier dient zichtbaar te 

bijven voor de Haarlemmers 

Constaterende dat het College de Egelantier een 

vervolgbestemming gaat geven anders dan de huidige 

culturele bestemming en constaterende dat in het pand 

in de loop der jaren vele kunstuitingen zijn verzameld, 

en overwegende dat rondom een overgang naar een 

andere functie en overdracht naar een andere eigenaar 

zeer omzichtig met de thans aanwezige kunstuitingen 

omgegaan dient te worden en dat zorgvuldig 

verwijderen en opslaan alleen geen recht doet aan de 

kunstuitingen. 

Draagt het college op om een inventarisatie van de 

kunstuitingen te maken en in overleg met de 

Haarlemse musea en cultuurpodia de kunstwerken, 

waaronder het wandwerk van Piet Zwaanswijk (in De 

Wereld Kindertheater) en een schilderij van Hannes 

Kuiper, een nieuwe expositieplek aan te bieden. 

OPH, AP JvdH Het college inventariseert de kunstwerken in De Egelantier (waaronder werk van 

Piet Zwaanswijk, Victor de Beijer en Hannes Kuiper). Of deze objecten ook na 

de sluiting van De Egelantier (per 1 juli 2016) voor publiek te zien zullen zijn, is 

nu nog niet te zeggen. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds uitvoering 

gegeven. Dit is bij beantwoording van de technische vragen reeds gemeld. Het 

college staat derhalve positief tegenover de motie. 
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De motie heeft geen budgettaire consequenties 

SZ 6  De 17e eeuwse Regentenkamer  in de Egelantier 

dient behouden te blijven 

overwegende dat rondom een overgang naar een 

andere functie en overdracht naar een andere eigenaar 

zeer omzichtig met de Regentenkamer omgegaan 

dient te worden en dat de Regentenkamer met de 

status van gemeentelijk monument voor de 

Haarlemmers toegankelijk dient te blijven eventueel 

binnen de beperkingen, die de status met zich brengt. 

Draagt het college op om er voor te waken dat de 

Regentenkamer door, tijdens of na de overdracht van 

het pand in minimaal de huidige conditie blijft en 

draagt het college op de Regentenkamer beschikbaar 

te houden voor gepast gebruik en toegang door en 

voor Haarlemmers 

De motie heeft geen budgettaire consequenties indien 

de kosten voor instandhouding worden opgenomen in 

de verkoopprijs 

OPH, AP JvdH Het hele Egelantiercomplex is aangewezen als rijksmonument. Alles valt dus, 

inclusief Regentenkamer én Regentessenkamer, onder de bescherming van de 

monumentenwet. Daarmee is zorgvuldig behoud wettelijk gewaarborgd. Per 

ingreep moet bekeken worden of er een vergunning nodig is voor de 

werkzaamheden. 

De toekomstige openstelling is aan de nieuwe eigenaar. Mogelijkheid is hier 

bijvoorbeeld deelname aan het open monumenten weekend. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

 

SZW

/CC 

7 M Mensenrechtenambassadeurs 

Draagt het college op: 

-Te onderzoeken of vrijwillige 

mensenrechtenambassadeurs van vluchtelingenkomaf, 

die de taal en het referentiekader van de aanwezige 

asielzoekers kennen, kunnen worden ingezet in het 

ondersteuningsprogramma van bewoners van de 

Koepel; 

-In de vorm van een pilot vrijwillige 

mensenrechtenambassadeurs van vluchtelingenkomaf 

in te zetten bij de maatschappelijke begeleiding van 

statushouders; 

-Daarbij een samenwerking aan te gaan met 

vertegenwoordigers van (Haarlemse) 

vluchtelingenorganisaties; 

-Financiële dekking hiervoor te zoeken binnen de PM 

post voor huisvesting en maatschappelijke begeleiding 

van statushouders; 

D66, 

PvdA, 

CDA, CU 

BS/ 

JL 

Het inzetten van vrijwilligers bij het streven naar sociaal-maatschappelijke 

integratie en het verwerven van de Nederlandse taal bij nieuwkomers is reeds 

gemeengoed. Vrijwilligers die de taal en cultuur van de landen van herkomst van 

nieuwkomers kennen, bijvoorbeeld omdat zij zelf oorspronkelijk afkomstig zijn 

uit die regio’s, kunnen extra waardevol zijn. Met onze maatschappelijke partner 

Vluchtelingenwerk zal de gemeente in gesprek gaan om na te gaan of en op 

welke wijze de inzet van deze vrijwilligers verder kan worden geïntensiveerd. 

 

Het college staat positief tegenover de motie.  
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SZ 8 M Right to challenge: open voor alternatieven’ 

Verzoekt het college om: 

Met De Brug en HYS in gesprek te gaan over de 

mogelijkheden van andere huisvesting;  De Brug en 

HYS ondertussen de kans te geven om uiterlijk in 

februari 2016 te komen met een alternatief voor het 

afstoten van hun accommodaties. 

Daarbij geldt:  

Het te bezuinigen bedrag moet minimaal gelijk zijn 

aan het bedrag dat volgens het collegebesluit bespaard 

wordt met het afstoten van beide accommodaties.  

Als het alternatief andere verenigingen raakt, moet 

daarvoor draagvlak bestaan.  

Op korte termijn wordt afgestemd aan welke overige 

randvoorwaarden het alternatief minimaal moet 

voldoen.  

Het alternatief / de alternatieven, voorzien van een 

reactie, te agenderen voor de commissie Samenleving;  

Het collegebesluit Bezuinigingen Sportaccommodaties 

(2015/203607) enkel waar het gaat om het afstoten 

van de accommodaties van De Brug en HYS op te 

schorten tot aan die bespreking. Oftewel, rondom het 

afstoten van beide accommodaties nog geen 

onomkeerbare handelingen te verrichten. Indien het 

alternatieve plan niet voldoet, treedt het collegebesluit 

alsnog geheel in werking. Let wel: alle overige 

onderdelen van het collegebesluit kunnen sowieso 

vanaf 2016 doorgang vinden 

D66, 

CDA, 

PvdA, CU 

MS De opdracht tot bezuiniging is in januari 2015 op het jaarlijkse  

sportbestuurdersoverleg met de besturen besproken. Alle besturen hebben de 

kans gekregen oplossingen aan te dragen. Deze oplossingsrichtingen zijn verder 

onderzocht en uitgewerkt. Deze uitwerking is met de klankbordgroep buitensport 

gedeeld. Er is inzicht verkregen in de kosten om een team te laten sporten per 

veld, een zogenaamd normteam. Dat is gemiddeld €5.000 per team. Bij de 

genoemde verenigingen is dat aanzienlijk hoger, namelijk € 20.644 voor HYS en 

€ 27.891 voor De Brug. 

Het college is van mening dat de verhuizing van de verenigingen met goede 

randvoorwaarden naar een andere locatie een goed alternatief biedt. 

Het college heeft afgesproken met De Brug en Hys in gesprek te gaan en te 

kijken naar mogelijkheden van verhuizing naar een andere sportaccommodatie.  

 

Het college ontraadt de motie. 

 

SZ 9 M Geen schot in eigen doel(en) 

Besluit het College op te dragen: 

Het besluit met betrekking tot de voetbalvereniging 

HYS in te trekken; 

De periode 2015/2016 te gebruiken om in een nieuw 

voorstel met een alternatieve dekking te komen voor 

de benodigde bezuiniging van € 46.759 in 2017 en de 

bezuiniging van € 55.010 in 2018 waarbij de 

accommodatie van deze vereniging gespaard blijft; 

Hierin het door HYS op 8-11-2015 per brief 

verzonden voorstel mee te nemen; 

VVD, 

Trots, SP, 

AP, OPH, 

HvH 

MS De opdracht tot bezuiniging is in januari 2015 op het jaarlijkse  

sportbestuurdersoverleg met de besturen besproken. Alle besturen hebben de 

kans gekregen oplossingen aan te dragen. Deze oplossingsrichtingen zijn verder 

onderzocht en uitgewerkt. Deze uitwerking is met de klankbordgroep buitensport 

gedeeld. Er is inzicht verkregen in de kosten om een team te laten sporten per 

veld, een zogenaamd normteam. Dat is gemiddeld €5.000 per team. Bij de 

genoemde verenigingen is dat aanzienlijk hoger, namelijk € 20.644 voor HYS en 

€ 27.891 voor De Brug. 

Het college is van mening dat de verhuizing van de verenigingen met goede 

randvoorwaarden naar een andere locatie een goed alternatief biedt 

Het college heeft afgesproken met De Brug en Hys in gesprek te gaan en te 
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Dit voorstel tot stand te laten komen met draagvlak in 

overleg met alle betrokkenen en de commissie dit 

voorstel voor te leggen alvorens het besluit definitief 

wordt genomen. 

kijken naar mogelijkheden van verhuizing naar een andere sportaccommodatie.  

 

Het college ontraadt de motie. 

CC 10 M Kijk en Vergelijk 

Besluit het college op te dragen voortaan ook de 

‘harde’ cijfers uit de laatste jaarrekening, alsmede de 

cijfers uit de oorspronkelijke begroting van het 

lopende jaar toe te voegen, zodat een helderder beeld 

kan worden gevormd over het realiteitsgehalte van de 

cijfers voor de toekomst 

AP JS Het is gebruikelijk dat in de begroting ook de cijfers uit de jaarrekening worden 

opgenomen. Omdat in 2015 met instemming van de raad besloten is de 

begrotingsopzet te wijzigen en van tien naar zeven programma’s te gaan, konden 

rekeningcijfers niet één op één worden overgenomen. Met ingang van de 

begroting 2017 en verder speelt dit niet meer en zullen de rekeningcijfers weer 

opgenomen worden.  

Naar aanleiding van andere ingediende moties en amendementen en vanwege de 

wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording die naar verwachting in 

2017 zal gaan gelden (commissie Depla) zal het college in het eerste kwartaal 

van 2016 een notitie voorleggen over de inrichting van de begroting. Het 

opnemen van de cijfers uit de oorspronkelijke begroting zal hierin worden 

meegenomen.  

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds uitvoering 

gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie. 

 

SZ/

GOB 

11 M Slagwerk in Uitvoering 
draagt het college op 

 het door de raad en partners gewenste complex van 

oefenruimten + Popschool in de loop van 2016 te 

realiseren in het hoofdgebouw van het vml slachthuis, 

• dit waar mogelijk integraal onderdeel te laten zijn 

van de totaalontwikkeling, op termijn, van het 

volledige slachthuisterrein en dit als voorwaarde mee 

te geven aan toekomstige geïnteresseerden / 

ontwikkelaars, 

• dekking te vinden in: 

- het restant van de ruimte onder het kasstroomplafond 

investeringen (zie brief v Spijk d.d. 7-11-15) 

en / of 

- het nog tot 2020 openstaande bedrag aan ISV 

leefomgevinggelden à € 1.831.000,- in het kader van 

het verbeteren van de Slachthuisbuurt 

• waar sprake is van structurele, jaarlijkse 

(exploitatie)lasten, na overleg met de partners in dit 

project hiervoor dekking te zoeken in de reguliere 

AP JS/ 

JvdH 

Het college verwijst volledigheidshalve naar de brief d.d. 10 november 2015 

(2015/466396). In opdracht van de raad heeft het college onderzocht of de 

popschool (en oefenruimtes) in hal E kon worden gehuisvest. Aangezien deze 

optie met een raming van € 2,5 miljoen te kostbaar was heeft het college een 

alternatief voorgesteld, te weten het administratiekantoor en het 

kinderdagverblijf (raming € 0,5 miljoen). De popschool/Hart heeft een alternatief 

voorstel voor de tijdelijke huisvesting ingediend. Het verkoopproces van het 

Slachthuisterrein wordt voortgezet, waarbij de eerder door de raad vastgestelde 

functiemix het uitgangspunt blijft. Eventuele realisatie van een Popcentrum 

Haarlem is aan de toekomstige ontwikkelaar van het terrein.  

 

Indien de realisatie van de popschool wordt meegegeven in aanbesteding voor de 

verkoop van het Slachthuisterrein, dan heeft dat consequenties voor de 

aanbestedingsprocedure, omdat dit een overheidsopdracht betreft. Het college zal 

dit dus niet doen. 

Overigens zou dit voorstel leiden tot een uitbreiding van het investeringsvolume. 

Gelet op het kasstroomplafond investeringen is er niet eerder dan 2018 ruimte 

voor nieuwe investeringen. Dat duurt te lang. 

 

Het college ontraadt de motie. 
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begroting voor cultuur en hiermee indien nodig terug 

te komen bij de raad 

CC/

SZ 

12 M Bekijk het Sportief 
draagt het college op 

• gedegen onderzoek (evt middels art. 213a) uit te 

voeren naar de kostenefficiëntie van de uitvoering van 

beheer en onderhoud van o.a. sportaccommodaties 

door SRO en het aandeel overhead hierin, 

• hierbij kritisch te kijken naar de mate waarin deze 

efficiëntie verhoogd kan worden, zonder verlies aan 

kwaliteit, 

• hierbij gebruik te maken van vergelijkingen met 

andere gemeenten, 

• de raad nog voor de kadernota over de resultaten te 

informeren en eventuele aanpassingen aan het huidige 

beleid en de uitvoering ter besluitvorming voor te 

leggen aan cie en raad 

AP, CU, 

OPH 
JS/ 

MS 

Vanaf 2010 heeft SRO een taakstelling opgelegd gekregen van totaal €1.020.000  

(21%) wat gerealiseerd moet zijn in 2018. SRO voert deze taakstelling uit door 

een meer efficiënte uitvoering van de werkzaamheden. Op dit moment moet 

SRO nog € 270.000  bezuinigen. SRO heeft vorig jaar een benchmark Overhead 

laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de overhead gunstig uitkwam bij vergelijkbare 

aanbieders. Namelijk; 21,1% van de totale formatie is werkzaam in een 

overheadfunctie.   

Het percentage overheadformatie van SRO is lager dan gemiddeld bij 

uitvoerende publieke organisaties (22,3%) en bij het totaal van publieke 

organisaties (24,8%). 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

SZ 13 M Bescherming tegen de Verwarde Overheid 

draagt het college op 

Nog voor de kadernota aan cie en raad een plan van 

aanpak ter besluitvorming voor te leggen ter 

bestrijding van de wachtlijsten en vergroting van het 

aanbod aan locaties voor beschermd wonen,  

Kosten die uitvoering van dit plan meebrengt te 

dekken uit de reserve sociaal domein 

AP, CU JvdH In februari 2015 is al de notitie Wachtlijst & Uitstroom Beschermd Wonen, 

inclusief een plan van aanpak, aangeboden aan de raad. Het college is het met u 

eens dat een wachtlijst niet wenselijk is. De realiteit is echter weerbarstiger. De 

gemeente zet zich samen met de betrokken partijen in op preventie, snellere 

door- en uitstroom en betere begeleiding bij de uitstroom. Het aantal cliënten op 

de wachtlijst is daardoor inmiddels afgenomen met 10 %, maar een sterkere regie 

op de wachtlijst is wel nodig. Dit zal zijn beslag krijgen in het regionale 

meerjarenbeleidsplan Beschermd Wonen en Opvang, dat voor de kadernota 

aangeboden wordt aan de raad. 

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten.  

 

CC 14 M Cijferbrij of Breien met Cijfers ? 

draagt het college op 

in de PC-cyclus te werken met een autorisatieniveau 

dat tenminste één schaal verder uitgesplitst is, om 

zowel de controle van het college op het apparaat, als 

de controle van de raad op het college, effectiever en 

beter onderbouwd te kunnen uitvoeren en desgewenst 

bij te sturen, daarnaast de lasten per beleidsveld / 

product veel inzichtelijker te presenteren waar het gaat 

AP, CU JS Zie ook reactie op motie 48. 

 

Om het inzicht in de begroting voor raadsleden te verbeteren heeft de VNG een 

commissie ingesteld (commissie Depla). De voorstellen van deze commissie zijn 

vrijwel allemaal door de VNG overgenomen en gaan leiden tot een aanpassing 

van het Besluit Begroting en Verantwoording voor het begrotingsjaar 2017. Dit 

besluit leidt tot een aantal grote veranderingen. In verband hiermede wordt een 

informatienota voor het eerste kwartaal van 2016 voorbereid, waarin samen met 

de raad bezien zal worden op welke wijze de inrichting van de begroting en de 

mate van detaillering of ontsluiting van gegevens vorm wordt gegeven. 
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om het aandeel ambtelijke / organisatorische inzet en 

overhead (VAT/VTU) versus feitelijke 

uitvoeringskosten 

Het college adviseert de raad het voorstel van het college af te wachten. 

GOB

/Men

S 

15 M Douceur, Soufleur of Regisseur in Uitvoering  

- het ‘werken in regie’ in het fysieke domein veel 

verantwoordelijkheid legt bij de uitvoerder / aannemer 

en de gemeente op afstand zet,  

- zelfs informatie, communicatie en inspraak rond 

projecten hierbij worden uitbesteed aan de uitvoerende 

partij, waar dit bij uitstek een taak zou moeten zijn van 

de gemeente als opdrachtgever,  

- in de praktijk de nodige voorbeelden te benoemen 

zijn waarbij (erg) veel mis gaat, zoals bij uitstek de 

grote projecten als Stationsplein en Waarderhaven,  

 

draagt het college op taken als inspraak, informatie, 

communicatie en met name toezicht op de uitvoering 

weer te beleggen bij de gemeente zelf, als 

opdrachtgever 

AP, OPH CYS De doelstelling van het werken in regie is dat de verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van projecten wordt gelegd bij de marktpartij die daar het beste voor 

toegerust is. De ervaringen daarmee zijn tot nu toe wisselend.  

Met name op het vlak van participatie en inspraak hebben we geleerd dat een 

sterke regierol van de gemeente noodzakelijk is.  

Regie voeren is niet het over laten aan een ander. Het is immers een politieke 

afweging of en hoe input vanuit de stad wordt meegenomen in de voorliggende 

plannen. Daarom wordt er momenteel veel extra aandacht besteed aan het van te 

voren duidelijk bepalen van participatie en inspraaktrajecten bij projecten.  

Daarnaast wordt meer capaciteit vrij gemaakt bij projecten voor de regie op 

participatie en inspraak. Voor het proces zelf en de inhoudelijke afweging staat 

de gemeente altijd aan de lat. De communicatie rond de uitvoering van het 

project kan door een externe partij worden gedaan.  

 

Samengevat: De gemeente is en blijft eindverantwoordelijk en eerste 

aanspreekpunt inzake het proces, de inspraak, informatie, en communicatie. 

De uitvoering en de uitvoeringscommunicatie wordt belegd bij externe partijen, 

onder verantwoordelijkheid van de gemeente 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

SZ 16 M Koude Kerstmis of Open Opvang  
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, 

donderdag 12 november 2015, in bespreking over de 

begroting 2016-2020,  

overwegende dat  

- Haarlem tot op heden het beleid hanteert dat de 

winternoodopvang voor daklozen pas beschikbaar 

komt bij temperaturen onder de -2 graden Celcius,  

- het ook erg koud is bij -1 of bijvoorbeeld bij 2 of 3 

graden boven het vriespunt, met alle gevolgen en 

risico’s van dien voor dakloze stadsgenoten,  

- diverse gemeenten in het kader van voortschrijdend 

inzicht hebben besloten dit criterium te verruilen voor 

standaard openstelling gedurende het tijdvak 1 

december tot 1 april, waaronder Amsterdam, Gouda 

AP, OPH, 

CU 
JvdH De winternoodopvang is voorzien in de nieuwe 24-uursopvang aan de 

Wilhelminastraat, die 16 november a.s. opent. Een winternoodopvang van 1 

december tot 1 april is op deze locatie niet wenselijk gezien de opstartfase van 

deze voorziening en het toenemende beroep op de nachtopvang. Om die reden 

staat het college positief tegenover het idee de winteropvang deze winter elders 

te organiseren en op continu basis aan te bieden. Hier zijn echter wel extra 

kosten van naar verwachting € 150.000 mee gemoeid en er dient een 

accommodatie beschikbaar te zijn voor deze winteropvang. Voor dekking uit de 

Regionaal Kompas middelen is afstemming met de regiogemeenten nodig. Het 

college zal de mogelijkheden onderzoeken en de raad hier vóór 1 december over 

informeren. 

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten.  
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en sinds kort Leiden; 

draagt het college op voor wat betreft de 

winternoodopvang het voorbeeld van genoemde 

gemeenten te volgen  en gaat over tot de orde van de 

dag. 

SZ 17 M Rotte Kiezen Gevuld als Beloning voor het 

Woningzoekendengeduld besluit  

- ‘vlekkenplan ( toegezegd, aan de hand waarvan 

keuzes zullen worden gemaakt voor de transformatie 

van leegstaande gebouwen en terreinen ten behoeve 

van transformatie )  als startpunt te beschouwen voor 

een breder ‘deltaplan’ voor de toevoeging van 

woonruimte en waar nodig andere functies,  

- dit ‘deltaplan transformatie leegstand’ als dynamisch 

werkdocument te behandelen, door deze halfjaarlijks 

te monitoren, waar nodig bij te sturen en / of aan te 

vullen, en draagt het college op  

- voor het ‘vlekkenplan’ per direct actief suggesties op 

te halen uit de stad (zowel bedrijven en organisaties 

als individuele inwoners), door middel van een brede 

campagne, als het gaat om tips over (deels) leegstaand 

vastgoed, optopping of transformatie van bestaand 

vastgoed en braakliggende terreinen,  

- alle ingekomen suggesties te verwerken in het 

‘concept-vlekkenplan’,  

- dit concept ter besluitvorming voor te leggen aan 

commissie en raad, nog vóór de kadernota 2016 (in de 

raad sprak de wethouder van ‘komen voorjaar’),  

- dit ‘vlekkenplan’, na besluitvorming door de raad 

verder uit te breiden tot een smart-geformuleerd 

‘deltaplan’, dat eveneens – voor de begroting 2016 – 

ter besluitvorming aan cie en raad wordt voorgelegd,  

- dit ‘deltaplan’ als dynamisch werkdocument 

halfjaarlijks ter bespreking en waar nodig bijstelling 

voor te leggen aan commissie en raad,  

- waar nodig en mogelijk ook het instrument van een 

‘paraplu-bestemmingsplan’ voor de gehele gemeente 

in te zetten, alsmede andere bruikbare instrumenten 

om te komen tot zo spoedig mogelijke realisatie van 

AP, OPH, 

PvdA 
JvS Het college neemt afstand van de term ‘rotte kies’ en herkent zich meer in ‘ruwe 

diamant’. Het college staat positief tegenover het in beeld brengen van ruwe 

diamant in de vorm van lege plekken (die in aanmerking kunnen komen om te 

bebouwen, intensiveren en/of transformeren).  (1,2) Ook deze inventarisatie is 

dynamisch. 

 

De kansenkaart, het omzetten van deze kansen tot ontwikkeling(en)  (actieplan 

‘bouwversnelling) en de voortgang daarvan (3,4 en 5) worden door het college 

voorgelegd aan commissie en raad. Hierbij zal worden aangesloten bij andere 

initiatieven (bijvoorbeeld de “tenderkalender” van Metropoolregio Amsterdam).  

 

Het college ontraadt een paraplu-bestemmingsplan – omdat a. leegstand en 

bijbehorende bestemming niet per definitie met elkaar in tegenstrijd zijn en b. het 

een omslachtige en niet (tijds-)efficiënte methode is om dit voor alle leegstaande 

percelen te regelen en c. andere procedures (bijv. de ‘kruimelprocedure’) 

geschikter zijn -  maar zal de adequate instrumenten en regelingen inzetten in het 

kader van het actieplan ‘bouwversnelling’ (6). 

 

Onorthodoxe maatregelen (semi-permanente  woningen (7) en methodes om 

leegstand te inventariseren (8, 9)) worden bij de uitvoering van het actieplan 

‘bouwversnelling’ niet geschuwd, maar het college wil zich niet van te voren 

vastleggen op de vorm hoe dat gaat worden uitgevoerd. 

 

Het college zal zich inspannen om de wens van de raad te realiseren.  
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de noodzakelijke extra woon- (en overige) functies, 

waaronder inzet van de leegstandsverordening en –

register en de instrumenten uit de wet kraken en 

leegstand,  

- uitdrukkelijk ook gebruik te maken van snel te 

realiseren bebouwing middels prefab- en 

containerwoningen (voor zowel starters als 

bijvoorbeeld statushouders e.d.) en waar mogelijk 

wooneenheden op bestaande bebouwing,  

- voor het in beeld krijgen van leegstand en voor het 

ophalen van tips ten aanzien van bestrijding ervan 

mensen de mogelijkheid te geven dit bij de gemeente 

te melden,  

- daarnaast, zoals eerder bij motie aangenomen, alsnog 

één of meer personen bij wijze van stageplek te 

belasten met de opsporing van leegstand d.m.v. 

fysieke controles in onze gemeente. 

SZ 18 M Snel Geld of Duurzaam de Cultuur Veiliggesteld ?  
overwegende dat  

- het beoogde doel van de verkoop van de Egelantier 

is gelegen in de besparing op de beheerskosten en 

kapitaallasten van (structureel) € 320.000,-,  

- hiermee echter de huidige belangrijke functie van hét 

cultuureducatiecentrum van Haarlem (sinds decennia), 

verloren gaat en nog maar de vraag is of de tientallen 

gebruikers in dit complex elders ruimte zullen vinden 

om het aanbod voor de stad te kunnen behouden,  

- om deze reden veel weerstand bestaat tegen verkoop 

van de Egelantier,  

- de opbrengst bij verkoop incidenteel is en daarmee 

secundair aan de structurele vermindering van de last 

op de begroting,  

 

besluit dat indien zich een koper meldt, die 

(gedeeltelijke) voortzetting van het huidige gebruik als 

cultuur(educatie)centrum beoogt en een weliswaar 

redelijk bod uitbrengt dat echter niet zonder meer het 

hoogste bod betreft, desondanks de voorkeur geniet 

boven de hoogste bieder 

AP, OPH JvdH Het college heeft een inspanningsverplichting voor herhuisvesting van een deel 

van de huurders. Een aantal huurders heeft al een nieuwe locatie gevonden en de 

verwachting is dat alle gebruikers hun activiteiten elders in Haarlem kunnen 

continueren. Het college ziet derhalve geen aanleiding om deze voorwaarde mee 

te nemen in de verkoop. Dit mede gelet op het feit dat deze voorwaarde de 

verkoopopbrengst nadelig zal beïnvloeden. 

Het college komt in december met een uitgangspuntennotitie over de 

randvoorwaarden voor de verkoop van De Egelantier, ter bespreking met de 

raad. Hierbij kan de raad al dan niet de wens tot (gedeeltelijke) voortzetting van 

het huidige gebruik als cultuur(educatie)centrum meegeven. 

 

Het college ontraadt de motie. 
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CC/

DV

V 

19 M Strevenswaardig Inzicht door Indicatoren  
draagt het college op  

zinloze (niet te beïnvloeden / nietszeggende of niet te 

controleren indicatoren uit de P&C-cyclus te 

schrappen,  

meer indicatoren en streefwaarden op te nemen die 

daadwerkelijk iets zeggen over de kennelijke 

effectiviteit van beleid en het concreet behalen van 

gestelde doelen,  

e.e.a. waar mogelijk uit te drukken in percentages van 

het totaal, i.p.v. in absolute aantallen,  

dit bij uitstek te laten gelden voor de nu kennelijk – 

gelet op de raadsvragen - te weinig inzichtelijke 

beleidsvelden:  

- bestrijding eenzaamheid  

- verkeer (streefwaarden uitgesplitst naar  

   modaliteit, dus: auto, fiets, ov)  

- parkeren (uitgesplitst naar diverse 

  parkeermogelijkheden zoals straat- en 

  garageparkeren)  

- armoede - / minimabeleid (voorbeeld: 

  niet enkel het aantal houders  

  Haarlempas)  

- schuldbemiddeling / -dienstverlening  

- voorraad sociale huurwoningen 

  (inclusief aantallen onder en boven 

  aftoppingsgrens en doorstroming, 

  wachttijden, etc.)  

- beschermd wonen  

- daklozen 

AP, OPH, 

CU 
JvS Het college adviseert de raad om de werkgroep informatiewaarde bij de 

eerstvolgende bijeenkomst van de indieners van deze motie uit te nodigen, om 

samen met vakinhoudelijke ambtenaren uit de organisatie in gesprek te gaan over 

welke indicatoren wenselijk zijn, verscherping behoeven, etc. De ambtenaren 

kunnen op dat moment tevens in dialoog aanvullende uitleg geven over hoe 

gekozen wordt voor de huidige indicatoren en streefwaarden.  

 

Het verbeteren van de set aan indicatoren is een blijvend aandachtpunt van het 

college. Hierin zijn de afgelopen jaren reeds de nodige stappen gezet en zijn 

reeds de nodige indicatoren geschrapt. Het college investeert structureel in de 

kwaliteit en diversiteit van de set aan effect- en prestatieindicatoren. Daarbij kan 

steeds meer worden geput uit diverse bronnen, zoals objectieve gegevens uit 

gemeentelijke registraties en interne en externe databestanden, en meer 

subjectieve gegevens uit intern of extern onderzoek. De gemeente investeert erin 

om dergelijke gegevens eenduidig te meten/verzamelen en structureel te 

ontsluiten. Dat geldt ook voor de in deze motie genoemde onderwerpen en 

beleidsvelden. Op deze manier kan steeds meer een brede en diverse pool van 

indicatoren ontstaan waaruit de verschillende behoeften steeds meer kunnen 

worden gedekt. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds uitvoering 

gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie. 

 

 

SZ 20 M Transparanter Beleid Bepleit Rond Verhuur in 

Tijdelijkheid 
draagt het college op  

- de raad nog voor de kadernota nader te informeren 

over de „door de gemeente gestelde kaders‟ als het 

gaat om (tijdelijke) verhuur van leegstaand vastgoed,  

- hierbij inzicht te geven in eventuele wachtlijsten en 

in de personen of organisaties die graag in aanmerking 

komen voor (tijdelijke) verhuur (de ruimtevraag) en 

AP, CU, 

OPH 

 

JvdH Tijdelijke verhuur dient meerdere doelen: 

- Voorkomen van leegstand van het gemeentelijke vastgoed, veelal 

vooruitlopend op een functiewijziging of verkoop 

- Het huisvesten van maatschappelijk relevante en gewenste functies.  

Daar waar mogelijk worden deze doelen gecombineerd. Het dagelijks beheer van 

dit vastgoed wordt hierbij soms uitbesteed aan leegstandsbeheerders. De aanpak 

en werkwijze is pand-specifiek. 

Het college zal de raad voor de kadernota informeren over de door de gemeente 

gehanteerde uitgangspunten voor tijdelijke verhuur. Hierbij zal inzicht worden 
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het aanbod (omvang, prijsbepaling, criteria, tijdsduur, 

etc.),  

- hiermee de raad in staat te stellen waar gewenst dit 

beleid bij te sturen of concrete keuzes te maken ten 

aanzien van het beleid in deze en de mate waarin het 

wenselijk is dit aan derden over te laten, 

gegeven in de actuele vraag van dat moment en het aanbod.  

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

CC 21 M Verrijking Sociaal Beleid Vereist Herijkte Hekken  
constaterende dat  

- het college niet consequent is in de afspraken over 

toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve sociaal 

domein en de raad regelmatig op het verkeerde been 

wordt gezet,  

- dit onverantwoord is, gelet op de financiële 

onzekerheden voor het sociaal beleid in de nabije 

toekomst,  

- de raad zodoende wordt belemmerd in de uitoefening 

van zijn kaderstellende en controlerende taak,  

 

draagt het college op  

- voortaan consequent te zijn in het onttrekken en 

toevoegen van gelden die betrekking hebben op de 

decentralisaties aan de reserve sociaal domein,  

- vanaf heden ook de baten en lasten met betrekking 

tot minimabeleid, schulddienstverlening, re-integratie, 

bijzondere bijstand en kinderopvang onder het ‘hek’ 

van de reserve sociaal domein te laten vallen, gelet op 

de verregaande samenhang van deze onderdelen met 

overige terreinen binnen het sociaal domein en de 

mate waarin de decentralisaties / transities immers 

inmiddels vaste vorm hebben gekregen en nu in de 

fase van transformatie zijn aanbeland 

AP, SP JL/ 

JvS 

In de nota Uitgangspunten mutaties algemene reserve sociaal domein 

(2015/121394) is vastgelegd dat voor alle producten die vallen onder de nieuwe 

taken geldt dat er bij onder- of overbesteding mutaties via de algemene reserve 

sociaal domein lopen. Vanwege de nauwe samenhang met de nieuwe taken zijn 

ook de bestaande Wmo (huishoudelijke hulp) en WVG taken onder de reserve 

sociaal domein geschaard. 

 

De reserve sociaal domein is gekoppeld aan de integratie-uitkeringen van de 

decentralisaties sociaal domein, die naar verwachting drie jaar zullen lopen 

(2015 t/m 2017). In de nota is ook opgenomen dat de looptijd van de reserve 

wordt meegenomen in de herijking van het coalitieprogramma in 2016. 

 

Het eerste jaar waarin de gemeente verantwoordelijk is voor de taken moet nog 

worden afgesloten, zodat daarmee een eerste beeld ontstaat van het beroep op de 

reserve en het meerjarig effect daarvan. Naar onze mening is het nu dan ook te 

vroeg de afspraken over de reserve sociaal domein te wijzigen. 

 

Uiteindelijke besluitvorming over de looptijd is en blijft een raadsbevoegdheid, 

dat geldt ook voor voorstellen voor dotaties en onttrekkingen aan de reserve.  

 

Het college ontraadt de motie. 

 

SZ 22 M Voorkom (v)echtscheidingen door investeren in 

relaties 

Verzoekt het college 

In de nieuwe Regionale Nota Gezondheidsbeleid een 

visie op de rol van de gemeente bij het versterken van 

relaties op te nemen en te bezien of het aanbod van de 

gemeente hierop moet worden aangepast bijvoorbeeld 

door voorlichting aan jonge ouders individueel en/of 

CU, OPH MS Heden heeft u ook de beantwoording van de artikel 38 vragen over preventie 

vechtscheidingen ontvangen. In Haarlem is aandacht voor preventie en 

signaleren en is er ook ruim aanbod beschikbaar.  

Hoewel het onderdeel ‘prenatale voorlichting aan aanstaande ouders’ niet 

expliciet in de huidige nota is genoemd, wordt hier ook nu al uitvoering aan 

gegeven via prestatieafspraken met de jeugdgezondheidszorg.   

De nieuwe regionale nota gezondheidsbeleid staat gepland voor 2017. In deze 

nota wordt aandacht besteed aan de opdrachten uit de Wet Publieke Gezondheid 
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groepsaanbod; aan de gemeente en komt dit onderwerp terug. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds uitvoering 

gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie.  

SZ/C

C 

23  Evaluatie toerismebelasting 

Verzoekt het college: 

In 2016 samen met vertegenwoordigers van de 

toerismebranche de wijze van heffen van de 

toeristenbelasting te herzien door het uitwerken van 

heffing die gebaseerd is op een percentage van de 

overnachtingskosten. Hierbij te bezien of het mogelijk 

is de inkomsten van de toeristenbelasting te verhogen 

zonder dat dit ten koste gaat van het aantal bezoekers 

van de stad en bij voorkeur zelfs leidt tot meer 

bezoekers van de stad; 

CU, SP JL/ 

JS 

Er zijn onlangs met de vertegenwoordigers van de toeristenbranche afspraken 

gemaakt over de jaren 2015 t/m 2018. Deze afspraken hebben betrekking op de 

tarieven toeristenbelasting. De methode van heffing blijft daarin ongewijzigd. 

 

Het college ontraadt daarom de motie. 

 

CC/

DV

V 

24  Benchmark prestaties van de gemeente 

Verzoekt het college: 

Vanaf de volgende programmabegroting waar 

mogelijk indicatoren te verrijken met een benchmark 

en specifiek stil te staan bij acties gericht op die 

onderwerpen waar Haarlem relatief het slechtst scoort 

in vergelijking met andere gemeenten / andere grote 

steden; 

In overleg te gaan met de VNG en het ministerie van 

binnenlandse zaken om te bezien of voor meer 

onderwerpen benchmarks kunnen worden ontwikkeld 

CU, OPH, 

AP 
JS De gemeente houdt voortdurend overzicht op het groeiende aantal benchmarks 

en beoordeelt deze ook op bruikbaarheid voor beleid en monitoring. Daarnaast 

onderhoudt de gemeente contact met landelijke instanties, zoals de VNG op dit 

terrein. 

Landelijk ligt vanuit Commissie Depla en BVV een wetvoorstel voor waarin 50 

indicatoren zijn benoemd die standaard door gemeenten opgenomen moeten 

worden in de P&C cyclus. Dit wetsvoorstel wordt waarschijnlijk per 1 januari 

2016 van kracht. Met ingang van de Programmabegroting 2017 ziet de raad deze 

indicatoren terug. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds uitvoering 

gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie. 

 

GOB

/SZ/

CC/

DV

V 

25  Afvalstoffenheffing ook voor handhaving 

Verzoekt het college 

De kosten voor handhaving op de wijze waarop 

huisvuil wordt aangeboden in 2016 voor zover 

mogelijk toe te delen aan de kostengrondslag voor de 

afvalstoffenheffing, dit te verwerken in het voorstel 

voor de belastingtarieven voor 2016 en dit mede in te 

zetten als dekking voor de bezuinigingsopgave van 8 

ton; 

CU CYS

/JS 

Doel van het onderzoek is vast te stellen welke oorzaken ten grondslag liggen 

aan de relatief hoge afvalstoffenheffing en te inventariseren welke maatregelen 

de gemeente kan treffen om de afvalstoffenheffing te verlagen. Verhoging van de 

kosten door het inbrengen van handhavingskosten wil het college dus betrekken 

bij mogelijkheden om andere toegerekende kosten te beperken en daarmee de 

heffing 2017 en verder te verlagen.  

 

Bezuinigingsopgave voor de Handhaving van 800.000 (verlaging van de kosten 

voor regelgeving en handhaving) staat in principe los van de toerekening van 

kosten aan de afvalstoffenheffing. Het college adviseert het effect van de 

kostenverlaging van Handhaving mee te nemen in de berekening van de toe te 

rekenen kosten aan de afvalstoffenheffing. 
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Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten. Op 

dit moment wordt uitvoering gegeven aan een onderzoek afvalstoffenheffing 

waarin alle via de afvalstoffenheffing verhaalbare kostencomponenten worden 

vergeleken met vergelijkbare gemeenten. 

GOB

/SZ/

CC 

26  Nieuwe Groenmarkt nice to have deze 

collegeperiode 

Besluit: 

Beslispunt 3 in het raadsbesluit over de 

programmabegroting 2016-2020 ten aanzien van het 

Investeringsplan 2015-2020 aan te vullen met: 

“d. Het opnemen van de herinrichting Nieuwe 

Groenmarkt inclusief fietsparkeervoorzieningen als 

nice to have voor deze collegeperiode in het 

Investeringsplan” 

Verzoekt het college: 

Op korte termijn dekking voor dit project te zoeken 

zodat het in het Investeringsplan 2016-2021 definitief 

kan worden opgenomen en zodat tijdig BDU kan 

worden aangevraagd voor realisatie in 2017 of 2018 

Deze dekking te zoeken in: 

- Opbrengsten motie “Kan het licht uit? (of 

gedimd…)” 

- Opbrengsten motie “Evaluatie toeristenbelasting” 

- Investeringsruimte onder het kasstroomplafond 

CU CYS Het college zegt toe om de kosten te berekenen en dit bij de herijking van het 

Investeringsplan 2016-2021 te betrekken als nice to have. Tijdens de kadernota 

kan dan besloten worden over prioriteitsstelling. 

 
Hoewel het college positief staat tegenover de strekking van de motie, kan zij 

deze niet overnemen, omdat niet inzichtelijk is of de in de motie voorgestelde 

dekking voldoende is om de herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt uit te 

voeren. 
 

 

GOB

/SZ 

27  Kan het licht uit? (of gedimd…) 

 

Verzoekt het college: 

In 2016 de nota openbare verlichting uit 2007 te 

actualiseren en zo mogelijk te integreren in de nieuwe 

Handboeken Inrichting Openbare Ruimte (HIOR’s) 

Rapportage en monitoring van energieverbruik en 

financiering en voortgang van onderhoud en 

vervanging van straatverlichting te verbeteren; 

Hierbij de analyses en aanbevelingen uit de notitie 

“Haarlem verlicht 2.0” uit de bijlage bij deze motie te 

betrekken waaronder begrepen: 

-Onderzoek of verdere kosten- en energiebesparing en 

CU CYS In de motie worden verschillende punten geadresseerd: 

 

Met betrekking tot HIOR’s en innovatie: 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds uitvoering 

gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie.  

 

De in de motie gewenste energiebesparing en vermindering van lichthinder 

passen binnen het bestaande beleid, een actualisatie van de nota uit 2007 is 

daarom niet nodig. Binnen de onderhoudscyclus is het integreren van nieuwe 

technieken en energiebesparing opgenomen.  

 

De scope van de handboeken inrichting openbare ruimte is breed met als doel het 
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bestrijding van lichtvervuiling kan worden bereikt 

door het beperken van de straatverlichting in Haarlem 

door bijvoorbeeld verdergaand te dimmen in de nacht, 

verlagen van het verlichtings-niveau, vergroten van de 

afstand van lantaarnpalen bij vervanging en/of 

toepassen van actieve wegmarkering in het 

buitengebied; 

-Onderzoek naar mogelijkheden multi-functioneel 

gebruik van straatverlichting; 

-Opening van een meldpunt overbodige 

straatverlichting; 

-Zsm doven van de aanlichting van het stadhuis na 23 

uur te doven; 

-Aanpak van onnodige reclameverlichting door te 

onderzoeken of via aanschrijving van bedrijven, 

algemene regels in de APV of vergunningen een 

verbod kan worden ingesteld op verlichte 

gevelreclame en verlichte reclamelichtmasten na 23 

uur 

bereiken van een goede beeldkwaliteit van de openbare ruimte. In de handboeken 

wordt verwezen naar het beleid, deze zijn daarom niet een geëigend instrument 

voor de vertaling van specifieke beleidswensen. 

 

Het college ontraadt de motie voor meldpunt overbodige straatverlichting.  

 

Via meldingen uit de praktijk blijkt dat Haarlemmers eerder vragen om méér 

verlichting dan om minder. Via het algemene meldpunt kan ook overbodige 

straatverlichting aangemeld worden. 

 

Het college ontraadt de motie met betrekking tot doven van aanlichting na 23 

uur.  

 

In overleg met Centrum Management waaronder Haarlem lichtstad wordt 

gewerkt aan inzet op doven om 24:00. 

 

DV

V 

28  Appen voor toegankelijke gemeente in veilige 

buurt 

Verzoekt het college 

Op korte termijn te starten met een Whatsapp loket; 

In samenwerking met de politie en wijkraden de 

oprichting van buurtapps te stimuleren door op de 

gemeentelijke website een lijst met buurtapps bij te 

houden, aanmelden mogelijk te maken en spelregels te 

publiceren 

De inzet van Whatsapp te promoten via de stadskrant 

en de website en de inzet voor zowel de gemeente als 

de buurt na uiterlijk twee jaar te evalueren 

CU BS Steeds meer gemeenten zetten whatsapp in als een nieuw klantcontactkanaal. 

Voor klanten is het een laagdrempelige manier om in contact te komen met 

bedrijven en organisaties. Zij ervaren een dergelijke chatfunctie als een fijne en 

prettige manier om snel antwoord te krijgen op een vraag. Het college 

ondersteunt dan ook het voorstel van de ChristenUnie met de notitie dat er 

vooraf een gedegen onderzoek plaatsvindt op het gebied van het privacy en 

security aspect van dit klantcontactkanaal, voordat deze in gebruik genomen kan 

worden. Daarnaast loopt er op dit moment een onderzoek naar alle 

mogelijkheden die er zijn om een chatfunctie aan te bieden als nieuw 

klantcontactkanaal. Middels de doorontwikkeling van het extranet (zoals 

bijvoorbeeld de pleio Centrum groep) kan er gezamenlijk met de politie, 

wijkraden en andere partners in de stad gewerkt worden aan de activering van 

buurtapps. 

 

Het college staat positief tegenover de motie.  

 

SZ 29 M Nachttrein – Bereikbaar door stad of regio 

Overwegende dat: 

•Regionale bereikbaarheid met het openbaar vervoer 

een van de speerpunten is van lokaal en regionaal 

beleid. 

PvdA, 

D66, 

GLH, 

Trots, AP 

CYS Het college zal het voorstel om deze kosten te dekken uit het mobiliteitsfonds 

voorleggen aan de stuurgroep regionale bereikbaarheid. Het college tekent 

hierbij aan dat het mobiliteitsfonds conform de afspraak niet bedoeld is voor 

exploitatiekosten. 

De motie geeft verder als dekking aan de gemeentebrede post onvoorzien uit 
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•We anno 2015 in een 24 uurs economie leven. Hierbij 

door kleine relatief goedkope ingrepen grote stappen 

kunnen worden gezet. 

•Een nachtverbinding al jaren een grote wens is in de 

stad en de regio 

•De beschikbare nachtbus er veel te lang over doet en 

impopulair is onder gebruikers 

•Haarlem als provinciale hoofdstad anno 2015 in de 

nacht nog steeds moeilijk bereikbaar is met het 

openbaar  vervoer 

•Indien wordt gekozen voor de lichtere variant 2 deze 

al vanaf 2017 kan worden opgenomen in de 

dienstregeling.  

 Besluit om:  

Een bedrag van maximaal 50.000 per jaar voor een 

periode van 3 jaar toe te kennen aan de realisatie van 

een nachttreinverbinding tussen Haarlem - 

Amsterdam. Hierbij uit te gaan van de lichtere variant 

zoals beschreven in notitie waarbij op vrijdag en 

zaterdagnacht een trein later en een trein eerder zal 

rijden. Hiervoor te putten uit het beschikbare budget 

binnen het regionaal mobiliteitsfonds of, indien daar 

binnen de regio onvoldoende steun voor is, dit bedrag 

voor te financieren uit het ongebruikte potje 

“Onvoorzien” voor 2015, met als doel andere 

financiering te vinden voor 2017. 

programma 7. Deze dekking is echter bedoeld voor onvoorziene kosten, 

waarvoor geen andere dekking beschikbaar is. Naar de mening van het college 

voldoet de extra nachttreinverbinding niet aan dit criterium. Op dat punt ontraadt 

het college de motie. Het college zal de eventuele financiering van de nachttrein 

betrekken bij de Kadernota 2016. 

 

Het college zal zich inspannen om de wens van de raad te realiseren. 

 

SZW 30 M ‘Werk is de beste inburgering’ 

 

Verzoekt het college van B&W: 

•Niet alleen een plan te maken voor huisvesting voor 

statushouders, maar ook voor het begeleiden naar 

werk, waarbij al vanaf het moment dat een 

statushouder in Haarlem komt wonen wordt gestart 

met de begeleiding naar werk; 

•Daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 

bestaande trajecten voor andere werkzoekenden, zodat 

er geen sprake is van oneerlijke concurrentie of 

verdringing op de arbeidsmarkt; 

•Te onderzoeken of onze regio kan aansluiten bij de 

PvdA, 

D66, 

GLH, CU, 

CDA 

JL Het college ontwikkelt op dit moment een plan van aanpak ten aanzien van de 

participatie van statushouders met als doel het genereren van economische 

zelfstandigheid en sociale activering. Alle overwegingen uit de motie worden 

daarin onderschreven. Het uitgangspunt is dat statushouders reguliere 

uitkeringsklanten zijn en geen voorrangspositie hebben. Er worden dan ook 

reguliere instrumenten ingezet. De pilots die elders in het land worden 

uitgevoerd op dit gebied worden betrokken bij de visievorming.  

De extra inspanningen die nodig zijn voor statushouders leidt ertoe dat de druk 

op het Participatiebudget verder toeneemt. Daarmee zijn de mogelijkheden om 

hieraan invulling te geven beperkt. De financiële implicaties worden 

meegenomen in het plan van aanpak. 

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten. 

 



HA Nr. 
2015 

M

A 

Onderwerp Indiener 

(s) 

PH
 

Advies College
 

Besluit 

Raad 

 

16 

 

pilot in de regio Eindhoven, zodat bij huisvesting van 

statushouders ook gekeken wordt naar hun kansen op 

de regionale arbeidsmarkt; 

  

SZW 31 M Compenseer de kostendelersnorm! 

 

Verzoekt het college om  

•In de gemeente Haarlem te onderzoeken hoeveel 

uitkeringsgerechtigden onder de armoedegrens komen 

door de kostendelersnorm; 

•Een compensatievoorstel te doen op individuele basis 

uit de Bijzondere Bijstand, zodat zorg voor elkaar 

geen negatieve financiële gevolgen heeft; 

•De kosten van dit compensatievoorstel te betalen uit 

de reserve WWB. 

SP, CU, 

AP 
JL De gemeente heeft geen beleidsvrijheid om de hoogte van uitkeringen te bepalen. 

Wel is het mogelijk om mensen met een minimuminkomen bijzondere bijstand te 

verlenen daar waar er aantoonbare noodzakelijke kosten van bestaan worden 

gemaakt. Indien hiervoor een aanvraag wordt gedaan, wordt deze onder de 

daarvoor geldende voorwaarden ook verstrekt. 

De wetgever is er bij het vaststellen van de hoogte van het uitkeringsbedrag van 

uitgegaan dat deze voldoende zijn om van te leven. Bij vaststelling van de 

kostendelersnorm is beoogd de kosten terecht te verdelen, daar waar er sprake is 

van kostendelers, waardoor de toegekende uitkering afdoende zou moeten zijn 

voor het voorzien in levensonderhoud. Daarmee leven uitkeringsgerechtigden 

volgens de gestelde norm in de wet in principe niet onder de armoedegrens. 

Uitzondering betreft een specifieke groep een-ouder-gezinnen. Door de 

kostendelersnorm kan er sprake zijn van een terugval in inkomen. In die gevallen 

worden deze gezinnen actief middels bijzondere bijstand voor deze terugval 

gecompenseerd.  

Ter verduidelijking; het compensatievoorstel in de gemeente Amsterdam betreft 

mensen die samenleven met vluchtelingen of daklozen en die daarmee worden 

gecompenseerd voor de kostendelersnorm daar waar er niet structureel sprake is 

van het delen van kosten gezien de status van de inwonende. Het college 

onderzoekt of compensatie in deze gevallen ook in Haarlem kan worden 

verleend. 

In het kader van het nieuwe minimabeleid komt het college met voorstellen om 

het bereik van de voorzieningen te vergroten en regelingen meer bekendheid te 

geven. Sociaal wijkteams worden betrokken bij het zicht krijgen en houden op 

Haarlemmers die last hebben van eventuele nadelige neveneffecten van de 

wetgeving ten aanzien van de kostendelersnorm.  

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds uitvoering 

gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie, met uitzondering 

van het financieren van de kosten van compensatie uit de reserve Wwb.  

 

SZW 32 M Minder sociale uitsluiting met 

cliëntervaringsdeskundigheid! 

Het opleiden en aantrekken van medewerkers die 

sociale uitsluiting en het leven in armoede aan de lijve 

hebben ondervonden een antwoord is op die 

ontbrekende schakel en kan helpen om de vicieuze 

SP, Trots,  

 
JL De gemeente Haarlem werkt reeds met ervaren klantmanagers die hun jarenlange 

ervaring inzetten om de dienstverlening aan onze klanten zo optimaal mogelijk 

vorm te geven.  

De motie betreft een opleiding met als subdoel re-integratie op de arbeidsmarkt. 

Het zou derhalve niet ten laste van de reserve Wwb, maar van het 

Participatiebudget moeten komen. De ruimte binnen het Participatiebudget is de 
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cirkel van armoede te doorbreken.  

Overwegende dat  

-Daartoe de afgelopen jaren door gerenommeerde 

organisaties een opleiding in Nederland is ontwikkeld 

(Hogeschool van Amsterdam, IGPB, SW-SL, 

Leefkringhuis-Noord en Stichting Eropaf) naar 

Belgisch voorbeeld met subsidies verworven bij 

Europese Sociaal Fonds; 

-De opleiding in maart 2016 van start gaat en drie jaar 

duurt; 

-De gemeente Amsterdam en gemeente Zaandam, als 

ook de welzijnsorganisatie Samenwonen - 

Samenleven reeds opleidingsplekken hebben 

ingekocht; 

-Een opleidingsplek slechts € 4000 per jaar kost, € 

12.000 in totaal, overige kosten worden betaald 

middels fondsenwerving; 

Voorts overwegende dat  

-In België inmiddels is onderzocht dat project het 

uiteindelijk kosten uitspaart door effectievere en 

menselijke hulpverlening; 

Verzoekt het college om  

-Vier opleidingsplekken in te kopen voor mensen die 

sociale uitsluiting en/of armoede aan de lijve hebben 

ondervonden 

-En dit te bekostigen uit de reserve van de WWB 

komende jaren gering. 

Toch wil het college onderzoeken of het mogelijk is enkele mensen op te leiden 

en die in een garantiebaan bij de gemeente zelf te plaatsen. De financiële 

consequenties worden daarin meegenomen. 

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten. 

 

SZW 33 M Idee voor ID-kaart: Geen voorschietgedoe voor 

Haarlempas-houders  

Constaterende dat 

•Een identiteitskaart voor volwassenen € 53,07 kost en 

voor kinderen tot 18 jaar € 28,48; 

•De identiteitskaart voor Haarlempas-houders gratis is, 

maar dat Haarlempas-houders pas achteraf worden 

gecompenseerd voor deze kosten; 

•Dit een groot bedrag voor is voor iemand met een 

smalle beurs (lees: minima); 

Overwegende dat  

•Het de gemeente Haarlem (administratie)kosten 

bespaart als het de uitgifte van een  van een 

SP, CU, 

AP, VVD 
JL Haarlempas-houders kunnen de kosten voor een ID-kaart in de huidige regeling 

achteraf niet gecompenseerd krijgen; er bestaat voor deze regeling geen 

kwijtscheldingsmogelijkheid in het huidige beleid. Eerder is door de wethouder 

een toezegging gedaan om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken 

(2015/392048) en dit wordt middels in een voorstel in de nieuwe minimanota 

meegenomen.  

 

Het college adviseert de raad het voorstel van het college af te wachten. 
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identiteitskaart koppelt aan de Haarlempas;  

•Dit al in Amsterdam staande praktijk is; 

Verzoekt het college om  

Haarlempas-houders een gratis identiteitskaart te laten 

aanvragen zonder dat zij deze eerst te hoeven 

voorschieten. 

CC 34 M De stofkam van van der Hoek 

Constaterende dat 

De wethouder geld heeft gevonden voor de 

toneelschuur, door een niet eerder gemelde structurele 

meevaller hiervoor in te zetten; 

Indachtig 

De moeilijke financiële situatie van de gemeente 

Haarlem; 

Overwegende dat 

de raad moeilijk haar budget vaststellende rol kan 

spelen, als structurele meevallers niet worden 

gepresenteerd bij geijkte momenten als 

bestuursrapportages en de jaarrekening; 

Draagt het college op 

Bij de jaarrekening en bestuursrapportages voortaan 

een lijst te presenteren met de structurele meevallers, 

en de wijze waarop deze ingezet gaan worden. 

SP, CU, 

AP, VVD, 

HvH 

JS Het is bestaand beleid om mee-en tegenvallers in de P&C-rapportages voor te 

leggen (begroting, kadernota, bestuursrapportages en jaarstukken). Het 

genoemde voorbeeld van de Toneelschuur, wordt in de derde Bestuursrapportage 

2015-3 dan ook aan de raad voorgelegd. De raad kan daarin een eigen afweging 

maken. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds uitvoering 

gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie. 

 

GOB 35 M De slager keurt zijn eigen vlees 

Constaterende 

Dat bij onderhoud de uitvoerder de inspraak 

organiseert; 

De problemen die dat oplevert de inspraak bij 

onderhoudswerken aan onder meer de Westergracht, 

de Bernadottelaan, en de Slaperdijk; 

Overwegende 

Dat de uitvoerder een marktpartij is en niet het 

algemeen belang vertegenwoordigd, waardoor een 

evenwichtige afweging van belangen niet mogelijk is; 

Een slager niet zijn eigen vlees hoort te keuren; 

De lijfspreuk van dit college is:  Samen Doen; 

Draagt het college op 

De inspraak bij onderhoudswerken en herontwikkeling 

niet meer onder verantwoordelijkheid van de 

SP, VVD, 

AP, HvH 
CYS Inspraak bij onderhoudswerken en herontwikkelingen valt altijd onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. 

De gemeentelijke organisatie is altijd aanwezig bij inspraakavonden, ook als 

deze door partijen in regie georganiseerd worden. 

De uitvoerder (als opdrachtnemende partij) treedt altijd namens de gemeente op 

en vertegenwoordigt daarmee het algemeen belang. 

Overigens heeft de gemeentelijke organisatie niet meer de capaciteit om zaken 

die in regie gezet zijn weer zelf te gaan doen. 

 

Het college ontraadt de motie. 
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uitvoerders te organiseren. 

SZ 36 M Financiële transparantie, ook bij de 

woningbouwcorporaties 

Constaterende  

Dat woningbouwcorporaties gegevens moet 

verstrekken ingevolge artikel 44B van de nieuwe 

woningwet,  

Indachtig 

De grote taak die de corporaties hebben om weer te 

zorgen voor voldoende sociale huurwoningen; 

Overwegende  

-Dat corporaties een ‘’bod’’ gaan doen op de 

doelstellingen die geformuleerd worden in onder 

andere de woonvisie; 

-Dat dit bod alleen zorgvuldig geëvalueerd kan 

worden met goed inzicht in de financiën van de 

woningbouwcorporaties; 

-De onwil van corporaties, bijvoorbeeld in het geval 

van Vitae Vesper, inzicht te geven over de financiën; 

Verzoekt het college 

Voor de kadernota 2016  met een voorstel te komen 

hoe het college en de gemeenteraad inzage krijgen in 

de financiën van de woningbouwcorporaties 

SP, AP, 

CU 
JL Op grond van de Woningwet krijgen gemeenten en huurdersvertegenwoordiging 

meer inzicht in de financiën van corporaties. De informatie die de corporaties 

beschikbaar stellen, is bedoeld als onderbouwing en achtergrondinformatie voor 

het maken van prestatieafspraken, als onderlegger voor het geven van 

zienswijzen op onder andere de jaarrekening, jaarverslag en 

volkshuisvestingsverslag; de aanwijzing verkoop sociale huurwoningen; het 

besluit tot (de)fusie; het reglement over de sloop van woningen; de uitbreiding 

van het werkgebied én inzicht voor het invullen van de achtervangpositie van de 

gemeente. Het toezicht op het (financieel) functioneren van de corporaties ligt 

primair bij de minister van BZK, die dit heeft gemandateerd aan de Autoriteit 

woningcorporaties en niet bij gemeenten.  

Binnenkort ontvangt de raad een brief van de wethouder Langenacker over de 

implementatie van de Woningwet. Dit plan beschrijft de wijze waarop de 

gemeente Haarlem de wet uitvoert en welke kansen en aandachtspunten hierbij 

aan de orde zijn; hierbij komt de wijze, waarop het inzicht in de 

corporatiefinanciën ingezet gaat worden, ook aan bod. 

  

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten.  

 

 

SZW 37 M Ken uw klant 

Constaterende dat 

Draagt het college op 

-Om met elke klant van de afdeling sociale zaken, die 

drie jaar in de uitkering zit, een gesprek te houden; 

-Om in dat gesprek naast toetsing van de uitkering ook 

te kijken naar de mogelijkheden van scholing, het 

opdoen van werkervaring, bemiddeling naar werk, het 

verwijzen naar een organisatie van maatschappelijk 

werk en naar het benutten van de gelden van het 

minimabeleid; 

-Voor zo ver in eerste instantie hier extra geld voor 

nodig is, dit geld te halen uit de reserve WWB 

SP, AP, 

CU 
JL Het college is een beleidsaanpassing aan het voorbereiden, waarvan het ‘ken uw 

klant’-principe een onderdeel vormt. De kosten van deze investering en 

formatieve consequenties en de opbrengsten als gevolg van de gerealiseerde 

uitstroom moeten nog in beeld worden gebracht. Een structurele uitvoering 

hiervan kan niet uit de reserve WWB worden gedekt. 

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten. 

 

GOB

/CS 

38 M Stop regenteske regie 

Constaterende  

De problemen met inspraak en participatie bij 

SP, AP CYS Inspraak bij onderhoudswerken en herontwikkelingen valt altijd onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. 

De gemeentelijke organisatie is altijd aanwezig bij inspraakavonden, ook als 
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moderniseren parkeren, de Westergracht, de 

Bernadottelaan, parkeren Land in Zicht, 

Bakenessergacht, de Slaperdijk; 

Indachtig 

Het motto van het college, Samen doen; 

Draagt het college op 

De raad een voorstel te doen: 

-waarbij de inspraak en participatie van burgers weer 

door de gemeente zelf ter hand wordt genomen; 

-En de gemeentelijke organisatie, met inachtneming 

van de gewenste nieuwe bestuurstijl, de capaciteiten 

krijgt om deze kerntaak goed te vervullen. 

deze door partijen in regie georganiseerd worden. 

De uitvoerder (als opdrachtnemende partij) treedt altijd namens de gemeente op 

en vertegenwoordigt daarmee het algemeen belang. 

Overigens heeft de gemeentelijke organisatie niet meer de capaciteit om zaken 

die in regie gezet zijn weer zelf te gaan doen. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

SZ 39 M Sociale huurwoningen zijn er voor iedereen 

Constaterende dat 

•Mede als gevolg van het coalitieakkoord de wachttijd 

voor Haarlemmers op een sociale huurwoning 6 jaar 

bedraagt; 

•De schaarste aan sociale huurwoningen dreigt toe te 

nemen als gevolg van het toenemend aantal 

vluchtelingen dat aanspraak maakt op een sociale 

huurwoning; 

•Daarom bij ongewijzigd beleid de schaarste aan 

sociale huurwoningen komende jaren nog aanzienlijk 

zal stijgen; 

Overwegende dat 

•Toenemende schaarste aan sociale huurwoningen als 

gevolg van de vluchtelingenstroom  maatschappelijk 

niet aanvaardbaar is en zal leiden tot maatschappelijke 

onrust; 

•De gevoelens van solidariteit onder de Haarlemse 

bevolking voor vluchtelingen niet door 

overheidsbeleid moeten worden aangetast; 

Draagt het college op 

In overleg met de woningcorporaties er zorg voor te 

dragen dat de wachttijd voor een sociale huurwoning 

niet verder zal toenemen en zo mogelijk zal afnemen; 

SP, CU, 

AP, VVD, 

HvH 

JL De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn de afgelopen jaren  

toegenomen. De oorzaken hiervoor zijn velerlei. Ook het college wil de 

wachttijd op een huurwoning niet verder laten oplopen.  

Het college heeft op 10 november besloten om aanvullende tijdelijke huisvesting 

voor statushouders te realiseren. Het besluit wordt ter bespreking naar de 

commissie ontwikkeling gestuurd.   

Het college heeft daarnaast een voorstel aan de raad gestuurd waarin de 

beleidsuitgangspunten van de Woonvisie ten aanzien van de beschikbaarheid van 

woningen worden aangescherpt.  

Het college stelt voor hierbij in te zetten op een minimum aantal sociale 

huurwoningen van de drie corporaties (20.000) en het op peil houden van een het 

aantal vrijkomende woningen van 900-1.000 woningen per jaar.  Dit draagt bij 

aan het beperken van de wachttijd zonder dat een directe doelstelling ten aanzien 

van de wachttijd is vastgesteld. De wachttijd is van meerdere factoren 

afhankelijk, bijvoorbeeld van het aantal mensen dat zich inschrijft als 

woningzoekende in onze regio, het college wil daarom de doelstellingen richten 

op voorraad en aanbod.  

Het college heeft de uitgangspunten in overleg met woningcorporaties en 

huurdersorganisaties opgesteld. De woningcorporaties onderschrijven de 

wenselijkheid, en zullen hun bijdrage leveren.  

 

Het college zal zich inspannen om de wens van de raad te realiseren.   

 

SZW 40 M Werk op de sociale werkplaats is echt werk 

Constaterende dat 

•De sociale werkvoorziening altijd door het Rijk door 

SP JL Er zijn drie door het Rijk (deels) geoormerkte geldstromen ten behoeve van werk 

en inkomen: het budget voor uitkeringen (BUIG), het participatiebudget (voor de 

SW en taken in het kader van de Participatiewet) en algemene middelen die 
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middel van een doeluitkering is betaald; 

•In 2014 deze doeluitkering is ondergebracht in een 

Sociaal Deelfonds, te samen met de decentralisatie-

uitkeringen; 

•Daarom de gemeente Haarlem bij  B&W besluit van 

31 maart 2015 de bekostiging van de sociale 

werkplaats binnen het hek om het sociale domein 

heeft geplaatst; 

Overwegende dat 

•De uitkering voor de decentralisaties ook echt moet 

worden besteed aan die activiteiten voor ze voor zijn 

bedoeld zoals beschermd wonen en de huishoudelijke 

hulp;  

•Werken binnen de sociale werkplaats echt werk is en 

geen re-integratie; 

Draagt het college op 

•De financiering voor de sociale werkplaats onderdeel 

te laten uitmaken van de financieringsstroom voor 

Werk en Inkomen (onderdeel werk); 

•Tekorten op de gemeenschappelijke regeling Paswerk 

niet meer te bekostigen uit de algemene reserve 

sociaal domein; 

ingezet worden voor bijzondere bijstand en minimaregelingen. De sociale 

werkvoorziening wordt betaald uit het participatiebudget. Het participatiebudget 

maakt onderdeel uit van de integratie-uitkering sociaal domein, hetgeen geen 

doeluitkering is. De resultaten in het kader van de decentralisaties worden 

afgewikkeld via de algemene reserve sociaal domein. Onderdeel van de 

decentralisaties is de Participatiewet, waaronder de Sociale Werkvoorziening. 

Zie ook reactie op motie 21 voor de uitgangspunten rondom de algemene reserve 

sociaal domein. Daarmee is de algemene reserve sociaal domein de reserve om 

de tekorten van de sociale werkvoorziening mee op te vangen. 

  

Het college ontraadt de motie.  

SZ 41 A Fonds Bouw en Onderhoud Duurzame Sociale 

Huurwoningen 

Besluit  

Aan het begrotingsbesluit p 181 toe te voegen als punt 

8. 

De inhoud en structurele bijdrage voor ISV 

stadsvernieuwing wordt gestort in een nieuw fonds 

Bouw en Onderhoud Duurzame Sociale 

Huurwoningen 

En besluit voorts  

Als uitgangspunt van dit fonds Bouw en Onderhoud 

Duurzame Sociale Huurwoningen te hanteren dat 

uitgaven hieruit allemaal een meetbaar positieve 

bijdrage hebben aan een toename van het aantal 

beschikbare betaalbare en duurzame sociale 

huurwoningen 

SP, AP, 

Trots 
JL Het college heeft kaders voor de inzet van stedelijke vernieuwing vastgesteld en 

besproken in de commissie ontwikkeling van 5 november. Onderdeel van het 

collegevoorstel is de vorming een revolverend fonds, ter stimulering van 

investeringen. Daarnaast zal het merendeel van de middelen worden ingezet voor 

het uitlokken van activiteiten in de openbare ruimte en binnen het wonen-

domein. Begin 2016 zal een overzicht aan de raad worden aangeboden waarin de 

eerste tranche  activiteiten voor 2016 is opgenomen.   

 

De motie tendeert naar het volledig inzetten van de SV middelen naar een 

enkelvoudig fonds voor de bouw en onderhoud van sociale huurwoningen 

hetgeen de intentie van het collegebesluit bij voorbaat beperkt.  

 

Het college ontraadt de motie.  
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DV

V 

42 M Proef Whatsapp preventie groep tegen inbraak in 

Boerhaavewijk 

Draagt het college op: 

De proef met de whatsapp groep van politie en 

bewoners in de Boerhaavewijk te steunen door dit of 

als een buurtparticipatie initiatief te bestempelen en zo 

een kleine financiële impuls beschikbaar te stellen 

voornamelijk voor de bebording of  

aan de raad te laten weten uit welk potje dit 

gefinancierd kan worden   

Trots BS De gemeente ondersteunt het initiatief van de buurt om een whatsapp groep 

woninginbraken op te zetten in de Boerhaavewijk. Dit past ook binnen de 

activiteiten rondom burgerparticipatie zoals in het Actieprogramma Integrale 

Veiligheid en Handhaving 2015 staat beschreven. Binnenkort is er een gesprek 

met de buurt, politie en gemeente hoe de whatsapp-groep op te zetten.  

 

Het college staat positief tegenover de motie.  

 

 

SZ 43 M Alzheimer doodsoorzaak nummer 1 in 2030. 

Haarlem vergeet dat niet. 

Draagt het college op: 

In gesprek te gaan met de Haarlemse groep 

Dilemmaboek, en/of andere experts op het gebied van 

Alzheimer en voor de lange termijn met een visieplan 

te komen en op de korte termijn met voorstellen hoe 

de dagelijkse situatie door kleine ingrepen voor de 

huidige Alzheimer patiënten verbeterd kan worden. 

Tevens een kostenoverzicht en uit welk potje het 

betaald kan worden. 

OPH, 

Trots 
JvdH Het college is bereid in gesprek te gaan met de Stichting Dilemmaboek en andere 

experts op het terrein van Alzheimer. Het college zal in het eerste kwartaal van 

2016 de raad informeren over de stand van zaken van de ondersteuning van 

mensen met Alzheimer en aangeven of aanvullende maatregelen boven het 

huidige aanbod wel of niet nodig is.  

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten. 

 

SZ 44 M HYS DE BRUG: Geef voetbal de kans op een 

behouden vaart 

Draagt het college op: 

De geboekte bezuinigingen voor het eerste jaar 

volledig aan de besparing op Young Boys in te 

boeken. Hierdoor ontstaat voor HYS en DE BRUG 1 

jaar uitstel en wordt dat jaar gebruikt om te 

onderzoeken waar het door de clubs gevoelde verschil 

in kosten betaald voor onderhoud en daadwerkelijk 

geleverd onderhoud vandaan komt met betrekking tot 

SRO. Tevens kan de proef starten hoe goedkoop de 

clubs zelf het onderhoud kunnen doen terwijl nog wel 

beoogde doelstelling van de bezuiniging wordt 

gehaald. Blijkt het resultaat te ver van de doelstelling 

van de oorspronkelijke bezuiniging kan alsnog het 

oorspronkelijke collegeschema uitgevoerd worden. 

OPH, 

Trots 
MS De opdracht tot bezuiniging is in januari 2015 op het jaarlijkse  

sportbestuurdersoverleg met de besturen besproken. Alle besturen hebben de 

kans gekregen oplossingen aan te dragen. Deze oplossingsrichtingen zijn verder 

onderzocht en uitgewerkt. Deze uitwerking is met de klankbordgroep buitensport 

gedeeld. Er is inzicht verkregen in de kosten om een team te laten sporten per 

veld, een zogenaamd normteam. Dat is gemiddeld €5.000 per team. Bij de 

genoemde verenigingen is dat aanzienlijk hoger, namelijk € 20.644 voor HYS en 

€ 27.891 voor De Brug. 

Het college is van mening dat de verhuizing van de verenigingen met goede 

randvoorwaarden naar een andere locatie een goed alternatief biedt 

Het college heeft afgesproken met De Brug en Hys in gesprek te gaan en te 

kijken naar mogelijkheden van verhuizing naar een andere sportaccommodatie.  

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Griff

ie 

45 M Griffie, gaat het nog een beetje? Uitbreiding van fte 

bij de griffie 

OPH, 

Trots 
 De raad heeft zeggenschap over omvang en opdracht van zijn eigen griffie. In het 

proces van beantwoording van vragen van de raad door het college heeft de 
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Constaterende dat: 

-Het met enige regelmaat voorkomt dat fracties niet op 

tijd beantwoording van hun vragen krijgen  

-Raadsleden soms opnieuw hun vragen moeten 

indienen omdat de vragen in het proces zoek zijn 

geraakt 

-De huidige club raadsleden misschien wel meer 

vragen heeft dan bij vorige gemeenteraden in Haarlem 

-Er op het ambtenarenapparaat al net een flinke 

bezuinigingsslag is geslagen. 

 

Overwegende dat: 

-Tijdige en goede beantwoording van gestelde vragen 

helpt bij de controlerende taak die de gemeenteraad 

heeft 

  

Draagt het college op: 

Te onderzoeken of (tijdelijke) uitbreiding van fte bij 

de griffie niet op zijn plaats is 

griffie de rol van doorgeleider. Indertijd is door de raad gekozen voor een smalle 

‘proces’ griffie in deeltijd bezetting. Onder meer door reorganisatie van de 

administratieve werkprocessen en een meer-eisende taakopvatting van de raad 

lijkt in deze bestuursperiode de werkdruk op de griffie als geheel toegenomen. 

De werkgeverscommissie van de raad is hierover geïnformeerd. Het traject tot 

het vinden van een incidentele oplossing ter verlichting van de werkdruk en 

uitbreiding van de dienstverlening is reeds in gang gezet. De periode van 

incidentele extra inzet bij de griffie wordt gebruikt voor een analyse van de 

noodzaak en wens tot een structurele inrichting van een griffiebezetting waarbij 

tegemoet gekomen wordt aan het door de raad gewenste niveau van 

dienstverlening. Dit in samenhang met onlangs gestarte verkenningen tot 

verbetering van informatievoorziening en de eigen organisatie. Een voorstel van 

de griffier ten behoeve van het dagelijks bestuur van de raad (presidium) is in 

voorbereiding. 

 

SZ/

GOB

/DV

V 

46 M Verloskunde en parkeren 

  

Constaterende dat: 

•Verloskundigen zeggen dat er in Haarlem voor hun 

beroepsgroep qua parkeren niks is geregeld 

•Er voor de groep huisartsen vaak nog wel vrije 

vakken zijn gereserveerd terwijl vaak alleen de ambu-

auto van de huisartsenpost nog de spoedritten doet 

•Verloskundige die in de haast bij een geboorte en 

geen plek kunnen vinden soms op de stoep parkeren 

en daar met regelmaat een bon voor krijgen 

  

Draagt het college op: 

Met een structurele oplossing te komen voor 

verloskundigen en tot die tijd een coulante houding bij 

het beboeten en coulante houding bij het innen van 

boetes te hanteren, wanneer een verloskundige kan 

bewijzen dat het fout parkeren gebeurde door het 

spoedgeval van een acute geboorte of acute 

complicaties bij de geboorte 

OPH, 

Trots 
CYS

/BS 

De verloskundigen vallen in Haarlem onder de eerstelijns zorg (dit geldt ook 

voor bijvoorbeeld huisartsen, psychologen en maatschappelijke werkers) en deze 

categorie heeft geen vrijstellingen met betrekking tot de algemene verkeersregels 

(waaronder parkeren). Het maken van een uitzondering binnen deze categorie 

voor verloskundigen is naar de mening van het college alleen bij noodgevallen 

noodzakelijk en niet in zijn algemeenheid.  

Als alternatief wordt voorgesteld dat bij een noodgeval een parkeerboete op 

naam van een verloskundige de boete kan worden geseponeerd. Hieraan verbindt 

de gemeente dan de voorwaarde dat schriftelijk (per email) voldoende 

aannemelijk moet worden gemaakt dat er ten tijde van de overtreding geen 

reguliere parkeermogelijkheid in de directe omgeving van de cliënt beschikbaar 

was en sprake was van een spoedeisende situatie. Een algemene vrijstelling heeft 

bovendien een precedentwerking naar de andere doelgroepen binnen de 

eerstelijns zorg. Het college denkt met dit alternatief een adequate 

maatwerkoplossing te bieden. Na een jaar wordt deze aanpak geëvalueerd. 

Mocht de uitkomst daartoe aanleiding geven, dan wordt het beleid bijgesteld. 

 

Het college ontraadt de motie. 
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SZW 47 M Vlucht niet voor het gesprek en de kosten voor 

opvang vluchtelingen en statushouders 

Constaterende dat: 

Vragen over de kosten van de opvang van 

vluchtelingen en statushouders, niet, laat of onvolledig 

worden beantwoord. 

Voor het tijdspad 2015 moet de gemeente Haarlem 

nog 122 statushouders opvangen 

Voor het einde van 2015 moeten tussen de 15.000 en 

20.000 statushouders doorstromen uit de AZC’s naar 

elders in Nederland. Waaronder in nader op te zetten 

locaties in Zuid-Kennemerland. De kosten van de 

opvang van 1 vluchteling tussen de 20.000 en 30.000 

euro per jaar kost en de gemeente zegt slechts een deel 

daarvan te moeten betalen. Buiten de gemaakte 

ambtelijke uren de gemeente Haarlem geen verdere 

specificatie geeft van de kosten, ook niet hoeveel 

ambtelijke uren er gebruikt of nog nodig zijn. 

Overwegende dat: 

Niemand in Haarlem met betrekking tot dit onderwerp 

erbij gebaat is het gesprek of de bijbehorende cijfers 

vooruit te schuiven of niet concreet te behandelen.  

Draagt het college op: 

Bij het gesprek over de asielopvang dat binnenkort 

plaatsvindt in de raad te komen met deugdelijke cijfers 

en kosten zodat de invloed op de begroting duidelijk 

wordt en het gesprek in een keer goed kan verlopen en 

de raad niet alleen haar controlerende taak goed kan 

uitvoeren maar ook weet welke keuzes er nog gemaakt 

moeten worden. 

OPH, 

Trots 
JL Voor de commissies bestuur respectievelijk ontwikkeling in november, worden 

voorstellen geagendeerd betreffende de opvang vluchtelingen respectievelijk de 

huisvesting van statushouders. In deze voorstellen komen ook financiële 

aspecten aan de orde.  

Het college adviseert de raad eerst het debat te voeren over deze voorstellen, 

waarin tevens over de financiële aspecten van gedachten kan worden gewisseld. 

Daarbij tekent het college meteen aan dat de beide onderwerpen gekenmerkt 

worden door een grote dynamiek waardoor het zeker in dit stadium onmogelijk is 

om een integraal en definitief financieel overzicht te kunnen bieden. Dat geldt 

evenzeer voor de opvang van vluchtelingen als voor de huisvesting van 

statushouders. 

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten. 

 

CC 48 M 'Meer financiën in de begroting' 

Besluit dat: 

-De begroting een duidelijke en zichtbare koppeling 

met de kadernota moet bevatten; 

-De begroting inzicht moet geven in de besteding van 

de middelen voor alle taken en activiteiten van de 

gemeente voor een weloverwogen vaststelling door de 

raad op beleidsveldniveau; 

-De begroting een zelfstandig leesbaar document moet 

CDA, SP, 

PvdA, 

D66, 

GLH, CU 

JS Zie ook reactie op motie 14. 

 

- De begroting bevat een koppeling maar de kadernota, maar nog niet 

(zichtbaar) op alle onderdelen. In afstemming met de raad zal nader 

afgewogen moeten worden op welke onderdelen dat toegevoegde waarde 

heeft; 

- Voor wat betreft het inzicht in en de mate van detaillering van de begroting 

is de volgende ontwikkeling van belang. Om het inzicht in de begroting voor 

raadsleden te verbeteren heeft de VNG een commissie ingesteld (commissie 
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zijn, waarin de beleidsvelden financieel gedetailleerd 

zijn uitgewerkt (tabellen) ondersteund door een 

tekstuele beschrijving van de belangrijkste 

componenten; 

-De begroting bij elke bestemmingsreserve het doel 

ervan moet beschrijven en een meerjarige planning 

moet geven van stortingen en onttrekkingen; 

Verzoekt het college: 

-Bovenstaande te verwerken in het voorstel voor ‘de 

richtlijnen van de begroting 2017’ en dit conform de 

raadsjaaragenda ter bespreking aan te bieden aan de 

commissie bestuur voor behandeling in mei 2016. 

Depla).  De voorstellen van deze commissie zijn vrijwel allemaal door de 

VNG overgenomen en gaat leiden tot een aanpassing van het Besluit 

Begroting en Verantwoording voor het begrotingsjaar 2017. Dit besluit leidt 

tot een aantal grote veranderingen. Onderdeel daarvan is onder meer dat er 

verplichte informatie wordt verstrekt (informatie for all, IV4) op basis van 

verplichte voorgeschreven productgroepen. In verband hiermede wordt een 

informatienota voor het eerste kwartaal van 2016 voorbereid, waarin samen 

met de raad bezien kan worden  op welke wijze de inrichting van de 

begroting en de mate van detaillering of ontsluiting van gegevens vorm 

wordt gegeven. De uitkomst daarvan zal worden opgenomen in de 

richtlijnen voor de begroting 2017. 

- Het doel en de beschrijving van reserves en voorzieningen is opgenomen in 

de nota reserves en voorzieningen. Deze nota wordt in de eerste helft van 

2016 geactualiseerd en ter vaststelling aan de raad aangeboden. In de 

begroting kan, onder verwijzing naar de nota, de meerjarige stortingen en 

onttrekkingen worden opgenomen. 

- Nadat over de wijze van verwerking van voorgaande punten eenduidigheid 

bestaat, worden de richtlijnen voor de begroting 2017 daarop aangepast. 

 

Het college adviseert de raad het voorstel van het college af te wachten. 

CC/

DV

V 

49 A ‘Geen regel, geen handhaving - het alternatief’ 

Constaterende dat, 

Bij de behandeling van de begroting 2015 het 

amendement ‘Geen regel, geen handhaving’ is 

aangenomen; Uit de Opinienota ‘Minder regels, 

minder handhaving’ en de gedachtewisseling door de 

raadsleden tijdens de raadsmarkt over dit onderwerp 

blijkt dat ‘het niet realistisch is om de volledige 

bezuiniging van 8 ton te halen uit ‘minder regels, 

minder handhaving’; 

Het college daarom ‘een alternatief 

bezuinigingsvoorstel’ aan de raad heeft aangeboden; 

Overwegende dat, 

Het alternatieve bezuinigingsvoorstel van het college 

gedeeltelijk door de gemeenteraad wordt 

overgenomen; 

Een afvaardiging vanuit de commissie bestuur op 

hoofdlijnen tot een voorstel is gekomen om 

regelgeving uit de APV te schrappen, dat nog 

CDA, 

D66, 

PvdA, 

GLH 

JS/B

S 

Voorstellen 2016 2017 2018 2019 2020 
1. APV bepalingen (voorstel college) -3 -3 -3 -3 -3 
2. Digitalisering handhaving (voorstel college) -63 -63 -63 -63 -63 
3. Verminderen budget Actieprogramma 
(voorstel college) 

-150 -150 -150 -150 -150 

4. Verhogen netto opbrengst precario (voorstel 
college) 

-100 -100 -100 -100 -100 

5. Ondersteunende taken VTH (voorstel college) - 33 - 33 - 33 - 33 - 33 
6. Stroomlijnen parkeervergunningen (voorstel 
college) 

-47 -47 -47 -47 -47 

Subtotaal -396 -396 -396 -396 -396 
7. APV bepalingen (voorstel commissie bestuur) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 
8. Dekking frictie bovenformatieven p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 
9. Alternatieven algemene herijking  p.m. p.m. p.m. p.m. 
10. Onttrekking algemene reserve p.m.     
Totaal -800 -800 -800 -800 -800 

 

 De invulling van de taakstelling handhaving is alle lange tijd onderwerp van 

gesprek. Het college heeft tot twee keer toe voorstellen gedaan aan de raad die 

niet zijn aanvaard. Een aantal leden van de commissie bestuur heeft het initiatief 

genomen om alternatieve voorstellen te vinden hetgeen kennelijk niet tot 
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uitgewerkt en financieel doorgerekend moet worden; 

Een definitief meerjarig alternatief 

bezuinigingsvoorstel betrokken zal worden bij de 

algemene ‘herijking’ in 2016; 
Het incidentele tekort in 2016 kan worden gedekt door 

de algemene reserve, nu de ratio weerstandsvermogen 

1,8 bedraagt en daarmee als ‘ruim voldoende’ is 

gekwalificeerd;  

Besluit: 

Het alternatieve bezuinigingsvoorstel als volgt in te 

vullen (bedragen x 1000): 

Het eventuele tekort in het jaar 2016 incidenteel te 

dekking door een onttrekking aan de algemene reserve 

en het eventuele meerjarig tekort voorts te betrekken 

bij de algemene herijking in 2016; 

concrete alternatieve voorstellen heeft geleid.  

Voor de invulling van de taakstelling is het niet langer mogelijk om onderdeel 6 

‘stroomlijnen parkeervergunningen’ in te zetten. Inmiddels is het stroomlijnen 

onderdeel uit gaan maken van het moderniseren van parkeerbeleid en wordt 

meegenomen in de besluitvorming van de raad bij de openstaande taakstelling 

parkeren. 

 

Tegelijkertijd constateert het college dat het nog niet gelukt is een structurele 

dekking voor de gehele taakstelling te vinden. De incidentele dekking voor het 

tekort in 2016 van € 451.000 (404.000 + 47.0000) wordt nu gevonden in de 

algemene reserve. Blijkbaar is dat de consequentie van het niet vinden van de 

structurele invulling voor de taakstelling handhaving. 

 

Voor de invulling van de taakstelling handhaving houdt het college vast aan het 

eigen voorstel. 

 

Indien invulling wordt gegeven aan bovenstaande voorwaarden staat het college 

positief tegenover de motie. 

 

 

 


