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Motie Verrijking Sociaal Beleid Vereist Herijkte Hekken

■ ' - - ■ ■

voor Haarlem

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 12 november 2015, in bespreking 
over de begroting 2016-2020,

overwegende dat

• uit de beantwoording van de raadsvragen n.a.v. de begroting een nogal versnipperd beeld 
ontstaat over de dotaties (dan wel onttrekkingen) aan de reserve sociaal domein, vanuit 
overschotten op diverse beleidsvelden,

• bijvoorbeeld uit beantwoording van vraag 201 (SP) blijkt dat verwarring is ontstaan bij de 
begroting 2015 omtrent dotaties aan deze reserve vanuit de onderdelen minimabeleid en 
schulddienstverlening (bedrag valt niet onder ‘hek’ rond sociaal domein),

• € 1,303 miljoen overschot op re-integratiebudget bij de jaarrekening is gedoteerd aan de 
algemene reserve, waar deze hadden moeten toegevoegd aan de reserve sociaal domein (zie 
vraag 207, SP),

• € 0,519 miljoen aan overschot op bijzondere bijstand en kinderopvang bij de jaarrekening is 
gedoteerd aan de algemene reserve, waar deze hadden moeten toegevoegd aan de reserve 
sociaal domein (zie vraag 207, SP),

• structureel een bedrag uit het participatiebudget, oplopend tot € 201.000,- in 2019, wordt 
toegevoegd aan de algemene reserve, ondanks het ‘hek’ om het sociaal domein (zie vraag 
211, SP),

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

en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE Voorkom (v)echtscheidingen door investeren in relaties
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 november 2015,

Overwegende dat:
• Het aantal echtscheidingen groeit;
• Het aantal eenoudergezinnen in Haarlem in 15 jaar met meer dan 26% is gegroeid;
• Kinderen vaak de dupe zijn van relatieproblemen;
• Maatschappelijke kosten van relatieproblemen hoog zijn en nog steeds toenemen;
• Preventie door te investeren in relaties veel ellende en dure zorg kan voorkomen;
• De gemeente een regierol heeft als het gaat om prenatale voorlichting aan aanstaande 

ouders (Wet publieke gezondheid. Artikel 2. tweede lid onder h) en de gemeente verplicht 
is de gemeentelijke doelstellingen ter uitvoering van onder meer deze prenatale 
voorlichting uit te werken (Wet publieke gezondheid. Artikel 13) in de gemeentelijke nota 
volksgezondheidsbeleid;

• In 2009 de BDU Centra voor Jeugd en gezin verhoogd is met een structurele bijdrage van 
in totaal € 5,8 miljoen per jaar (voor alle gemeenten samen) voor prenatale voorlichting;

• De Jeuqdwet, Artikel 2.1 gemeenten expliciet een taak geeft als het gaat om bijvoorbeeld 
het voorkomen van opvoedingsproblemen, het versterken van het opvoedkundig klimaat 
in gezinnen en het bevorderen van de veiligheid van de jongere in de opvoedsituatie;

• De doelen voor prenatale voorlichting niet zijn uitgewerkt in de Nota gemeentelijk 
gezondheidsbeleid 2011-2014 en in deze nota ook geen aandacht is voor preventie door 
te investeren in relaties;

• Deze nota in 2016 wordt vervangen door een nieuwe Regionale Nota Gezondheidsbeleid;
• Het Nederlands Jeugdinstituut1 concludeert dat:

o Het belangrijk is dat in de informatievoorziening naar ouders expliciet aandacht is 
voor de voorbereiding op het omgaan en de interactie met de baby (opvoeding) én de 
transitie naar ouderschap (onder andere eigen emoties van ouders en hoe dit de 
relatie tussen partners kan beïnvloeden);

o Het reguliere gemeentelijk aanbod aan ouderschaps- en opvoedsteun voor zowel 
aanstaande ouders als ouders van baby’s beperkt is, en alleen bestaat uit individuele 
gesprekken en een breed preventief ondersteuningsaanbod (lichte steun) voor alle 
aanstaande ouders gericht op de transitie naar ouderschap ontbreekt; 

o Onder ouders grote behoefte is aan informatie en steun over opvoeding en 
ouderschap waarbij 40% van de aanstaande ouders behoefte heeft aan 
groepsaanbod -themabijeenkomsten of cursus- onder begeleiding van een 
professional;

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 
groepsaanbod;

1 Visiedocument voor gemeenten ‘Steun voor aanstaande ouders bij ouderschap en opvoeding’, 2014,
http://www.nii.nl/nl/Steun-voor-aanstaande-ouders-bii-ouderschap-en-opvoeding.pdf
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MOTIE Evaluatie toerismebelasting
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De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 november 2015,

Overwegende dat:
• Haarlem in 2014 bijna 1 miljoen euro toeristenbelasting heeft opgehaald

Inkomsten toeristenbelasting 2014 (bron: antwoord op vraag 42 feitelijke vragenronde)
Categorie Overnachtingen Tarief Opbrengst
Hotels 310.000 € 3,00 ** € 930.000
Camping 11.000 € 1,35 € 14.850
Overig (B&B, airbnb, etc.) 18.000 €3,00 € 54.000
Totaal 340.000 € 994.000 *

* verschil waarschijnlijk verklaard door afrondingsverschillen
** dit tarief is in 2015 verhoogd naar € 3,25

• De gemeente Den Haag tot en met dit jaar 10 tarieven kent om zo goedkopere 
overnachtingen en jongeren minder zwaar te belasten dan luxe hotels1;

• Een dergelijke opsplitsing niet meer mogelijk is door het vervallen van de sterren
classificatie van hotels waardoor een juridisch voldoende hard onderscheid alleen 
mogelijk is tussen mobiele overnachtingsvormen (kamperen) en overige overnachtingen;

• De Haarlemse toeristenbelasting moet worden herzien omdat een goed onderscheid 
tussen B&B en goedkope hotels niet meer voldoende juridisch hard te maken is;

• Onder meer de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Haarlemmermeer een percentage 
hanteren van de prijs van een overnachting exclusief ontbijt (in Amsterdam: 5%, 
Haarlemmermeer: 6%) zodat er toch differentiatie mogelijk is;

• De huidige Haarlemse tarieven watertoerisme, jeugdherbergen en goedkope B&B 
verhoudingsgewijs zwaar aanslaan terwijl juist in deze sectoren groeimogelijkheden liggen 
om meer toeristen naar de stad te trekken en de prijselasticiteit in deze sectoren 
waarschijnlijk groter is dan in het luxere segment hotels;

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;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser 
Christenunie

Frits Garretsen 
SR,

http://www.denhaaQ.nl/home/bewoners/to/Toeristenbelastinq.htm1
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voor Haarlem

MOTIE Benchmark prestaties van de gemeente
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 november 2015,

Overwegende dat:
• In de begroting prestaties van de gemeente sporadisch worden vergeleken met andere 

gemeenten;
• Prestatieindicatoren in begroting en jaarverslag meer waarde krijgen als ze worden 

afgezet tegen prestaties van andere gemeenten (zowel ten opzichte van alle gemeenten 
als ten opzichte van gemeenten met een even grote omvang of een vergelijkbare 
stedelijkheidsklasse);

• Veel informatie over prestaties van gemeenten openbaar is maar het voor raadsleden 
lastig is hier snel een bruikbaar inzicht te hebben omdat de informatie verspreid is over 
vele bronnen;

• Benchmarks zoals de gemeentelijke duurzaamheidsindex (www.qdindex.nl) inzicht 
kunnen geven in thema’s waar Haarlem beter in kan presteren en handvaten kunnen 
geven voor mogelijke aanscherping van streefwaarden;

• Er ook beleidsvelden zijn waar prestaties van gemeenten nog slecht vergelijkbaar zijn 
doordat gemeenten prestaties totaal verschillend meten;

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;

e ' ever tot de <
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Christenunie OPHaarlem
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MOTIE Afvalstoffenheffing ook voor handhaving
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 november 2015,

Overwegende dat:
• De afvalstoffenheffing omlaag gaat als gevolg van het winnen van een gerechtelijke 

procedure door de gemeente;
• Kosten voor handhaving niet worden toebedeeld aan de afvalstoffenheffing bij het 

vaststellen van de kostengrondslag omdat handhavers integraal werken en dus tegelijk 
handhaven op bijvoorbeeld huisvuil, foutparkeren en uitstallingen;

• Het alsnog toedelen per saldo lijd tot een iets kleinere verlaging van de 
afvalstoffenheffing, maar de burger er nog steeds op vooruit gaat;

• De komende jaren verdere verlaging van de afvalstoffenheffing te verwachten is als 
gevolg van de invoering van duurzaam afvalbeheer (onder andere: lagere 
verbrandingsbelasting door afname van de hoeveelheid restafval)

• De raad invulling zoekt voor de bezuinigingstaakstelling van 8 ton op regelgeving en 
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;

t over tot de orde van de dag.

irfk Visser 
ristenUnie
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AMENDEMENT Nieuwe Groenmarkt nice to have deze collegeperiode
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 november 2015,

Overwegende dat:
• Herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt tot een autoluw verblijfsgebied met 

fietsparkeervoorzieningen reeds jaren een wens is in de stad maar dat dit nog niet is 
opgenomen in het investeringsplan;

• Aanvragen voor BDU subsidie voor het jaar 2017 reeds in januari 2016 moeten worden 
gedaan

• Er dus snel een besluit moet vallen om de herinrichting nog deze collegeperiode te 
realiseren;

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

en^èatover tot de orde van de dag.
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MOTIE Kan het licht uit? (of gedimd...)
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 november 2015,

Overwegende dat:
• Openbare straatverlichting in Haarlem jaarlijks ruim € 2 miljoen aan onderhoud, 

vervanging en energie kost;
• De nota Openbare verlichting in Haarlem (2007/724) niet meer actueel is door 

aangepaste landelijke normen voor openbare verlichting, de snelle opkomst van LED- 
verlichting en nieuwe mogelijkheden voor dimmen en multifunctioneel gebruik zoals het 
integreren van laadpunten voor elektrische auto’s;

• In de verschillende concept Handboeken Inrichtingen Openbare voor verschillende 
categorieën straten vastgelegd wordt welke armaturen worden toegepast om zo te komen 
tot een eenduidige inrichting van de openbare ruimte, maar dat hierin geen richtlijnen 
staan voor het verlichtingsniveau of de onderlinge afstand van lantaarnpalen;

• Andere gemeenten besparingen boeken door het verdergaand dimmen van verlichting en 
het verwijderen van overbodige lantaarnpalen en hiervoor ook een meldpunt onnodige 
verlichting hebben ingesteld;

• Haarlem de komende 3 jaar €7,5 miljoen investeert in grootschalige vervanging van 
straatverlichting en het van belang is dat dit geld zo efficiënt mogelijk wordt ingezet;

• Het college al jaren belooft de energiekosten voor straatverlichting beter te monitoren 
maar dat dit tot op heden niet is gebeurd;

• Er in Haarlem nog veel winst te boeken is tegen lichtvervuiling door het aanpakken van 
onnodige reclameverlichting en gevel aanlichting na 23 uur ’s avonds en de gemeente 
hierin het goede voorbeeld kan geven bij de aanlichting van het stadhuis;

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:
o Onderzoek of verdere kosten- en energiebesparing en 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 verlichtingsniveau, 
vergroten van de afstand van lantaarnpalen bij vervanging en/of toepassen van 
actieve wegmarkering in het buitengebied; 

o Onderzoek naar mogelijkheden multifunctioneel gebruik van straatverlichting; 
o Opening van een meldpunt overbodige straatverlichting;
o Zo spoedig mogelijk doven van de aanlichting van het stadhuis na 23 uur te doven; 
o 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;

Christenunie
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MOTIE Appen voor toegankelijke gemeente en veilige buurt
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 november 2015,

Constaterende dat:
• Haarlem voornemens is burgers te stimuleren via digitale weg met de gemeente te 

communiceren maar deze voornemens nog niet concreet zijn ingevuld;
• Whatsapp in steeds meer gemeenten wordt ingezet als een extra digitaal loket en 

hier inmiddels positieve ervaringen mee zijn;1
• Toepassing van een whatsapp loket klantvriendelijk en efficiënt is omdat burgers niet 

meer afhankelijk zijn van een telefonische wachtrij;
• Whatsapp inmiddels via https://web.whatsapp.com ook op een desktop kan draaien 

waardoor doorplaatsen van meldingen binnen de organisatie makkelijk is;
• In de Haarlemse nota Integraal Veiligheids- en handhavingsbeleid 2015 het gebruik 

van Whatsapp als mogelijk preventief instrument tegen inbraak wordt genoemd maar 
dit niet verder is uitgewerkt in een concrete actie;

• Gemeenten zoals Hellendoorn2, Lochem3 en Harlingen4 het oprichten van groepen 
door buurtbewoners actief promoten, deelnemers werven, spelregels hebben 
opgesteld en een overzicht bijhouden van groepen en coördinatoren;

• Whatsapp groepen op buurtniveau (“buurtapps”) kunnen bijdragen aan het vergroten 
van de veiligheid en het verbeteren van het veiligheidsgevoel in de wijken;

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

‘ ver tot de orde van de dag.

ser
Christenunie

1 Evaluatierapport gemeente Terneuzen, de eerste gemeente die in Nederland is gestart met een 
Whatsapp loket nu 2 jaar geleden https://www.kinqqemeenten.nl/sites/king/files/Evaluatierapport- 
WhatsApp.pdf
2 http://wwwJhellendoorn.nl/whatsapp/ (uitleg en aanmeldformulieren) en
http://www.hellendoorn.nl/wonen-leven/openbare-ruimte/whatsapp/Handleiding-WhatsApp-groep- 
Hellendoorn.pdf/ (handleiding en spelregels)
3 https://www.lochem.nl/bestuur-orqanisatie-nieuws/nieuws/nieuwsoverzicht/artikel/bericht/doe-mee- 
met-buurtwhatsapp-7417/
4 http://www.harTinqen.nl/wonen-en-vriie-tiid/veilig-wonen 41599/item/whatsapp-groep-voor- 
buurtpreventie 29828.html (o.a. spelregels)
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Motie Nachttrein - Bereikbaar door stad of regio CH}

De gemeenteraad van Haarlem bijeen op 12 november 2015;

Constaterende dat:
• We als gemeente Haarlem in 2011 De Bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland - 

bereikbaar door Samenwerking hebben vastgesteld.
• Tezamen met deze visie een regionaal mobiliteitsfonds is opgericht binnen een 

gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en 
Zandvoort.

• De Bereikbaarheidsvisie als doel heeft: Een betere bereikbaarheid van de regio Zuid- 
Kennemerland door samenwerking over de eigen gemeentegrenzen heen.

• De Nachttrein specifiek wordt genoemd als te nemen maatregel binnen de 
bereikbaarheidsvisie.

• Het Coalitieakkoord Samen Doen zich ook specifiek uitspreekt voor de realisatie van het 
nachtnet.

• Er voldoende budget in het potje “Onvoorzien” zit om dit, indien regionale steun ontbreekt, 
zelf voor te financieren

• De gemeente Haarlem navraag heeft gedaan bij de NS inzake de mogelijkheden voor twee 
nachttrein-varianten. Waarbij variant 1 een volledige nachttreinverbinding op vrijdag en 
zaterdag inhoudt en variant 2 staat voor een extra rit heen en terug in de vrijdag- en 
zaterdagnacht.

• Deze variant 2 haalbaar is voor een bedrag van € 30.000 a € 50.000 per jaar voor een 
periode van drie jaar.

Overwegende dat:
• Regionale bereikbaarheid met het openbaar vervoer een van de speerpunten is van lokaal 

en regionaal beleid.
• 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.



CDAPvdA
GROENLINKS
HAARLEM

Motie 'werk is de beste inburgering'

ChristenUnie

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 12 nowmber 2015;

Constaterende dat:
• Een aantal statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) nieuwe inwoner van 

Haarlem zullen worden;
• De gemeente Haarlem een taskforce heeft ingesteld om te zoeken naar huisvesting voor 

statushouders;
• De praktijk is dat statushouders pas na het vinden van een huis en het afronden van de 

inburgeringscursus worden begeleid bij het zoeken naar werk;

Overwegende dat:
• Het voor mensen die langere tijd in Nederland zullen blijven belangrijk is dat zij zo snel 

mogelijk volwaardig meedoen in onze samenlevingen zo een bijdrage kunnen leveren aan 
die samenleving;

• Werk de beste inburgering is;
• Werk helpt bij het opbouwen van een netwerk in Haarlem en voorkomt dat mensen zijn 

aangewezen op de bijstand;
• Het dus goed zou zijn als statushouders al tijdens de inburgering worden begeleid bij het 

zoeken naar werk, in plaats van eerst de inburgeringscursus af te ronden;

Tevens constaterende dat:
• De regio rond Eindhoven samen met het COA bij wijze van pilot al op deze manier werkt;
• Men daar bij het verdelen van statushouders over gemeenten ook kijkt naar de match tussen 

hun opleiding en werkervaring en het aanbod van werk op de regionale arbeidsmarkt, zodat 
statushouders daar gehuisvest worden waar hun kansen op de arbeidsmarkt zo groot 
mogelijk zijn;

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 pilot in de regio Eindhoven, zodat bij 
huisvesting van statushouders ook gekeken wordt naar hun kansen op de regionale 
arbeidsmarkt;

///
En gaat over tot de orde van de dag.

/i
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Christenunie
voor Haarlem

Compenseer de kostendelersnorm!

De raad, bijeen op 9, 11 en 12 november, in bespreking van de begroting 2016-2020;

Constaterende dat

• Per 1 juli 2015 voor alle uitkeringsgerechtigden (Bijstand, Wajong, WIA, WW 
en volgend jaar ook AOW) in het kader van de participatiewet de 
kostendelersnorm van kracht is;

• De kostendelersnorm ervanuit gaat dat mensen die bij elkaar in één huis 
wonen, de kosten (woonlasten, huishouden, zorg) kunnen delen;

• Niet alle (mede)bewoners beschikken over een eigen inkomen en daarom de 
kosten niet kunnen delen;

• Dit om aanzienlijke kortingen gaat ( € 275,- voor 1 extra medebewoner);

• Er geen tot weinig uitzonderingscategoriën zijn;

Overwegende dat

De invoering van deze wet tot allerlei ongewenste effecten leidt:

• Een stijging van het aantal postadressen om toch aanspraak te kunnen maken 
op een sociale voorziening

• Toename van het aantal jongeren dat niet meer thuis ingeschreven staat 
(spookjongeren) vanwege de financiële gevolgen

• Het onder druk staan van de bereidheid tot het verlenen van informele zorg 
(mantelzorg) of opvang (daklozen, asielzoekers) binnen het sociale netwerk;

Huishoudens (met kinderen tussen de 21 en 27 jaar) zo onder de 
armoedegrens komen;



Voorts overwegende dat

• Gemeente Amsterdam enkele tientallen gezinnen tegemoet komt die onrechtvaardig 
hard door deze wet worden gepakt;

• De gemeente Amsterdam deze praktijk bij staatssecretaris Klijnsma onder de 
aandacht heeft gebracht en dat zij de VNG heeft laten weten niet langer mensen de 
kostendelersnorm op te leggen voor hen die vluchtelingen en daklozen opvangen;

• Daarnaast heeft de staatssecretaris erop gewezen dat het college de juridische 
ruimte heeft om vanuit de Bijzondere Bijstand te compenseren mits de beoordeling 
individueel plaatsvindt;

• Momenteel er een overleg is tussen gemeenten en de staatssecretaris over de 
gevolgen van de invoering van deze wet;

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.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jolande van Ketel

Sjaak Vrugt

Frank Visser Christenunie
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Motie: Minder sociale uitsluiting en armoede met cliëntervaringsdeskundigheid!

De raad, bijeen op 9, 11 en 12 november, in bespreking van de begroting 2016-2020

Constaterende dat

• Sociale uitsluiting een hardnekkig probleem is, een vicieuze cirkel waardoor mensen 
het niet lukt uit de armoede te komen;

• Onderdeel van die uitsluiting is dat professionals niet vertrouwd zijn met de harde 
realiteit van het leven in uitsluiting in al zijn aspecten en met de schaamte en 
vernedering waarmee dat gepaard gaat: de zogenaamde missing link (ontbrekende 
schakel) tussen professionals/beleidsmakers en de uitgesloten personen;

• 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 cirkel van armoede te doorbreken.

• In België door onderzoek is bewezen dat het aantrekken van ervaringsdeskundigen 
kosten uitspaart door effectievere en menselijke hulpverlening;

Overwegende dat

• Daartoe de afgelopen jaren door gerenommeerde organisaties een opleiding voor 
cliëntervaringsdeskundigen 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;
• Haarlemse cliënten- en zelforganisaties die belangen behartigen van minima en 

mensen in armoede dit initiatief ondersteunen en bereid zijn om geschikte kandidaten 
aan te dragen.

Verzoekt het college om

• Vier opleidingsplekken in te kopen voor het opleiden en aan het werk helpen van 
mensen die sociale uitsluiting en/of armoede aan de lijve hebben ondervonden

• En dit te bekostigen uit de reserve van de WWB

En gaat over tot de orde van de dag.

SP

Trots Haarlem



ChristenUnie
voor Haarlem

I

Motie: Idee voor ID-kaart: Geen voorschietgedoe voor
Haarlempas-houders

De raad, bijeen op 9, 11 en 12 november, in bespreking van de begroting 2016-2020;

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 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.

* Zie website van gemeente Amsterdam:
www.amsterdam.nl/veelqevraaqd/7casekM0391171C-BA2E-40D2-8CBE-F013192D09A6)



Actiepartij 3q

ChristenUnie

cX'

voor Haarlem

r
Motie: De stofkam van van der Hoek

De raad, bijeen op 9, 11 en 12 november, in bespreking van de begroting 2016-2020

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.

En gaat over tot de orde van de dag

Anne Feite Bloem

Frank Visser

Wybren van Haga VVD

Actieparti'Sjaak Vrugt
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voor Haarlem

Motie: De slager keurt zijn eigen vlees

De raad, bijeen op 9, 11 en 12 november, in bespreking van de begroting 2016-2020

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 uitvoerders te organiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.

o
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Christenunie

voor Haarlem

Motie: Financiële transparantie, ook bij de 
woningbouwcorporaties

De raad, bijeen op 9, 11 en 12 november, in bespreking van de begroting 2016-2020

Constaterende

Dat woningbouwcorporaties gegevens moet verstrekken ingevolge artikel 44B van de 
nieuwe woningwet, luidende:

”over haar werkzaamheden met betrekking tot de financiering waarvan een zodanige 
gemeente zich borg heeft gesteld en ... waarvan kennisneming naar het oordeel van 
die colleges, .... wenselijk is uit het oogpunt van een goede beoordeling van de wijze 
waarop die toegelaten instelling bijdraagt aan of voornemens is bij te dragen aan de 
uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat in de betrokken gemeenten geldt.”

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

En gaat over tot de orde va

Indachtig

Anne Feite Bloem

Frank Visser



Actiepartij

ChristenUnie
voor Haarlem

Motie: Ken uw klant
De raad, bijeen op 9, 11 en 12 november, in bespreking van de begroting 2016-2020

Constaterende dat
• Een medewerker van de sociale dienst gemiddeld 275 klanten heeft;
• Dit gegeven onvoldoende contact tussen medewerkers en hun klanten tot 

gevolg heeft;
• Hierdoor onnodig financiële en maatschappelijke kosten worden gemaakt;

Overwegende dat
• Vooral de mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hier de dupe 

van zijn omdat voor hen de mogelijkheden van scholing, herintegratie en het 
minimabeleid onvoldoende worden benut;

• Naar verloop van tijd sommige uitkeringen naar boven of beneden moeten 
worden bijgesteld of het oplopen van schulden moet worden voorkomen;

• Volgens de regering het aantal banen zal toenemen;

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.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frits Garretsen 

Frank Visser

Sjaak Vrugt Actiepartij



voor Haarlem

Motie: Stop regenteske regie

De raad, bijeen op 9, 11 en 12 november, in bespreking van de begroting 2016-2020

Constaterende
De problemen met inspraak en participatie bij 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 

bestuursstijl, de capaciteiten krijgt om deze kerntaak goed te vervullen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Feite Bloem SP

Sjaak Vrugt Actiepartij



Actiepartij
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Christenunie
voor Haarlem

Motie: sociale huurwoningen zijn er voor iedereen

De raad, bijeen op 9, 11 en 12 november, in bespreking van de begroting 2016-2020

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;

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie: werk op de sociale werkplaats is echt werk
De raad, bijeen op 9, 11 en 12 november, in bespreking van de begroting 2016-2020

Constaterende dat
• De sociale werkvoorziening altijd door het Rijk door 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 de 

activiteiten waarvoor deze is 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 voorWerk en Inkomen (onderdeel werk);

• Tekorten op de gemeenschappelijke regeling Paswerk niet meer te bekostigen 
uit de algemene reserve sociaal domein;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frits Garrefsen SP


