
voor Haarlem

Amendement: Fonds Bouw en Onderhoud Duurzame
Sociale Huurwoningen

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

Constaterende

• Het groeiende tekort aan sociale huurwoningen;
• Het groeiende achterstallig onderhoud;
• Dat de reserve ISV vooral is ingezet ten behoeve van sloop/nieuwbouw, en 

een netto afname van het aantal 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 
Huun/voningen te hanteren dat uitgaven hieruit allemaal een meetbaar positieve 
bijdrage hebben aan een toename van het aantal beschikbare betaalbare en 
duurzame sociale huurwoningen

En gaat over tot de orde van de dag

Anne Feite Bloem SP

Sjaak Vrugt

nder van den Raadt Trots Haarlem
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Motie: Proef Whatsapp preventie groep tegen inbraak in Boerhaavewijk

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

Constaterende dat:

• Er nu het fenomeen Whatsapp preventiegroep is, waarbij bewoners bijvoorbeeld bij 
een inbraak eerst 112 bellen en daarna via de whatsapp groep medebewoners de 
waarschuwing en het signalement geven van de daders zodat meer ogen de pakkans 
vergroten.

• De politie in samenspraak met de bewoners van de Boerhaavewijk op de laatste 
wijkraad van deze wijk besloten heeft een proef te starten met een preventie 
Whatsapp groep in deze wijk

• Het principe van de buurt whatsapp groep o.a. in Tilburg goed blijkt te werken en het 
aantal inbraken soms tot 50% afneemt, niet in de laatste plaats omdat daders ook 
vaak in de buurt wonen en nu weten dat iedereen alert is.

Overwegende dat:

• De whatsapp preventie groep kleine startkosten heeft zoals bijvoorbeeld een 
aanmeld website en het plaatsen van bebording of stickers zodat bekend is dat de 
buurt de whatsapp preventiegroep gebruikt. Maar ook enorm kostenbesparend is, 
namelijk door gerichter inzetten van politie en het voorkomen van allerlei kosten 
door de afname van gevolgschade en kosten door minder aantal inbraken.

• Het veiligheidsgevoel zal stijgen omdat na een inbraak de grootste klacht de 
toegenomen angst is. Doordat er minder inbraken zijn neemt het aantal mensen met 
angst na een inbraak dus ook af en verhoogd zo het veiligheidsgevoel.

• De kosten echt heel laag zijn, hooguit wat borden in de wijk en een inschrijfformulier 
op een nieuwe site of als onderdeel van een bestaande site.

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
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Motie: Alzheimer doodsoorzaak nummer 1 in 2030. Haarlem vergeet dat niet.

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

Constaterende dat:

• Alzheimer als doodsoorzaak nummer 1 wordt gezien in 2030
• Regeren vaak als vooruitzien wordt omschreven
• Het nu dus al zaak is na te denken wat voor invloed dit zal hebben op de stad 

Haarlem en de behoeftes van onze Haarlemse inwoners
• Er in andere steden gestart wordt met projecten die tot een dementievriendelijke 

samenleving leiden, zoals aanpassingen in een museum of winkelstraat

Overwegende dat:

• Er in Haarlem op het gebied van Alzheimer al flink wat kennis in huis is waar wij als 
gemeenteraad van kunnen profiteren, bijvoorbeeld bij de groep Dilemmaboek 
Zolang ik er ben, die onder andere bestaat uit 6 ervaringsdeskundigen met Alzheimer 
die een boek schrijven over hun ervaringen.

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.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie: HYS DE BRUG: Geef voetbal de kans op een behouden vaart

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

Constaterende dat:

• In het collegebesluit Invulling bezuinigingen sportaccommodaties (2015/203607) een 
bezuiniging is opgenomen tot sluiting van de sportcomplexen van voormalig Young Boys, 
HYS en DE BRUG

• De bezuiniging over 3 jaar verspreidt is, maar er niet expliciet staat of het per jaar 
EEN accommodatie betreft of elk jaar een deel van alle DRIE genoemde 
accommodaties betreft

Overwegende dat:

• Sport tot nu toe en in grote mate nog steeds, als zeer belangrijk wordt bevonden in 
Sportstad Haarlem

• De accommodatie van Young Boys op dit moment al niet gebruikt wordt de andere 
twee wel

• Tijdens de behandeling in de commissie er twijfel ontstond over het feit of al het 
geld dat SRO kreeg voor onderhoud van de genoemde accommodaties wel naar 
onderhoud is gegaan en de opgegeven kosten niet lager kunnen als clubs zelf 
participeren in het onderhoud

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.

En eaat over tot de orde van de das».
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Motie: Griffie, gaat het nog een beetje? Uitbreiding van fte bij de griffie

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

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 

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie: Verloskunde en parkeren

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

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

En gaat over tot de orde van de dag.



ÖP»-

Motie: Vlucht niet voor het gesprek en de kosten voor opvang vluchtelingen en 
statushouders

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

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.

En gaat over tot de orde van de dag.


