
SP« 
Amendement Koeltas ja, diefstal nee 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 12 februari 2015, 

Gelezen de Wijzigingsverordening APV, 

Constaterende dat 

• Veel winkeliers schade en last ondervinden van diefstal in hun winkels; 

• Winkeldiefstal dan ook hard moet worden bestreden door een integrale aanpak, 
waarin gemeente, politie en winkeliers met elkaar samenwerken; 

Overwegende dat 

• Bij het invoeren van een strafbepaling in de APV een evenwichtige belangenafweging 
dient plaats te vinden, zodat de vrijheidsrechten van inwoners van Haarlem niet 
onnodig in het gedrang komen; 

• In de huidige tekst iedere burger in het bezit van een (geprepareerde) koeltas 
strafbaar is tenzij kan worden aangenomen dat hij geen kwade bedoelingen heeft; 

• Deze tekst een willekeurig en zelfs discriminerend optreden van de politie toestaat 
omdat een groot deel van de bewijslast bij de burger wordt gelegd; 

• Een inwoner van Haarlem pas strafbaar dient te zijn indien hij in het bezit is van een 
koeltas en het oogmerk heeft om daarmee winkeldiefstal te plegen; 

Besluit 

De tekst van artikel 44a van de APV en de bijbehorende toelichting als volgt vast te stellen: 

"Het is verboden om, met de kennelijke bedoeling om winkeldiefstal te plegen, op de weg of in de 
nabijheid van winkels een voorwerp bij zich te hebben dat er kennelijk toe is uitgerust het plegen van 
(winkel)diefstal te vergemakkelijken." 

Toelichting: 
Het gaat hierbij om een verbodsbepaling met betrekking tot het vervoeren van geprepareerde tassen 
dan wel andere voorwerpen op de weg of in de nabijheid van winkels. Dit verbod geldt alleen als er 
sprake is van een aannemelijk vermoeden dat de geprepareerde tas zal worden gebruikt om er 
winkeldiefstal mee te plegen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Frits Garf 



SP. OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

Motie Stop de sloop, verkoop en liberalisatie! 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 12 februari 2015, 

Constaterende dat 

• Wachttijden voor een sociale huurwoning in Haarlem al jaren langer worden 
• Het tekort aan sociale huurwoningen verder zal groeien 
• De coalitiepartijen "ernaar streven dat alle inwoners van Haarlem op een redelijke 

termijn een betaalbare woning kunnen vinden" 
• Er meerdere projecten lopen of in voorbereiding zijn waar sociale huurwoningen 

worden onttrokken aan de voorraad, dan wel minder betaalbare woningen 
terugkomen dan oorspronkelijk afgesproken is met voormalige bewoners* 

Overwegende dat 

• Het recht van iedere Haarlemmer om betaalbaar te kunnen wonen boven het belang 
van differentiatie gaat 

Draagt het college op 

• Afspraken te maken met de woningbouwcorporaties die tot concrete oplossingen 
leiden voor de groeiende wachtlijsten. 

• Huidige projecten die leiden tot een afname van de sociale woonvoorraad te 
temporiseren en geen medewerking meer te verlenen aan nieuwe projecten die 
leiden tot een afname van het aantal betaalbare woningen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Anne Fe\ie^oéfrU^P) 

*Denk aan: Bavodorp, Itaiiëlaan, Hof van Egmond, Drilsmaplein, Busken Huët- en Adriaan Loosjesstraat en De Groenen Linten. 



OPHaarlem 
Ouderen Pani] Haarlem 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

De Zachte Landing 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 12 februari 2015 

Inleiding en toelichting 
De gemeenteraad in meerderheid en het college hebben in 2014 het fenomeen 'zachte 
landing' toegelicht als 'overgangs'instrument om ervoor te zorgen dat de bezuinigingen van 
de rijksoverheid gepaard gaand bij de overheveling van vele zorgtaken per 1 januari 2015 
niet zouden leiden tot situaties, waarbij een plotse terugval in omvang van zorg, de 
zorgvragers in de problemen zou brengen. 
in 2015 heeft de meerderheid van de gemeenteraad zich inmiddels in velerlei bewoording 
uiterst bezorgd, zo niet verontwaardigd, uitgelaten over de teruggang in zorg in de WMO en 
in het bijzonder in de Huishoudelijke Ondersteuning. 

In 2014 heeft de gemeenteraad een Reserve Sociaal Domein gevormd die de komende 
jaren nog verdere invulling krijgt. Er is tot heden evenwel verzuimd, juist op het moment dat 
inkleuring gegeven dient te worden aan 'de zachte landing', om geld hiervoor vrij te maken 
uit de Reserve Sociaal Domein, die onder meer hiervoor vormgegeven is. 

Deze motie corrigeert de omissie. 

Constaterende dat: 
-de gemeenteraad in meerderheid en het college in 2014 hebben aangegeven dat 
Haarlemmers, die in de knel komen met hun zorgbehoefte, kunnen vertrouwen op een 
'zachte landing' en dat aan dit fenomeen abusievelijk nog geen invulling is gegeven 

en overwegende dat: 
-er vanaf 1 januari nog geen geld is vrijgemaakt om wezenlijk inhoud te geven aan de 
bedoeling van 'de zachte landing; 

-er niet gewacht mag worden met geld vrij maken voor de zachte landing, die anders gaat 
lijken op een noodlanding met alle mogelijke gevolgen van dien. 

Draagt het college op om: 
uit de Reserve Sociaal Domein terstond een bedrag van € 1.000.000 vrij te maken om 
inhoud te geven aan 'de zachte landing' in de WMO en zodoende acute nood te lenigen. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

OPHaariem.irfebrüari 2015 



c 
0.5 

op 
TROTS 
Haarlem 

Motie Vreemd: Wijkraad subsidie zeker weten afbouwen 

D e gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 12 februari 2015 

Constaterende dat: 

. Er nu een verordening op de wlikraden ligt waarbü de subsidies geregeld zijn in een 

afbouw periode van 3 jaar 

^ Da^heTbeg ln van de coiiegeperiode plots de wijkraden werden overvailen me, een 

. 3 u 1 n e : r v : ^ s e n g e m e e n . e e n w i j k r a d e = o V e r e e n k o m s t l i g t 

. Het voor wijkraden van belang is te weten waar ze aan toe z.jn. 

Draagt het college op: 

D e afbouwregeling zo op te stellen da. de afbouw van subsidies aan de wijkraden evenredig 

T J ? ^ ^ * * ^ en bet nu overeengekomen bedrag 

uitsluitend te gebruiken voor de afbouwregeling. 



Motie: Vaste medewerker terug, NU! 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 12 februari 2015, 

Constaterende dat 

• In het contract met Viva in artikel 9 de volgende bepaling is opgenomen: 

"Opdrachtnemer draagt zorg voor de continuïteit van levering van de dienst. Dit 
betekent dat de klant zoveel mogelijk hulp ontvangt van dezelfde medewerker en 
zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip behoudens ziekte of verlof van de betreffende 
medewerker"; 

• Het college zich erbij neerlegt dat cliënten die huishoudelijk zorg ontvangen hun 
vaste medewerker zijn kwijtgeraakt; 

Overwegende dat 

• Het een volstrekt onwenselijke ontwikkeling is als een vaak jarenlange 
cliënt-hulpverlener relatie wordt doorbroken; 

Draagt het college op 

• Ervoor zorg te dragen dat Viva de contractvoorwaarden nakomt zodat de cliënten 
(weer) de hulp kunnen ontvangen van de vaste medewerker; 

• En als dit niet gebeurt in lijn met de motie van de Raad van 22 januari jongsleden, 
Viva alsnog in gebreke te stellen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Sibel Özogul-Özen (SP) 



Motie: Geen korting zonder onderzoek, 
oude uren terug NU! 

De Haarlemse gemeenteraad In vergadering bijeen op donderdag 12 februari 2015, 

Constaterende dat 

• Honderden cliënten zonder deskundig vastgesteld plan gekort zijn in hun 
huishoudelijke hulp 

Overwegende dat 

• Dit in absolute tegenspraak is met de kaders gesteld door de raad en de 
contracten 

• Dit leidt en heeft geleid tot schrijnende situaties waar er allerminst sprake is van 
een schoon en leefbaar huis 

Draagt het college op 

• Ervoor zorg te dragen dat cliënten, voor wie nog geen individueel hulpplan is 
opgesteld, overeenkomstig de genoemde contractuele voorwaarden, per direct weer 
hulp ontvangen op grond van het aantal (deskundig geïndiceerde) uren uit 2014 

• Zorgaanbieders die hier niet aan willen voldoen in gebreke te stellen 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Sibel Özogul-Özen (SP) 


