
OPHaarlem
Ouderen Partij Haarlem

Motie: Acquisitie bedrijvigheid: Goed geld naar goed doel

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 12 november 2015 
gehoord de beraadslaging over de programmabegroting 2016-2020

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.

pn «raat nvpr tnt Hp nrHp van Hp riao



5~

Motie: De kunst uit de Egelantier dient zichtbaar te blijven voor 
de Haarlemmers

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 12 november 2015 
gehoord de beraadslaging over de program ma begroting 2016-2020

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.

De motie heeft geen budgettaire consequenties



ChristenUnie
Motie Mensenrechtenambassadeurs

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

Constaterende dat:
□ Haarlem sinds deze zomer een noodopvang voor asielzoekers kent;
□ In Haarlem, evenals in andere gemeenten, een toenemend aantal vluchtelingen met 

een status (statushouders) worden gehuisvest;
□ Haarlem, evenals andere gemeenten, de taakstelling heeft om statushouders 

maatschappelijke begeleiding te bieden met als doel hen te ondersteunen richting 
zelfredzaamheid;

Overwegende dat:
□ De in Haarlem verblijvende asielzoekers en in Haarlem wonende statushouders zowel 

informeel als formeel onderdeel zijn van de Haarlemse samenleving;
□ Statushouders meer kans hebben op snelle integratie en een succesvolle toekomst als 

zij de democratische context begrijpen waarin zij een nieuw leven op gaan bouwen;
□ In een brief van Vluchtelingen-Organisaties Nederland, zijnde een koepel van circa 400 

zelforganisaties van vluchtelingen, aan Minister Asscher en Staatssecretaris Dijkhoff 
(kenmerk FO/15.011) wordt gewezen op de onveiligheid die sommige asielzoekers 
binnen de opvang ervaren i.v.m. hun andere geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, 
et cetera;

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;

En gaat over tot de orde v«----- -J—
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GROENLINKS
HAARLEM

Motie ‘Right to challenge: open voor alternatieven’

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 12 november 2015 over de 
programmabegroting 2016-2020

Constaterende dat:
• In het coalitieprogramma een bezuiniging is afgesproken op sportaccommodaties van 

€ 300.000;
• Deze bezuiniging is goedgekeurd bij de Programmabegroting 2015-2019;
• De uitwerking van de bezuiniging een collegebevoegdheid is;
• Dit collegebesluit op 5 november 2015 in de commissie Samenleving besproken is;
• Van de in totaal 7 aangedragen bezuinigingspunten het onderdeel over de optimalisering van 

gebruik van sportaccommodaties de meeste discussie opriep tijdens die bespreking;
• Het afstoten van de accommodaties van De Brug en Haarlem Yildiz Spor (HYS) op weerstand 

van de verenigingen stuitte, met name vanwege het verlies van een eigen clubhuis en het 
moeten afstemmen van veldgebruik met andere verenigingen.

Overwegende dat:
• Participatie en een breed draagvlak belangrijk zijn;
• Het van belang is om in alle Haarlemse wijken voldoende voorzieningen te hebben;
• Het voor verenigingen mogelijk moet zijn om hun sociaal-maatschappelijke functie waar te 

maken;
• Met name HYS heeft aangegeven met alternatieven te kunnen komen voor de bezuinigingen, 

bijvoorbeeld door het in eigen beheer nemen van de accommodatie en het bevorderen van 
meervoudig gebruik;

• Alternatieven serieus moeten worden genomen.

2.

3.

Verzoekt het college om:
• De Brug en HYS de kans te geven om uiterlijk in februari 2016 met een alternatief plan te 

komen om hun huidige accommodaties te behouden. Daarbij geldt:
1. 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. Letwel: alle overige onderdelen van het collegebesluit kunnen 
sowieso vanaf 2016 doorgang vinden.

En gaat over tot de orde van de dag.
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OPHaarlem
voor HaarlemOuderen Partij Haarlem

Motie Bekijk het Sportief

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

overwegende dat

• beheer en onderhoud van o.a. sportaccommodaties is ondergebracht bij SRO,
• recent is gemeld dat het dekkingspercentage van de verhuur van deze accommodaties, ten 

opzichte van alle door de gemeente gemaakte kosten, in Haarlem op 12,8% uit komt, waar 
dit in vergelijkbare gemeenten gemiddeld 23% is,

• het enige dat het college kan verzinnen om dit verschil te verkleinen, een verhoging van de 
huren betreft,

• helder is dat, vergelijkbaar met de kostendekkendheid van (bouw)leges, dit percentage 
uiteraard beïnvloed wordt door zowel de kosten als de baten,

• in plaats van verhoging van de huren (baten) ook gekeken dient te worden naar de 
kostenkant en de effectiviteit van het gevoerde beleid (via uitvoerder SRO),

draagt het college op

• gedegen onderzoek (evt middels art. 213a) uit te voeren naar de kostenefficiëntie van de 
uitvoering 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 kademota over de resultaten te informeren en eventuele aanpassingen 

aan het huidige beleid en de uitvoering ter besluitvorming voor te leggen aan cie en raad

en gaat over tot de orde van de dag.



Actiepartij

voor Haarlem

Motie Snel Geld of Duurzaam de Cultuur Veiliggesteld ?

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

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 eh daarmee secundair aan de structurele 
vermindering van de last op de>egroting, —— ___

besluit dat indien zich een koper meldt, die (gedeeltelijke) voortzetting van het huidige gebruik als 
cultuur(educatie)centrum beoogt en egn-töeliswaar redelijk bod uitbrengt dat echter niet zonder 
meer het hoogste bod betreft, dpsotulanks de voorkeur geniet boven de hoogste bieder

en gaat over tot de orde van de dag.



13

Chr :enUnie

voor Haarlem

Motie Bescherming tegen de Verwarde Overheid

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

overwegende dat

• rond de 200 cliënten die voor beschermd wonen in aanmerking komen, op een wachtlijst 
staan en slechts geholpen worden met bijvoorbeeld ambulante tweedelijnszorg of 
overbruggingszorg,

• er landelijk en dus ook in Haarlem sprake is van een toename van incidenten rond de 
spreekwoordelijke ‘verwarde man’, waarbij overlast en ellende voor zowel de betrokken 
cliënt als diens omgeving toeneemt,

• cliënt en samenleving er uiteraard bij gebaat zijn om voldoende aanbod te kunnen bieden 
aan beschermd wonen, ondanks de grove bezuinigingen op dit terrein,

• op pagina 65 van de begroting blijkt, dat het college voor de komende jaren geen enkele 
ambitie heeft tot uitbreiding van het aantal plaatsen voor beschermd wonen (t/m 2020 wordt 
dit aantal bevroren op de huidige 650 plekken),

• de reserve sociaal domein nu juist is ingericht ter bestrijding van tekorten op de 
decentralisaties,

• cliënten en samenleving niet de dupe mogen worden van ondoordacht en 
onverantwoordelijk beleid van de rijksoverheid,

draagt het college op

• nog voor de kademota 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 

en gaat over tot de orde van de dag.
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OPHaarlem
voor HaarlemOuderen Partij Haarlem

Motie 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 wintemoodopvang voor daklozen pas 
beschikbaar komt bij temperaturen onder de -2 graden celsius,

• 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 it criterium te 
verruilen voor standaard openstelling gedurende het tijdvak 1 december tot 1 april, 
waaronder Amsterdam, Gouda en sinds kort Leiden

draagt het college op voor wat betreft de wintemoodopvang het voorbeeld van genoemde 
gemeenten te volgen

en gaat over tot de orde van de dag.



Actiepartij

voor Haarlem

Motie Douceur, Soufleur of Regisseur in Uitvoering

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

overwegende dat

• het ‘jvérken in regie’ in hekf^sieke domep^eel verantwoordelijkheid legt bij de uitvoerder 
/ adnnemer en de gemeprtte op afstanc

• /zelfs informatie, conimunicatie en inspraak rona projecten hierbij worden uitbesteed'aan de 
uitvoerende pajtrffwaar dit bü uitstek eepd&ik zou moeten zijnvan^ergémeente als 
opdrachtgevefC
in de praktyk de nodige voorbedden te benoemen^ijfi' waarbij (erg) veel mis gaat, zoals bij 
uitstek dö.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

en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie Rotte Kiezen Gevuld als Beloning voor het Woningzoekendengeduld

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

overwegende dat

• de woningnood sinds het einde van de tweede wereldoorlog nooit definitief is opgelost,
• we het ons bij de huidige schaarste aan ruimte niet kunnen veroorloven beschikbare ruimte 

(zowel bebouwd als onbebouwd) (langdurig) onbenut te laten,
• de wachttijd voor een sociale huurwoning almaar oploopt en momenteel gemiddeld zo’n zes 

jaar bedraagt,
• behalve voor woningen er ook ruimtevraag is voor andere functies (werken, cultuur, 

maatschappelijk, etc.),
• de druk op de schaarse ruimte toeneemt door extra aandacht voor bijvoorbeeld beschermd 

wonen en de huisvesting van statushouders,
• laatstgenoemde groepen in de publieke opinie onder druk staan vanwege de regelmatig 

geponeerde stelling dat zij de ruimte van woningzoekenden innemen,
• alles op alles moet worden gezet, dit onterechte sentiment met daden te weerleggen door 

aanpak van het eigenlijke, onderliggende probleem woningnood, door versnelde toevoeging 
van afdoende (betaalbare) woonruimte,

• hierbij alle innovatieve en onorthodoxe middelen dienen te worden ingezet, op uiteraard de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat dit niet ten koste gaat van het schaarse groen in onze 
gemeente,

• de ambities van het college erg laag liggen; het aantal toe te voegen woningen ligt voor 
2016 lager dan in 2014 en wordt voor 2016-2020 bevroren op 850 en de zoekduur wordt 
eveneens voor deze jaren vastgehouden op 5,5 jaar (zie pag. 90),

• een ‘vlekkenplan’ is toegezegd, aan de hand waarvan keuzes zullen worden gemaakt voor 
de transformatie van leegstaande gebouwen en terreinen ten behoeve van transformatie.

• dit ‘vlekkenplan’ 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,

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 kademota 

2016 (in de raad sprak de wethouder van ‘komen vooijaar’),

besluit



• 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 hall]aarlijks 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 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,

en gaat over tot de orde van de dag.
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OPHaarlem
Ouderen Partij Haarlem voor Haarlem

Motie Strevenswaardig Inzicht door Indicatoren

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

overwegende dat

• recent bij de behandeling van de uitwerking van de aangenomen motie ‘Bestrijdt de 
Eenzaamheid’, veel reacties in de cie tot strekking hadden, dat e.e.a. niet ‘smart’ 
geformuleerd is (ondanks aangenomen motie ‘Smart begroten’) en relevante indicatoren en 
streefwaarden ontbreken,

• op tal van andere terreinen in de P&C-cyclus, ondanks de eerder aangenomen motie 
(“Cijfers die ons ook echt wat zeggen”) hierover, nog altijd veel wezenlijke indicatoren en 
streefwaarden ontbreken, zoals ook blijkt uit de vele raadsvragen n.a.v. deze begroting,

• streefwaarden regelmatig in de loop van de jaren worden bijgesteld, indien deze in praktijk 
niet blijken te worden gehaald,

• dit sterk lijkt op het toeschrijven naar de kennelijke onmacht eerder voorgenomen ambities 
waar te maken en de controlerende rol van de raad hiermee wordt bemoeilijkt dan wel 
gemanipuleerd,

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
- duurzaamheid (percentage uitstoot C02 van het totaal)
- 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
- WMO-voorzieningen (aantal lopende indicaties zegt immers niets)
- voorraad sociale huurwoningen (inclusief aantallen onder en boven aftoppingsgrens en 

doorstroming, wachttijden, etc.)
- beschermd wonen
- daklozen
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OPHaarïëm voor HaarlemOuderen Partij Haarlem

Motie Transparanter Beleid Bepleit Rond Verhuur in Tijdelijkheid

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

overwegende dat

• de vraag naar ruimte om te wonen, te werken of bijvoorbeeld te benutten voor culturele of 
sociaal-maatschappelijke doeleinden onverminderd hoog is,

• tijdelijke huur (antikraak) van leegstaand vastgoed vaak de enige optie is,
• het aanbod van leegstaande (betaalbare) ruimte hiertegen afgezet, beperkt is,
• echter ook het aanbod van tijdelijke verhuur beperkter is dan de vraag,

constaterende dat

• op de vragen van de Actiepartij over wie bepaalt wie er in aanmerking komt / komen voor 
(tijdelijke) verhuur van gemeentelijk vastgoed, het college antwoordt dat “De afdeling 
vastgoed bepaalt in overleg met de andere beleidsafdelingen wie er in aanmerking komen”,

• in het geval dat het beheer en de tijdelijke verhuur is uitbesteed aan Meurkens & Meurkens, 
dit bedrijf “beslist, binnen door de gemeente gestelde kaders, wie er in aanmerking komen 
voor (tijdelijke) huur van panden.”,

• voorts op de vraag wat de criteria zijn waaraan wordt getoetst aan wie (tijdelijke) ruimte 
wordt verhuurd door het college is geantwoord: “de bestemming van het pand is leidend, 
hier moet de huurder aan voldoen.”,

• raadsleden regelmatig worden benadert door ruimtezoekende initiatieven of individuen, 
waarbij raadsleden echter geen enkel zicht hebben op de mogelijkheden en het proces tot 
verhuur van tijdelijke ruimte,

• dit zo essentiële aspect van het faciliteren van initiatieven al met al geen enkele 
transparantie kent richting raad of derden en discutabel is of het juist is dat het aan externe 
(commerciële) partijen wordt overgelaten hierin keuzes te maken,

• willekeur en de ‘gunfactor’ hierbij onbedoeld een rol kan spelen,

draagt het college op

• de raad nog voor de kademota 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 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.

en gaat over tot de orde van de dag.



Christen Jnie OPHaarlem
Ouderen Partij Haarlem

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;
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Christenunie ffRoÜl
MOTIE Appen voor toegankelijke gemeente (motie 28 BIS)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9, 11 en 12 november 2015, in 
bespreking over de programmabegroting 2016-2020

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;

Verzoekt het college
Te starten met een Whatsapp loket, dit te promoten via de stadskrant en de website en het 
loket na uiterlijk twee jaar te evalueren,

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/kinq/files/Evaluatierapport- 
WhatsApp.pdf
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HAARLEM voor Haarlem

Motie Nachttrein - Bereikbaar door stad of regio GKS

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.



-S

‘n $b ' ■, .c.



PvdA
GROENLINKS
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¥ \Motie 'werk is de beste inburgering'

2^
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 12 na ier 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 samenleving en 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;

(h
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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;

En gaat over tot de orde van de dag.

31 bis

Christenunie
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tt Christenunie
voor Haarlem

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. *

Actiepartij

Christenunie

* Zie website van gemeente Amsterdam:
www.amsterdam.nl/veelqevraaqd/?caseid={0391171C-BA2E-40D2-8CBE-F013192D09A6)
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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

SP

Christenun

>
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voor Haarlem

Christenunie

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:
"gegevens over haar werkzaamheden met betrekking tot de financiering waarvan 
een zodanige gemeente zich borg heeft gesteld en andere gegevens 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

Indachtig

Anne Feite Bloem

En gaat over tot de orde va

ChristenuFrank Visser
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voor Haarlem
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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.

Frank Visser

Frits Garretsen
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Motie Whatsapp buurtpreventie tegen inbraak (motie 42 BIS)

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

Constaterende dat:
• In de nota Integraal Veiligheids- en handhavingsbeleid 2015 het gebruik van Whatsapp 

als preventief instrument tegen inbraak wordt genoemd maar dit niet verder is uitgewerkt;
• De politie samen met de bewoners van de Boerhaavewijk besloten heeft een proef te 

starten met een preventie Whatsapp groep, waarbij bewoners bijvoorbeeld bij een 
inbraak eerst 112 bellen en daarna via de Whatsapp groep medebewoners waarschuwen 
en het signalement geven van de daders zodat meer ogen de pakkans vergroten;

• 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;

• Gemeenten zoals Hellendoorn1, Lochem2 en Harlingen3 het oprichten van groepen door 
buurtbewoners actief promoten, deelnemers werven, spelregels hebben opgesteld en 
een overzicht bijhouden van groepen en coördinatoren;

Overwegende dat:
• De Whatsapp preventie groep Boerhaavewijk kleine startkosten heeft zoals bijvoorbeeld 

het mogelijk maken van online aanmelden en het plaatsen van bebording of stickers 
zodat bekend is dat de buurt Whatsapp preventie gebruikt;

• Een Whatsapp preventie groep bijdraagt aan het veiligheidsgevoel in de wijk en ook 
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;

Verzoekt het college:
• De proef met de Whatsapp preventiegroep van politie en bewoners in de Boerhaavewijk 

te steunen door vanuit het budget voor buurtparticipatie een bijdrage beschikbaar te 
stellen voornamelijk voor de bebording of aan de raad te laten weten uit welk potje dit 
gefinancierd kan worden;

• In samenwerking met de politie en wijkraden de oprichting van Whatsapp 
preventiegroepen in andere wijken te stimuleren door op de gemeentelijke website een 
lijst met groepen bij te houden, aanmelden mogelijk te maken en spelregels te publiceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sander van den Raadt 
Trots Haarlem

Frank Visser 
iHstenllnie

http://www.hellendoorn.nl/whatsapp/ en./-http://www.hellendoorhTnl/wonen-leven/openbare- 
ruimte/whatsapp/Handleidinq-WhatsApp-qroep-Hellendoom.pdf/
2 https.V/www.lochem.nl/bestLJur-orqanisatie-nieuws/nieuws/nieuwsoverzicht/artikel/bericht/doe-mee- 
met-buurtwhatsapp-7417/
3 http://www.harlinqen.nl/wonen-en-vriie-tiid/veiliq-wonen 41599/item/whatsapp-qroep-voor- 
buurtpreventie 29828.html



Motie BIS: HYS DE BRUG: voor participatie

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

Constaterende dat:

Meerdere moties (van verschillende fracties) met betrekking tot de bezuinigingen op de 
sportaccommodaties opperen om de clubs toe te staan om te kijken of zij zelf het 
onderhoud goedkoper kunnen doen om zo een bezuinjgiflg~bfnnen te halen.
De reactie van het college hierop is dat het geen goéd idee is oiii deze twee clubs dit 'right to
challenge' toe te staan omdat er dan mogelijk e 
andere sportclubs/verenigingen.

presidentwefking uit voort komt voor

Overwegende dat:

• In het coalitieakkoord JUIST wordt ingezet om samen doen, participeren en het right 
to challenge,

• Het juist als kans moet worden gezien als alle sportclubs in Haarlem zelf kunnen 
besluiten het eigen onderhoud te doen, mede in het kader van participatie en in het 
kader van kostenbesparing voor de gemeente

Draagt het college op:

Uit te spreken dat iedere sportclub in Haarlem de mogelijkheid moet kunnen hebben om 
zelf het onderhoud of een deel van het onderhoud te gaan doen, geheel in lijn met het 
coalitieakkoord.

En gaat over tot de orde van de dag.



Motie: Verloskunde en parkeren BIS

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

Constaterende dat:

• Voor de beroepsgroep verloskundigen in Haarlem geen vrijstellingen met betrekking tot de 
algemene verkeersregels zijn (waaronder parkeren)

• Verloskundige die geen parkeerplek kunnen vinden, soms in de haast bij een 
geboorte op de stoep parkeren en daar met regelmaat een bon voor krijgen.

Draagt het college op:

• Dat alleen bij een noodgeval een parkeerboete op naam van de verloskundige 
geseponeerd kan worden, als schriftelijk/digitaal voldoende aannemelijk gemaakt 
wordt dat er ten tijde van de overtreding er geen beschikbare reguliere parkeerplek 
in de directe omgeving beschikbaar was EN er sprake was van een spoedsituatie.

• Ondertussen een structurele oplossing te bedenken en dit voor te leggen aan de 
raad.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie: 'Meer financiën in de begroting'

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 9 november, woensdag 11 
november en donderdag 12 november 2015, in beraadslaging over de ‘Begroting 2016’;

Constaterende dat,

De raad met de vaststelling van de kadernota de kaders voor de begroting vaststelt;
De raad de wettelijke taak heeft om jaarlijks voor alle taken en activiteiten van de 
gemeente de begroting vast te stellen, waarin de bedragen zijn opgenomen die hij 
daarvoor beschikbaar stelt;
De raad conform de eigen financiële verordening met het vaststellen van de begroting de 
totale lasten en de totale baten per beleidsveld autoriseert;
Een beleidsveld een pakket van 66 miljoen euro aan lasten kan bevatten;
De begroting per beleidsveld voornamelijk een analyse geeft van de verschillen in lasten 
en baten ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar;

Overwegende dat,

De begroting de financiële uitwerking van de kadernota is en dat deze koppeling overal 
inzichtelijk dient te zijn;
De begroting aan alle taken en activiteiten van de gemeente bedragen koppelt en dus 
zodanig opgesteld dient te worden dat deze bedragen inzichtelijk zijn gemaakt;
De raad voor een goede afweging van te begroten lasten en baten op beleidsveldniveau 
meer inzicht dient te hebben in de begroting dan alleen de grote en abstracte financiële 
pakketten tot wel 66 miljoen euro, zoals nu gepresenteerd in het overzicht van baten en 
lasten op pagina 194 t/m 198 van de begroting;
De begroting een zelfstandig leesbaar document zou moeten zijn dat niet alleen de 
verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar laat zien, maar voor elk beleidsveld een 
beschrijving geeft van de belangrijkste componenten en de financiële uitwerking 
daarvan;

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 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.

Besluit dat:

...en gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement: 'Geen regel, geen handhaving - het alternatief
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 9 november, woensdag 11 
november en donderdag 12 november 2015, in beraadslaging over de ‘Begroting 2016';

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 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):

Voorstellen 2016 2017 2018 2019 2020
1. APV bepalingen (voorstel collegei -3 -3 -3 -3 -3
2. Digitalisering handhaving (voorstel collegei -63 -63 -63 -63 -63
3. Verminderen budget Actieprogramma (voorstel collegei * 0 -75 -150 -150 -150
4. Verhogen netto opbrengst precario (voorstel collegei -100 -100 -100 -100 -100
5. Ondersteunende taken VTH (voorstel collegei -33 -33 -33 -33 -33
6. Stroomlijnen parkeervergunningen (voorstel collegei -47 -47 -47 -47 -47
Subtotaal -246 -321 -396 -396 -396
7. APV bepalingen (voorstel commissie bestuurl 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 incidentele bezuiniging (Kadernota 2014, p.81) wordt structureel. De raad zal over de exacte invulling van het 
'Actieprogramma Integrale veiligheid en handhaving 2016’ nog nader besluiten.

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;

...en gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement Kasstroomplafond

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 12 november 
2015, besluit;

Begroting 2016-2020 pagina 31,

Zoals uit het voorgaande blijkt laten investering zich niet makkelijk in een jaarschijf 
vangen. Ook de schuldpositie kent door haar langjarige contracten een horizon die 
verder dan een jaar reikt. Voorgesteld wordt om het kasstroomplafond te beoordelen 
op de totaal uitgave over een periode van vijfjaar. Gedurende die periode (2016 - 
2020) moet beneden de € 132,5 miljoen aan investering gebleven worden, leder jaar 
komt dan bij het investeringsplan een nieuwe jaarschijf van € 26,5 beschikbaar 
waarvoor nieuwe investering gedaan kunnen worden. De onderuitputting of 
overschrijding wordt binnen een jaarschijf doorgeschoven naar het volgende jaar tot 
een maximum van € 132,5 miljoen over vijfjaar. Het beoogde doel blijft hiermee in 
stand en de stuur- en beheersbaarheid neemt toe.

En Begroting 2016-2020 p.31,

Of de € 132,5 miljoen realistisch is vanuit het perspectief van de ontwikkeling van de 
stad kan nog niet gezegd worden. Opvallend aan bovenstaand overzicht is dat de 
eerste drie jaren een groter investeringsvolume kennen dan de latere drie jaren. 
Naar alle waarschijnlijkheid komt in dit overzicht planningsrealisme en 
planningshorizon samen. Dichtbij in tijd zijn de investeringsvolumes groter vanwege 
doorgeschoven investeringen en geclaimde investeringsvolumes vanwege 
concreetheid plannen. Terwijl de planningshorizon voor latere jaren door gebrek aan 
concrete plannen nog niet leidt tot investeringsclaims. Indien deze twee 
benaderingen meerjarig in stand blijven, hoeft dit geen probleem te zijn als het 
kasstroomplafond beoordeeld wordt over een periode van 5 jaar. Wanneer er een 
hogere investeringsrealisatie ontstaat (bijvoorbeeld door een interventie op planning 
of inzet van capaciteit), en het kasstroomplafond gehandhaafd blijft, zal er een 
investeringsselectie moeten plaatsvinden op de bestaande programmering.

Als volgt te wijzigen;

Bovenstaande tekst te verwijderen



Toelichting;
• Dit weekend duidelijk is geworden dat het geactualiseerde 

investeringsbedrag voor 2016 doorgeschoven investeringen uit 2014 bevat;
• Dat in het investeringsplan 2015 op pagina 8 stelt dat de beschikbare ruimte 

onder het kasstroomplafond alleen aan wordt gewend voor nieuwe 
investeringen;

• In de Begroting 2016 in de tabel op pagina 30 staat dat de doorgeschoven 
investeringen uit 2015 ook niet onder het kasstroomplafond vallen;

• De begroting op pagina 30 voorstelt om het kasstroomplafond te beoordelen 
over een periode van 5 jaar;

• In het coalitieakkoord staat dat; “ aandacht voor de financiële positie van de 
gemeente de hoogste prioriteit blijft houden”.

• Het kasstroomplafond in 2016 met de nieuwe informatie, ‘ maar” met 1,5 mln 
eur wordt overschreden en slechts het uitstellen van een investering vereist 
om het weer in evenwicht te brengen.

• Hierbij wordt de beoordeling van het kasstroomplafond per 5 jaar los gelaten 
en terug gekeerd naar een kasstroomplafond van 26,5 mln per jaar.

• Het college zal het investeringsplan moeten actualiseren en een aantal 
investeringen ter hoogte van 1,5 mln eur van 2016 te verschuiven om zo te 
voldoen aan het kasstroomplafond voor 2016.

En gaat over tot de orde van de dag.

D66


