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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.

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.
2. Als het alternatief andere verenigingen raakt, moet daarvoor draagvlak bestaan.
3. 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
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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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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.
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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:
"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

Frank Visser

En gaat over tot de orde v
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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;

• Is onderzocht of 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
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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 2013 een wetsvoorstel “lijdelijke wet Deelfonds Sociaal Domein” naar de 

Tweede Kamer is gezonden, waarin deze doeluitkering per 1 januari 2015 
werd ondergebracht in een Sociaal Deelfonds, te samen met de 
decentralisatie-uitkeringen;

• Daarom in het coalitieakkoord de volgende tekst is opgenomen: “om de 
risico’s te beperken komt er een reserve sociaal domein, gekoppeld aan het 
sociaal deelfonds”;

• Door kritiek van de VNG dit wetsvoorstel in september 2014 is ingetrokken;
• Desondanks het college bij B&W besluit van 31 maart 2015 de bekostiging 

van de sociale werkplaats binnen het hek om het sociale domein heeft 
geplaatst;

• De rijksbijdrage voor Paswerk (WSW budget) daalt van 17.3 miljoen in 2016 
tot 11.7 miljoen in 2020;

Overwegende dat
• De uitkering voor de decentralisaties ook echt moet worden besteed aan die 

activiteiten voor ze voor zijn bedoeld zoals beschermd wonen en de 
huishoudelijke hulp;

• Werken binnen de sociale werkplaats echt werk is en geen re-integratie;

Draagt het college op

• De financiering voor de sociale werkplaats onderdeel te laten uitmaken van de 
financieringsstroom 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.
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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 
iHstenUnie

1 http://www.hellendoorn.nl/whatsapp/ en^ttp://www.hellendoorh7hl/wonen-leven/openbare- 
ruimte/whatsapp/Handleidinq-WhatsApp-qroep-Hellendoorn.pdf/
2 https://www.lochem.nl/bestuur-orqanisatie-nieuws/nïëuws/nieuwsoverzicht/artikel/bericht/doe-mee- 
met-buurtwhatsapp-7417/
3 http://www.harlinqen.nl/wonen-en-vnie-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 bezuirMgkrg"bfnnen te halen.
De reactie van het college hierop is dat het geen go'éd idee is om deze twee clubs dit 'right to
challenge' toe te staan omdat er dan mogelijk e 
andere sportclubs/verenigingen.

presidentwerking 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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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 fvoorstel college") -3 -3 -3 -3 -3
2. Digitalisering handhaving fvoorstel college) -63 -63 -63 -63 -63
3. Verminderen budget Actieprogramma fvoorstel college) * 0 -75 -150 -150 -150
4. Verhogen netto opbrengst precario (voorstel college) -100 -100 -100 -100 -100
5. Ondersteunende taken VTH fvoorstel college) -33 -33 -33 -33 -33
6. Stroomlijnen parkeervergunningen fvoorstel college) -47 -47 -47 -47 -47
Subtotaal -246 -321 -396 -396 -396
7. APV bepalingen fvoorstel commissie bestuur) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
8. Dekking frictie bovenformatieven p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
9. Alternatieven algemene herijking p.m. p.m. p.m. p.m.
10, Onttrekking algemene reserve p.m.
Totaal -800 -800 -800 -800 -800

* De incidentele bezuiniging (Kadernota 2014, p.81j 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


