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Motie Landjepik loont in Haarlem

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op maandag 9 november 2015,

Constaterende dat

1. in 2011 is besloten om bij 280 geconstateerde illegale annexaties van openbare gronden tot 

handhaving over te gaan.
2. In 2012 dit project jammerlijk is mislukt en de handhaving voortijdig is beëindigd
3. De Gemeenteraad niet op de hoogte is gesteld van het mislukken en beëindigen van dit 

handhavingstraject

Overwegende dat

1. Inwoners van Haarlem er op moeten kunnen vertrouwen dat de overheid handhaaft op 

illegale situaties en dat landjepik niet mag lonen.
2. De controlerende taak van de Gemeenteraad onmogelijk wordt als het College van B&W 

verzuimt om de Gemeenteraad te informeren

Besluit het College op te dragen

1. Dit project zo spoedig mogelijk weer te starten
2. De verjaring onmiddellijk te stuiten
3. De kosten voor dit project te dekken uit de te verwachten verkopen van grond aan mensen 

die grond illegaal hebben geannexeerd maar bereid zijn om voor een marktconforme prijs 

de grond van de gemeente te kopen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Wybren van Haga 
VVD
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Christen Jnie
Motie Van Must Have naar Nice to Have

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

Constaterende dat:
• In het investeringsplan 2015-2020 nice to have projecten zijn opgenomen die in beeld 

blijven maar in verband met het kasstroomplafond nog niet formeel zijn opgenomen in het 
investeringsplan;

• Het college voornemens is 1,5 miljoen aan investeringen een jaar door te schuiven zodat 
ook in 2016 wordt voldaan aan het kasstroomplafond en er dus vooralsnog terug wordt 
gekomen van het voornemen om het kasstroomplafond te gaan berekenen over vijf jaar;

Overwegende dat:
• De raad nu nog geen inzicht heeft welke projecten (mogelijk) uitgesteld gaan worden en 

wat daarvan de consequenties zijn voor bijvoorbeeld het onderhoud van de stad;
• De raad moet kunnen aangeven welke must haves in het investeringsplan een hogere 

prioriteit hebben dan andere must haves;

Verzoekt het college:
In het volgende investeringsplan aan te geven welke must haves in aanmerking komen voor 
uitstel of zelfs omzetting naar nice to have indien dit noodzakelijk is om in een jaar onder het 
kasstroomplafond te blijven als gevolg van bijvoorbeeld andere onverwachte urgente 
investeringen,

tot de orde van de dag.
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Christenunie
Motie Voordeel septembercirculaire deels inzetten voor schuldreductie

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

Constaterende dat:
• De algemene uitkering Gemeentefonds als gevolg van de septembercirculaire 2015 met 

circa 2 miljoen tot oplopend 4 miljoen in 2020 toeneemt;
• Hiervan 681.000 tot 1.514.000 wordt veroorzaakt door ontwikkelingen op rijksniveau 

zoals ontwikkeling van het accres;

Overwegende dat:
• De schuld van Haarlem nog steeds hoog is;
• Voorkomen moet worden dat de noodzaak voor strakke sturing op de budgetten verslapt 

als gevolg van meevallers in de uitkering van het Rijk;

Verzoekt het college:
Tenminste de helft van het voordeel van de septembercirculaire 2015 voor zover het betreft 
de ontwikkelingen op rijksniveau in te zetten als extra schuldreductie en dit te verwerken in 
de komende bestuursrapportage,

emdjaat over tot de orde van de dag.

a^rrk Visser 
ristenllnie
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Christenunie

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
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OPHaarlem ,Ouderen Partij Haarier

Motie:

Miljoenen die niet nodig zijn voor investeringen ook niet 
beschikbaar houden
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 12 november 2015 
gehoord de beraadslaging over de programmabegroting 2016-2020

In de gemeentebegroting is de dekking opgenomen voor het investeringsplan 2016-2020. 
Hierin zijn alle Must haves verwerkt. Ook is de ‘boeggolf’, de investeringsachterstand vorige 
jaren, verwerkt.
Kortom, al deze investeringen hebben hun dekking in de (meerjaren)begroting

In de meerjarenbegroting is daarnaast een vrij te besteden ruimte onder het 
kasstroomplafond opgenomen van 14,1 miljoen. Deze vrij te besteden ruimte is onder alle 
omstandigheden voldoende om zelfs grote en nog niet voorziene tegenvallers in de 
planperiode 2016-2020 op te vangen.

De motie is derhalve op geen enkele wijze een bedreiging voor het investeringsplan 2016- 
2020.

Na correctie op de gemeentebegroting (van 7 november 2015) bedraagt de vrij beschikbare 
investeringsruimte over de periode 2016-2020 geen 14,1 miljoen maar 23,5 miljoen euro.

Daar de motie niet voorbijgaan wil gaan aan de mogelijkheid dat onverwachte investeringen 
nodig zijn, richt de motie zich alleen op de extra 9,4 miljoen, die na geactualiseerde 
berekening op 7 november aan de ruimte onder het plafond is toegevoegd.

Constaterende dat de gemeenteraad doordrongen is van het feit dat de schuldenpositie van 
de gemeente zeer hoog is en omlaag moet,

en overwegende dat de in de meerjarenbegroting 2016-2020 genoemde cumulatieve ruimte 
van 14,1 miljoen euro onder het kasstroomplafond toereikend is voor alle nog niet voorziene 
risico’s,

Draagt het college op om in de jaren 2017-2020 eenmalig het kasstroomplafond te verlagen 
van 26,5 miljoen naar 24,25 miljoen, zodat de, op 7 november geconstateerde fout, op 
termijn niet leidt tot extra investeringen en tot extra stijging van de schulden met 9 miljoen.

Inleiding



Motie houd onze voetbalvelden groen!

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 12 november 2015

Constaterende dat

• Het college wil bezuinigen op de voetbalclubs in onze groene zoom
• deze voetbalvelden in principe ideale bouwlocaties zijn
• Het voorstel om HYS van zijn velden te verdrijven door een geslaagde lobby-actie voorlopig is 

tegengehouden
• Het college vandaag ineens toegeeft dat de vrijkomende velden van Young Boys verkocht en 

ontwikkeld kunnen worden

Overwegende dat

• De voetbalvelden van Young Boys in de Groene Zoom van Schalkwijk liggen
• In coalitieakkoorden keer op keer is afgesproken dat er in versteend Haarlem niet gebouwd 

wordt ten kosten van groen
• Met name de Groene Zomen van Haarlem heilig zijn

Besluit

Het college op te dragen om af te zien van dit onzalig plan!

En gaat over tot de orde van de dag


