
 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering:  donderdag 17 december 2015 

 

1.  Vragenuur 
De mondelinge vragen van de fractie SP over Blijfgroep Heemskerk worden 

beantwoord door wethouder V.d. Hoek ; 

De mondelinge vragen van de fractie Trots Haarlem over 

quality bakers worden beantwoord door wethouder Van Spijk; 

locatie sint jacob boerhaave worden beantwoord door wethouder Van Spijk. 

 

2.  Vaststellen van de agenda 

Op verzoek van de fractie Trots Haarlem wordt het agendapunt 14 opgewaardeerd 

naar bespreekpunt voor het indienen van moties. 

 

Als leden van de stemcommissie voor de benoeming van dhr. Brander als voorzitter 

commissie Bestuur en de benoeming van de heer D. Mohr in de commissies worden 

benoemd:mevr. De Raadt, dhr. Berkhout, dhr. Van denRaadt. 

 

3.  Vaststelling ontwerp-notulen  

De notulen van 26 (19.00 uur) en 26 november (20.30 uur) worden zonder verdere op- 

en/of aanmerkingen vastgesteld. 

Het verslag van 12 november zal in een volgende vergadering worden vastgesteld na 

controle van een passage op verzoek van de VVD. 

 

4.  Bekrachtigen/opheffen Geheimhouding 

De geheimhouding van de bijlagen bij het onderwerp Azieweg wordt bekrachtigd. 

 

5.  Benoemingen 
De benoeming van de heer Brander (voorzitter van de commissie Bestuur) heeft 

plaatsgevonden (unaniem). 

De benoeming van de heer Mohr in de commissies Beheer, Bestuur, Ontwikkeling en 

Samenleving heeft plaatsgevonden (28 stemmen voor).  

 

6.  Aanpassing gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum in 

Noord-Holland  

Besluit: conform 

 

7.  Normenkader financiële rechtmatigheid 2015 
Besluit: conform  

 

8.  Bodemprogramma Haarlem 2016-2020 
Besluit: conform  

 

9.  Jaarverslag 2014 Spaarnesant 

Besluit: conform  

 

10.  Jaarverslag 2014 Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia 

Besluit: conform 
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11.  Jaarverslag 2014, begroting 2015-2016 en schoolbegrotingen 2015-2016 Stichting 

Dunamare Onderwijsgroep 

Besluit: conform  

 

12.  Concept-Raadsjaaragenda 2016 - onderwerpen per commissie  

Besluit: conform De fracties VVD, CU, Trots geven een stemverklaring 

  

13.  Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-

Kennemerland (Paswerk) 

Besluit: conform De fractie SP geven een stemverklaring  

  

14.  Haarlemse belastingvoorstellen 2016 

Besluit: conform De fractie Trots Haarlem geeft een stemverklaring.  

De fracties VVD, Trots en HvH stemmen tegen het voorstel. 

 

14.1 Amendement Parkeergarages vallen niet onder parkeerbelasting, dus normale 

inflatie 

Het amendement ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen. 

De fracties VVD, Trots Haarlem en Hvh  stemmen voor het amendement. 

 

14.2 Motie Parkeren in garages wat zijn de werkelijke kosten 

De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen 

De fractie Trots Haarlem stemt voor de motie. 

 

14.3 Motie Tarieven afvalstoffenheffing, wat zijn de werkelijke kosten 

De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen 

De fractie Trots Haarlem stemt voor de motie. 

 

14.4 Motie Streef naar de afschaffing van hondenbelasting 

De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen. 

De fracties VVD en Trots Haarlem stemmen voor de motie. 

 

14.5 Motie Leges Eerlijk is Eerlijk 

De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen. 

De fractie Trots Haarlem stemt voor de motie. 

 

15.  3e financiële Bestuursrapportage 2015 

Besluit: conform 

 

15.1 Motie Onderzoek Waarderhaven 

De motie ingediend door de fracties PvdA, CDA, Trots Haarlem, CU, GLH en D66 

wordt aangenomen. 

De fracties OPH stemt tegen de motie 

De fracties OPH, VVD, HvH geven een stemverklaring 
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15.2 Motie tbv de derde Berap 2015 

Motie ingediend door de fracties HvH en VVD wordt verworpen 

De fracties HvH en VVD stemmen voor de motie. 

De fractie D66 geeft een stemverklaring. 

  

16.  Grondverkoop locatie 1 Aziëweg 

Besluit: conform 

Fracties PvdA, OFM, CDA, GLH en D66 stemmen voor het voorstel. 

De fracties CDA, HvH en Trots geven een stemverklaring.  

 

16.1 Motie ISV voor kwaliteit, sociale huur en startersleningen maar niet voor sociale 

koop 

De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen. 

De fracties CU, Hvh, VVD, AP, Trots Haarlem, OPH en SP stemmen voor de motie. 

 

17.  Vaststellen gewijzigd definitief ontwerp (DO) en aanvraag uitvoeringskrediet 

Nieuwe Gracht vervanging kademuren rak C en D 

Besluit: conform 

De fracties SP, GLH en Trots geven een stemverklaring. 

 

17.1 Motie Steigers niet met het grachtenwater weggooien 

De motie ingediend door de fractie AP en GLH wordt aangenomen 

De fracties PvdA, OFM, CDA en HvH stemmen tegen de motie. 

De fractie D66 geeft een stemverklaring  

 

17.2 Motie Voortvarend te werk gaan 

De motie ingediend door de fracties VVD, CU en HvH wordt verworpen 

De fracties VVD, OFM, Trots, CU, HvH en SP stemmen voor de motie. 

 

18.  Aanvullende uitgangspunten Woonvisie 2012-2016, Haarlem, duurzame 

ongedeelde woonstad  

Behandeling wordt doorgeschoven naar de raad van januari 2016. 

De hieronder genoemde moties ‘blijven’ ingediend.  

18.1 Motie van OPH en SP Stop de Sloop, verkoop en liberalisatie 

18.2 Amendement van PvdA OPH en SP Woningaanbod beneden peil  

18.3 Amendement Scheefwonen: De kloof mag iets minder VERVALLEN 

18.4 Motie van CU  Prestatieafspraken over woonlasten 

18.5 Motie van VVD, HvH, SP, D66, Trots Haarlem, AP, OPH, OFM, CU en AP 

Haarlemse woningen energetisch ambitieus  

18.6 Motie van CU, PvdA, Trots Haarlem, SP, GLH, D66 en VVD Naar nul op de meter in 

2035  

18.7 Amendement van AP, SP, PvdA, GLH en CU Een sociaal fundament voor het 

Haarlems woongebouw 

18.8 Motie SP, VVD, PvdA en HvH Onderzoek t.b.v. actualisatie-Woonvisie 
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19.  Vaststelling bestemmingsplan De Entree Oost 

Besluit: conform 

 

19.1 Motie Betere doorstroming Schalkwijk 

De motie ingediend door de fracties PvdA, CDA, OPH, GLH en SP wordt 

aangenomen. 

De fracties AP, CU en D66 stemmen tegen de motie. 

De fracties HvH en D66 geven een stemverklaring 

 

20.  Tijdelijke opvang vluchtelingen in Haarlem 

Besluit: Gewijzigd 

De fracties Trots, VVD en HvH (muv 1 bullit) stemmen tegen.  

 

20.0 Motie Een goed en gedegen besluit over asielopvang in de Boerhaavewijk 

De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen 

De fractie Trots Haarlem stemt voor de motie. 

De fracties PvdA en SP geven een stemverklaring 

 

20.1 Motie Noodopvang is er ook voor gezinnen 

De motie ingediend door de fracties SP, GLH en D66 wordt aangenomen 

De fractie OFM, Trots , OPH, HvH, SP, GLH en D66 stemmen voor de motie. 

De fracties Trots en HvH geven een stemverklaring 

 

20.2 Amendement Afspraak is Afspraak 

Het amendement ingediend door de fracties PvdA, SP, D66 en GLH wordt 

aangenomen.  

De fractie PvdA, OFM, AP, OPH, SP, GLH en D66 stemmen voor het amendement. 

20.3 Motie Hoe meer samenwerking met de buurt hoe beter 

De motie ingediend door de fracties CU en SP wordt verworpen 

De fracties CU, SP, OFM, Trots Haarlem stemmen voor de motie. 

  

21.  Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

21.1 Motie De bomen gespaard, nu de juridische kosten nog 

De motie ingediend door de fracties VVD, SP, AP, HvH en Trots Haarlem wordt 

verworpen 

De fracties VVD, SP, AP, HvH, Trots Haarlem stemmen voor de motie. 

De fracties PvdA, GLH en CDA geven een stemverklaring 

 

21.2 Motie Haarlem jeugdloonvrij 

De motie ingediend door de fracties PvdA, AP, Trots Haarlem, OPH, CU, SP en GLH 

wordt aangenomen. 

De fracties VVD, CDA, HvH en D66 stemmen tegen de motie. 

De fracties VVD, D66 en CDA geven een stemverklaring 
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 Motie Werken in regie – participantencheck in de uitvoeringsfase 

De motie ingediend door de fracties CU, SP en OPH zal in de volgende vergadering 

worden behandeld. 

 

21.4 Motie CU over de fietsenstallingen rond station Haarlem  

De motie ingediend door de fracties CU, Trots Haarlem, SP, PvdA, GLH, OPH en AP 

wordt niet in stemming gebracht. De wethouder geeft aan in de geest van de motie te 

handelen. De raad wordt tijdig op de hoogte gehouden van het resultaat, dit in 

verband met in 2017 niet meer beschikbare rijksbudgetten  

  

 Motie  over bomen Westergracht 

De motie ingediend door de fractie SP zal in de volgende vergadering worden 

behandeld 

 

22.  Agenderen van ingekomen stukken 

Op verzoek van de PvdA wordt 2015496079 Laan van Osnabrück/Europawijk; 

verzoek om evaluatie en aanpassingen verlagen snelheid geagendeerd. 

Op verzoek van de CU wordt 2015517146 Fietsroutes Zuid-Kennemerland 

geagendeerd. 

 

 



PvdA groenlinks
)S,1

Christenunie

Motie Onderzoek Waarderhaven

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 december 2015, gehoord 
hebbende de beraadslaging over de 3e financiële bestuursrapportage

Constaterende dat:
• Het bewoonbaar houden van de Waarderhaven een langlopend en complex dossier is;
• De raad tweemaal gevraagd is om extra krediet ten opzichte van het oorspronkelijke

Overwegende dat:
• Het project voortgezet moet worden om de toezeggingen aan de bewoners na te komen;
• De raad vanuit haar controlerende taak de oorzaken moet kennen van deze 

kostenoverschrijdingen;
• Uit dit dossier geleerd moet worden voor de toekomst;
• De Rekenkamercommissie (RKC) over haar eigen agenda gaat;

Verzoekt de Rekenkamercommissie om:
• Onderzoek te doen naar het project Waarderhaven.
• Het onderzoek in hoofdlijnen te richten op:

• de redenen van de hogere kosten ten opzichte van de oorspronkelijke raming;
• de invulling en uitvoering van de afspraken (en bijbehorende verantwoordelijkheden 

en risico's) over opdrachtgever- en opdrachtnemerschap (werken in regie).
• Hieruit aanbevelingen te doen voor toekomstige projecten;

En gaat over tot de orde van de dag.

plan;

Christenunie



GROENLINKS
HAARLEM

voor Haarlem

Motie : Steigers niet met het grachtenwater weggooien

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen in vergadering op 17 december 2015

Overwegende dat:

• De aanlegsteiger ter hoogte van het bisschoppelijk paleis bij het 
vernieuwen van de kademuur zal verdwijnen

• Deze volgens het ongewijzigde DO zal komen te vervallen en niet 
teruggeplaatst wordt

• Voor het plaatsen van een nieuwe steiger dus opnieuw besluitvorming 
nodig is en daarbij dekking gevonden moet worden voor de aanleg 
van een nieuwe steiger.

Constaterende dat:

• De aanlegsteiger veel gebruikt wordt door onder andere Post Verkade 
Cruises

• Er geen verzet is vanuit de buurt tegen de aanwezigheid van deze 
bestaande steiger

• Er in het gewijzigd DO voorzien wordt in de oplossing een nieuwe 
steiger terug te plaatsen en daarbij een trap te maken in de kademuur 
ter hoogte van voornoemde locatie

Verzoekt het college;

• Bij het vernieuwen van de kade slechts het onderdeel van het 
gewijzigde DO waar het gaat over de betreffende locatie, uit te voeren 
en de rest van de kade te vernieuwen volgens ongewijzigd DO . Dat 
betekent een nieuwe steiger met een trap in de kademuur ter hoogte 
van het bisschoppelijk paleis.

En gaat over op de orede van de dag

v<sl,w AP



PvdA
GROENLINKS
HAARLEM

OPHaarlem
Ouderen Partij Haarlem

Motie Entree Oost - Betere Doorstroming Schalkwijk

De gemeenteraad van Haarlem bijeen op 24 december 2015

,1

Constaterende dat:
• De plannen met betrekking tot de Entree Oost, tezamen met de ontwikkelingen aan de 

Aziëweg, de Italiëlaan en de Entree West, voor een flinke bevolkingstoename in 
Schalkwijk zal zorgen.

• Er de komende jaren ook ontwikkelingen zullen plaatsvinden in en rondom 
Winkelcentrum Schalkwijk, de omgeving Belcanto en het Fluorterrein die een grote 
toestroom aan bezoekers en/of bewoners tot gevolg zullen hebben.

• Deze bevolkingsgroei en toename van bezoekers tevens voor meer autoverkeer zullen 
zorgen.

• De kruispunten Amerikaweg/Schipholweg en Amerikaweg/Boerhaavelaan nu al de 
drukste kruispunten van de regio zijn.

• Betere doorstroming en verkeersmanagement nadrukkelijk worden genoemd in het 
coalitieakkoord ‘Samen Doen’.

• De gemeente Haarlem in 2011 een regionale samenwerking is aangegaan met het 
vaststellen van de Bereikbaarheidsvisie ‘Zuid Kennemerland: Bereikbaar door 
samenwerking’.

• Eén van de doelen van deze Bereikbaarheidsvisie het aanpakken van knelpunten is.

Overwegende dat:
• De verkeersdruk rondom de Amerikaweg, Boerhaavelaan en Schipholweg de 

bewoners en wijkraden in Schalkwijk al jaren een doom in het oog is.
• Het bovendien leidt tot een slechte luchtkwaliteit en leefbaarheid.
• Overleg tussen de wijkraden en de gemeente niet heeft geleid tot concrete 

toezeggingen.
• Het traject over de Amerikaweg ook veel wordt gebruikt door mensen uit de 

gemeenten Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal.
• Beter en dynamisch verkeersmanagement, met als doel doorstroming van verkeer en 

een betere leefbaarheid, speerpunten zijn in zowel lokaal, regionaal als provinciaal 
beleid.

Draagt het college op:
• Voor 1 juni 2016 met concrete voorstellen te komen om de doorstroming op de 

kruispunten Amerikaweg/Schipholweg en Amerikaweg/Boerhaavelaan aanzienlijk te 
verbeteren.

• In deze voorstellen de Bereikbaarheidsvisie ‘Zuid Kennemerland: Bereikbaar door 
samenwerking’ als uitgangspunt te nemen, waarbij nadrukkelijk ook wordt gekeken 
naar mogelijke maatregelen tot verbetering van (hoogwaardig) openbaar vervoer en 
fiets verbindingen in de wijk

• De omliggende gemeenten te betrekken bij de plannen en waar mogelijk financiering^
te zoeken binnen het Regionaal Mobiliteitsfonds. ^

• De vier wijkraden Schalkwijk te betrekken in de planvorming.
• Tijdens de Kademota'2t^6^net fin^neienngsvoorstellen te komen.



VU/ GROENLINKS
W/HAARLEM

Motie: Noodopvang is er ook voor gezinnen

De Raad, bijeen op 17-12-2015, de Tijdelijke opvang vluchtelingen in Haarlem
besprekende,

Constaterende dat

• Binnen de regio is afgesproken dat de vluchtelingen die de regio opvangt niet 
alleen qua omvang, maar ook qua samenstelling een afspiegeling dienen te 
zijn van de gehele groep vluchtelingen die ons land binnenkomt;

• In de Koepel geen gezinnen met kinderen worden opgevangen;
• De Boerhavewijk een typische woonwijk is waar gezinnen zich eerder thuis 

zullen voelen dan alleenstaanden;
• Het met name voor kinderen zeer onwenselijk is dat zij regelmatig moeten 

verhuizen van (zeer tijdelijke) crisisopvang naar crisisopvang;
• Het draagvlak in de wijk voor noodopvang in de Boerhavekliniek wordt 

vergroot indien daar gezinnen worden opgevangen.

Verzoekt het college

Met klem bij het COA te pleiten voor de opvang van gezinnen op de locatie van de
Boerhaave kliniek.

en gaat over tot de orde van de dag

Frits Garretsen SP Daphne Huysse Groenlinks Dilia Leitner D66



\U/\ GROENLINKS
W/HAARLEM PvdA

Amendement: Afspraak is afspraak

De Raad, bijeen op 17-12-2015, de Tijdelijke opvang vluchtelingen in Haarlem 
besprekende,

Constaterende dat Aan de bewoners is gemeld dat de noodopvang is voor de duur 
van een half tot maximaal één jaar;

De tekst onder punt 1 in het raadsvoorstel te wijzigen, zodat deze luidt als volgt:

te besluiten voor de duur van maximaal één jaar medewerking te verlenen aan 
noodopvang in de voormalige Boerhaavekliniek in Schalkwijk als onderdeel van het 
regionale aanbod. De medewerking aan deze noodopvang wordt beperkt tot de 
opvang van maximaal 450 vluchtelingen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Besluit

Daphne Huysse Groenlinks

Dilia Leitner D66



'Zl.
' GROENLINKS0 ^/HAARLEM

ChristenUnie
OPHaarlemOuderen Partij Haarlem

voor Haarlem

Motie 'Haarlem jeugdloonvrij'

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 17 december 2015;

Constaterende dat:
• Een achttienjarige die afhankelijk is van het minimumjeugdloon bij een volledige werkweek 

een inkomen verdient dat bijna 300 euro onder de armoedegrens ligt;
• Jongvolwassenen die het minimumjeugdloon verdienen hiermee dus nauwelijks een 

zelfstandig bestaan op kunnen bouwen;
• De strijd van Young & United, een beweging van werkende jongeren, voor een volwassen 

loon voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar op steeds meer maatschappelijke steun kan 
rekenen;

Overwegende dat:
• De gemeenteraden van onder meer Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen en Zwolle al 

hebben verklaard hun steden 'jeugdloonvrij' te willen maken;
• Ook Haarlemse jongeren recht hebben op een eerlijk loon;

Verzoekt het college om:
• De regering en de Staten Generaal op te roepen om zo spoedig mogelijk een einde te maken 

aan het jeugdloon vanaf 18 jaar en jongeren van 18 tot 23 jaar oud recht te geven op het 
regulier wettelijk minimumloon;

• Voor jongeren die werkzaam zijn voor de gemeente Haarlem het regulier wettelijk minimum 
loon in plaats van het jeugdloon te laten gelden, voor zover dat nog niet gebeurt;

• Aan leveranciers waarvan de gemeente diensten afneemt, zoals dat aanbestedingsrechtelijk 
mogelijk is, als voorwaarde te stellen dat zij 18-plussers geen jeugdloon, maar een regulier 
volwassen loon betalen;

• In onze arbeidsmarktregio het onderwerp jeugdloon op de agenda te zetten;
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