
Actiepart i j 

ChristenUnie 

voor Haarl 

Motie: Zorgvuldigheid een zorg in de zorg 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 22 januari 2015, 

Constaterende dat 

• Zonder herindicatie de huishoudelijke hulp met ingang van 1 januari 2015 is 
omgezet in huishoudelijke ondersteuning, waarbij veelal wordt gekort op het 
aantal uren; 

• Volgens de "Offerteaanvraag Wmo 2015" de huishoudelijke ondersteuning een 
maatwerkvoorziening is en bij het leveren van die voorziening respectvol met de 
cliënt dient te worden omgegaan en over de te maken keuzen in ondersteuning 
met hem wordt overlegd op basis van goede informatie over de daaraan 
verbonden consequenties; 

• Volgens genoemde Offerteaanvraag Wmo 2015 in overleg met de cliënt een 
individueel hulpplan wordt opgesteld met als resultaat een schoon en leefbaar 
huis en een positieve score cliëntervaring; 

Overwegende dat 

Volgens de gemeente mantelzorg de lacunes dient te op te vangen die optreden 
als gevolg van de bezuinigingen; 
Het korten op de huishoudelijke ondersteuning voor veel mensen, die toch al 
kwetsbaar zijn, een ingrijpende ervaring vormt; 
Een korting in het aantal uren daarom slechts kan plaatsvinden na gedegen 
onderzoek, waarbij in elk geval de familie en de betrokken mantelzorgers 
worden gehoord; 
Door veel zorgontvangers wordt geklaagd over het individuele hulpplan en de 
wijze van totstandkoming daarvan; 

Met spoed daarom een cliënttevredenheidsonderzoek dient plaats te vinden 
onder alle ontvangers van huishoudelijke ondersteuning die op hun uren zijn of 
worden gekort; 
Tegelijkertijd met dit tevredenheidsonderzoek een kwaliteitsonderzoek dient te 
worden gehouden, waarbij ook het nakomen van de aan de zorgaanbieders 
opgelegde inspanningsverplichting om iedere cliënt zijn vaste medewerker te 
laten behouden, wordt onderzocht; 



Draagt het college op om: 

• Terstond aan te vangen met een cliënttevredenheidsonderzoek onder alle 
cliënten, die op hun uren worden gekort; 

• Dit onderzoek vóór 1 april 2015 af te ronden en daarover te rapporteren aan de 
raad; 

• Een onderzoek naar de kwaliteit van de huishoudelijke ondersteuning onderdeel 
uit te laten maken van dit tevredenheidsonderzoek, waarbij ook wordt gelet op de 
nakoming van de inspanningsverplichting van zorgaanbieders om het voortzetten 
van de bestaande relatie tussen hulpverleners en cliënten te bewerkstelligen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 



SP. PVDA (55 
Haarlem voor Haarlem 

7-

Christenunie OPHaarlem 
Motie: Huishoudelijke hulp moet het college een zorg zijn 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 22 januari 2015, 

Constaterende dat 
• In het contract met Viva het streven naar een vaste medewerker voor de cliënt is 

opgenomen; 
• Vanaf 1 januari 2015 Viva bewust en stelselmatig de vaste medewerker vervangt door 

een nieuwe medewerker; 
• Viva vanaf 1 januari 2015 zonder gedegen (voor)onderzoek het aantal uren per cliënt 

inkort en meestal halveert, waarbij het leveren van maatwerk achterwege blijft; 

Overwegende dat 
• De bepalingen van de "Offerteaanvraag Wmo 2015" onderdeel uitmaken van de 

overeenkomst die met Viva is gesloten. Volgens de Offerteaanvraag "de huishoudelijke 
ondersteuning een maatwerkvoorziening is en bij het leveren van die voorziening 
respectvol met de cliënt dient te worden omgegaan en over de te maken keuzen in 
ondersteuning met hem wordt overlegd op basis van goede informatie over de daaraan 
verbonden consequenties"; 

• Op grond van diezelfde Offerteaanvraag in overleg met de cliënt een individueel 
hulpplan dient te worden opgesteld; 

Is van mening dat 
• Viva de inspanningsverplichting niet nakomt om de cliënt zijn vaste medewerker te laten 

behouden; 
• Viva de kwaliteitseisen die de offerteaanvraag Wmo oplegt doelbewust niet nakomt; 

Draagt het college op: 

• Viva in gebreke te stellen wegens het niet nakomen van bovengenoemde contractuele 
verplichtingen; 

• Viva op te dragen om binnen 30 dagen alsnog aan die voorwaarden te voldoen; 

• Viva op te dragen om tot op het tijdstip dat in overleg met de cliënt een inc^yidueel 
hulpplan is opgesteld het aantal uren voor de cliënt te handhaven op he 
2014; 

en gaat over tot de orde van de dag. 



SP* TROTS 
Haarlem 

voor Haarlem 

Motie: VIVA! FRATSEN 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 22 januari 2015, 

Constaterende dat 

• Volgens het jaarverslag 2013 de beloning van de voorzitter van de Viva 
Zorggroep, drs. L.E.F. van Ruth, over datzelfde jaar 213.711 euro bedroeg; 

Steekt een hart onder de riem van 

• De medewerkers van Viva die de afgelopen jaren salaris hebben moeten 
inleveren; 

Spreekt haar afkeuring uit 

• Over dit buitensporige salaris van deze bestuurder, dat door de eigen bijdragen 
van zorgbehoevenden en door de belastingbetalers wordt gefinancierd. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Haarlem 
ChristenUnie 

voor Haariem 

Motie: Gelijke monniken, gelijke kappen 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 22 januari 2015, 

Constaterende dat 

• leder zorgaanbieder een individueel hulpplan opstelt aan de hand van een door 
die zorgaanbieder opgesteld vragenformulier; 

• Het zodoende voorkomt dat voor cliënten van thuiszorg, die onder gelijke 
omstandigheden verkeren, toch een verschillend aantal uren huishoudelijke 
ondersteuning krijgen toegekend; 

• Door een onvoldoende duidelijk en concreet vragenformulier die verschillen zelfs 
voorkomen bij dezelfde zorgaanbieder; 

Overwegende dat 

• Het daarom van groot belang is dat de gemeente een eenduidig vragenformulier 
opstelt, in de toekomst te gebruiken door alle medewerkers van de 
zorgaanbieders om verschillen in het aantal vastgestelde uren bij gelijke 
omstandigheden te voorkomen; 

• In dat vragenformulier ook een indicatie wordt gegeven voor de tijd die een 
bepaalde activiteit kost, zodat een objectieve grondslag aanwezig is voor het 
aantal vast te stellen uren; 

Draagt het college op om: 

• Een vragenformulier op te stellen dat aan deze voorwaarden voldoet; 

• Alle aanbieders van huishoudelijke ondersteuning te verplichten om dat 
vragenformulier te gaan gebruiken voor het opstellen van een individueel 
hulpplan. 

en gaat over tot de orde van de dag. 



TROTS 
Haarlem 

OPHaarlem 

ChristenUnie 
Motie: Regie over de kosten onderhoud gepasseerd station? 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 22 januari 2015, 

Constaterende dat 

• Er aan het natuursteen op het Stationsplein wederom grote beschadigingen zijn 
waargenomen, ondanks recente reparaties uitgevoerd in opdracht van de 
gemeente; 

. Er geen inzicht is in de structurele onderhoudskosten van het natuursteen op het 
Stationsplein, omdat dit 'in regie' is uitbesteed aan Spaamelanden. 

Overwegende dat 

• Ook wanneer het onderhoud als geheel is uitbesteed aan Spaamelanden, de 
rekening links of rechtsom bij de gemeenschap terecht komt. 

Draagt het college op 

• Diverse scenario's uit te werken voor het onderhoud van het Stationsplein; 
• Waaronder een scenario waarbij het natuursteen op het Stationsplein wordt 

vervangen door een duurzamer materiaal; 
• Waarbij zowel structurele als incidentele kosten worden meegenomen door 

tevens de onderhoudsprognoses op te nemen; 
• En voor het zomerreces hier verslag van te doen 

En gaat over tot de orde van de dag. 



OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

voor ChristenUnie 

Minimale investering, Maximaal bereik: Ook voor ISP 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 22 januari 2015, 

Constaterende dat 

- Dat het bestaan van ISP met de huidige 'Uitwerking doelen en effecten sociaal 
domein en transitie basisinfrastructuur' in direct gevaar is 

Overwegende dat 

- Het ISP in de ogen van de gemeenteraad werkzaamheden verricht die essentieel zijn 
om er voor te zorgen "dat wie struikelt, op de been wordt geholpen en gestimuleerd 
wordt om verder te gaan." 

Besluit 

Het college op te dragen : 

- De subsidie aan het ISP voort te zetten 

- De dekking hiervoor te vinden in de minimagelden danwel in het budget dat in 2014 is 
vrijgekomen uit een besparing op de uitvoeringskosten van de koopkracht 
tegemoetkoming 

En gaat over op de 



1 
ChristenUnie 

MOTIE Meer subsidie voor bereikbaarheid Haarlem Noord 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22 januari 2015, 

in beraadslaging over de HOV-Noord, 

Overwegende dat: 
• De provincie Noord-Holland een paar jaar geleden 15 miljoen euro heeft 

gereserveerd voor verbetering van het openbaar vervoer in Haarlem Noord 
(HOV-Noord) 

• Het college in overleg is met de provincie Noord-Holland over een 
investeringspakket voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer op 
de Rijksstraatweg waarbij wordt gedacht aan een totaal pakket van circa 1 
miljoen euro met kleine aanpassingen rond met name de kruispunten 

• Hiermee Haarlem dus geen aanspraak meer maakt op circa 14 miljoen euro 
provinciale subsidie terwijl er nog genoeg bereikbaarheidsknelpunten in 
Haarlem Noord zijn waarvoor de gemeente zelf geen budget heeft 

• Verbreding van de Jan Gijzenbrug geen onderdeel uitmaakt van het HOV-
noord pakket omdat uit onderzoek uit 2009 zou blijken dat de vertraging hier 
beperkt is 

• Het verkeer sinds 2009 is gegroeid en door onder meer Connexxion is 
aangegeven dat op dit kruispunt wel een verbetering nodig is 

• Zowel het auto- als busverkeer in de spitsen en op zaterdag regelmatig 
volledig vaststaat rond de Jan Gijzenbrug en juist op deze drukste uren het 
HOV betrouwbaar zou moeten zijn; 

• Het knelpunt Jan Gijzenbrug voor al het verkeer opgelost kan worden door 
twee extra rijstroken waardoor doorgaand verkeer niet meer wordt gehinderd 
door afslaand verkeer richting met name Planetenlaan en Jan Gijzenkade 

• Ook extra ruimte voor fietsers wenselijk is gezien de groei van het fietsverkeer 
en realisatie van tweerichtingspaden hier de veiligheid kan vergroten omdat 
fietsers tussen Planetenbuurt en Delftwijk of tussen Dietsveld en Indische 
Buurt niet meer twee keer de Rijksstraatweg hoeven over te steken 

• Extra rijstroken op de brug kunnen worden gerealiseerd door verbreding van 
de brug of door realisatie van aparte fietsbruggen naast de bestaande brug; 

• Er meer mogelijkheden zijn voor optimalisering van het OV in Haarlem Noord 
zoals versnelling van lijn 2 en een experiment met een busverbinding 
Delftplein-Waarderpolder-Badhoevedorp/Schiphol die tot 15 minuten 
reistijdwinst kan bieden 

• Door op langere termijn een busbaan langs de Westelijke Randweg tussen 
StayOkay en Delftplein te realiseren 

o de reistijd van lijn 2 aanzienlijk korter kan worden en dus de exploitatie 
goedkoper 

o de huidige verkeersonveilige situaties door het smalle wegprofiel van 
de PC Boutenstraat en de Jan Campertstraat kunnen worden opgelost 



o de doorstroming van HOV-Noord op de Rijksstraatweg kan worden 
verbeterd; 

o er nieuwe mogelijkheden ontstaan voor de herinrichting van Delftwijk 
omdat de PC Boutenstraat niet meer doorgaand verkeer hoeft te 
faciliteren 

Verzoekt het college: 
• Het onderzoek naar de verkeersknoop Jan Gijzenbrug te actualiseren door 

actuele verkeerscijfers te verzamelen en samen met recente GPS data van 
bussen die inzicht geven in de vertragingen te analyseren en dit te bespreken 
met de betrokken wijkraden, Connexxion en reizigersorganisatie ROVER 

• Bij de provincie op basis hiervan te pleiten om verbreding van de Jan 
Gijzenbrug dan wel extra rijstroken op de bestaande brug in combinatie met 
nieuwe fietsbruggen naast de brug mee te nemen in het project HOV-Noord 

Verzoekt het college tevens 
• Voor de langere termijn met de provincie en Connexxion optimalisering van lijn 

2 door realisatie van een busbaan langs Delftwijk te verkennen 
• In overleg te gaan met de provincie of er een experiment kan komen met een 

snelle busverbinding Delftwijk-Waarderpolder-Badhoevedorp/Schiphol 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Frank Visser 



13 
ChristenUnie 

MOTIE Oudeweg ook financieel optimaliseren 

De gemeenteraad van Haarlem In vergadering bijeen op 22 januari 2015, 

in beraadslaging over het voorlopig ontwerp Oudeweg, 

Overwegende dat: 
• Er 2 miljoen euro krediet beschikbaar is voor herinrichting van de Oudeweg 

om de doorstroming te bevorderen; 
• De voorgenomen herstructurering van de Oudeweg circa 1,2 miljoen kost 

waarbij wordt uitgegaan van aanpassing van de kruispunten met 
voorsorteerstroken en realisatie van één verkeersregelinstallatie; 

• Hierdoor een onrustig wegbeeld ontstaat met meerdere wisselingen tussen 1 
en 2 rijstroken per richting; 

• Het zeer de vraag is of met de geplande herinrichting de capaciteit op de 
Oudeweg voldoende is om de doorstroming te garanderen; 

• Eventuele latere verbreding naar een volledige 2x2 inrichting indicatief 3,3 
miljoen euro kost waarmee de totale investering voor een 2x2 inrichting 
uitkomt op 4,5 miljoen 

• In één keer realiseren van een 2x2 inrichting indicatief 4 miljoen euro kost en 
dus 0,5 miljoen euro goedkoper is 

• Indien er op korte termijn geen extra budget beschikbaar is het mogelijk 
efficiënter is de realisatie van een 2x2 inrichting te faseren door eerst het 
westelijke dan wel het oostelijke deel van de Oudeweg volledig in te richten 
conform dit eindbeeld; 

Verzoekt het college: 
• Te verkennen of de provincie bereid is bij te dragen aan een volledige 2x2 

herinrichting van de Oudeweg en de Raad hierover te informeren bij de 
presentatie van het definitief ontwerp 

• Bij het uitwerken van het definitief ontwerp Oudeweg ook een variant uit te 
werken waarbij een zo groot mogelijk deel van de weg een 2x2 inrichting krijgt 
op basis van het beschikbare krediet van 2 miljoen euro waarbij het ontwerp 
van deze variant geoptimaliseerd is op zo laag mogelijke totale 
investeringskosten wanneer in een later stadium de 2x2 inrichting volledig 
wordt gerealiseerd; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ChristenUnie 

v: 
k Visser 



SP. 
voor Haariem GROENLINKS 

HAARLEM 
Minimale investering, Maximaal bereik 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 22 januari 2015, 

Constaterende dat 
-In de nota 'Uitwerking doelen en effecten sociaal domein en transitie basisinfrastructuur' 
geen ruimte meer is voor belangenbehartiging minimaorganisaties binnen de 
basisinfrastructuur. 

- Dat de doelgroep minima moeilijk te bereiken is 

- De kleine minima organisaties aangegeven hebben de ondersteuning van een 
belangenbehartigingsorganisatie nodig te hebben om deze doelgroep effectief te kunnen 
bereiken 

Overwegende dat 

-Er bij het vaststellen van de kaders ten aanzien van de herinrichting van de 
basisinfrastructuur het bij voorbaat uitsluiten van belangenorganisaties niet is opgenomen 

-Er behoefte is aan een groter bereik van de minimadoelgroep als gevolg van toenemende 
armoede en schulden 

-De doelstelling van minimaal 3500 Haarlemmers uit de doelgroep die gebruik maken van de 
Haarlempas te laag is gezien de toenemende armoedeproblematiek 

-Er met een relatief geringe investering in het Platform Minima Organisaties (circa 40.000 
euro) een bijdrage geleverd kan worden om het aantal gebruikers van de Haarlempas te 
substantieel te vergroten.. 

-Dit leidt tot een groter bereik van de minimadoelgroep. 

-Er een communicatieplan is opgegestelde door PMO om bij te dragen aan een grote bereik 

Besluit 

Het college op te dragen : 

-De subsidie aan het PMO voort te zetten 

-Dit te doen met de prestatieafspraak dat de inzet van PMO leidt tot een toename van het 
gebruik van de Haarlempas tot 66% 

-De dekking hiervoor te vinden in het budget dat in 2014 is vrijgekomen uit een besparing op 
de uitvoeringskosten van de koopkracht tegemoetkoming 

En gaat over op de orde van de dag 



D66 GROENLINKS 
ChristenUnie HAARLEM 

OPHaarlem 
Motie Huisvesting Vluchtelingen met een Status 

De Haarlemse gemeenteraad In vergadering bijeen op donderdag 22 januari 2015, 

Constaterende dat: 
• De gemeente Haarlem in 2013 en 2014 niet aan haar taakstelling heeft 

voldaan om vluchtelingen met een asielvergunning (vergunninghouders) te 
huisvesten; 

• Daardoor nu circa 64 vergunninghouders nog steeds in een 
asielzoekerscentrum (AZC) of elders verbli jven; 

• Daarvan 43 personen niet binnen korte termijn een woning kunnen 
verwachten; 

• Er momenteel geen plan van aanpak ligt om dit schijnbaar structurele 
probleem op te lossen; 

Overwegende dat: 
• Gemeenten de taak hebben om vergunninghouders te huisvesten; 
• Vergunninghouders zolang zij geen eigen woonplek hebben, niet kunnen 

starten met hun integratieproces en kinderen niet kunnen starten met hun 
socialisatie; 

• Vergunninghouders kostbare en broodnodige plekken bezet houden voor 
nieuwe asielzoekers in AZC's; 

• De situatie van vergunninghouders in de AZC's of elders dusdanig nijpend 
is (oa ivm spanningen in de overvolle AZC's en noodzakelijk traumaherstel) 
dat snelle toewijzing urgent is; 

• Het de verwachting is (o.a. vanwege grote aantallen toegelaten Syrlërs) dat 
ook in 2015 een groot aantal vergunninghouders zal moeten worden 
gehuisvest; 

Draagt het college op: 
• Om uiterlijk op 1 mei a.s. met een plan van aanpak te komen om op korte 

termijn het huisvestingsprobleem voor deze groep op te lossen en zo 
mogelijk op langere termijn ook voor andere bijzondere doelgroepen, die 
nu op een woning wachten; 

• Hierin alle mogelijke oplossingen mee te nemen, waaronder ook buiten een 
sociale huurwoning, en zo nodig hierover in gesprek te gaan met de 
Rijksoverheid; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

D66 ChristenUnie GroenLinks Trots 


