
 

 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering:  maandag 22, woensdag 24 juni 2015 en donderdag 25 juni 2015 

 

 

1.  Vaststellen van de agenda 

 

 

Maandag 22 juni: 

2.  Benoemingen 

De installatie van de raadsleden dhr. Baaijens (AP) en dhr. Nederbragt (D66) en de 

schaduwraadsleden dhr. Hulster (AP) en  mevr. Jacobsz  (AP) heeft plaatsgevonden. 

 

Woensdag 24 juni:  

3.  Ontwerpbegroting 2016 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 

Aangepast Raadsbesluit/zienswijze Ontwerpbegroting 2016 en Strategisch Plan 

Paswerk 2015-2018 van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) 

Besluit: conform 

 

4.  Recreatieschap Spaarnwoude: Jaarrekening 2014, Begrotingswijzigingen 2015 

en Programmabegroting 2016 

Raadsbesluit Zienswijze Begroting Spaarnwoude 

Besluit: gewijzigd middels aangepaste zienswijze raad 

 

Donderdag 25 juni:  

5.  Kadernota 2015 en bestuursrapportage 2015-1 

Besluit: Conform, met in achtneming van de aangenomen moties (zie overzichten) 3, 

6, 8, 9, 13, 16, 22, 24(gewijzigd), 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41 bis, 42, 43, 44, 

45, 46, 48 bis, 49, 54, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 71, 80, 81 en 82 

De fracties VVD, Trots, OPH, HvH en SP (besluitpunten 6,9,10 en 11) stemmen 

tegen de Kadernota 2015 en bestuursrapportage 2015-1. 

De fracties PvdA, VVD, OPH, CU, HvH, SP en D66 geven een stemverklaring. 

 
 

 

 
 
 



r 

Motie: 2 weken wachten op grofvuil te grof 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 

De kadernota besprekend 

Constaterende dat 

De wachttijd voor het ophalen van grofvuil 2 weken; 

Lang niet alle bewoners zo ver vooruit plannen dat ze weken voordat ze grofvuil 
hebben, het afhalen hiervan vooraf aanmelden bij Spaarnelanden; 

Het voor mensen met een klein en/of tuin een erg lange periode is om te wachten; 

In de stad her en der plekken zijn waar bewoners hun grofvuil dumpen; 

Overwegende 

Het belang van een schone en leefbare stad; 

Draagt het college op 
Spaarnelanden de opdracht te verlenen de gemiddelde wachttijd voor het ophalen 
van grofvuil te reduceren tot maximaal een week 

En gaat over tot de orde/an de dag 

Anne Feite Bloem 



Motie: wachttijd Jongeren bij aanvraag bijstand 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 

De kadernota besprekend 

Constaterende dat 

Het rapport over de landelijke uitvoering WWB voor jongeren van de inspectie 
kritisch is; 

Overwegende dat 

Jongeren die zelfstandig gaan wonen vaak onnodig lang wachten op de beschikking 
op de uitkeringsaanvraag; 

Ouders, die vaak daartoe onvoldoende draagkrachtig zijn, jongeren alsdan financieel 
blijven ondersteunen; 

Deze ondersteuning door de sociale dienst als een gift wordt beoordeeld, waardoor 
het tijdstip van aanvang van de uitkering weer opschuift; 

Zowel ouders en jongeren hierdoor onnodig in de financiële problemen komen; 

Draagt het college op 

Tijdelijke financiële ondersteuning van ouders aan jongeren die zelfstandig gaan 
wonen bij het beoordelen van een uitkeringsaanvraag als een lening te beschouwen, 
en dit zo nodig te verwerken in de beleidsregels 

En gaat over tot de orde van de dag; 

Jolande van Ketel SP 



OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

MOTIE Toekomstwijk 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 

in beraadslaging overde kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• Kosten voor wonen nog steeds een groot deel van iemands inkomen betreft 
• De huurprijs van sociale woningen van 680 naar 710 euro is gegaan 
• Er nog steeds geen grote doorbraken zijn of worden toegepast om het 

bouwen van en wonen in woningen significant goedkoper te krijgen 
• Haarlem op innovatie gebied wel een voorlopers rol voor zichzelf ziet, bv bij 

het 3d printen verhaal 
• Er inmiddels verschillende revolutionaire projecten zijn, waarbij men huizen 

bouwt van piepschuim, stro, en 3d geprint. Ook woont men "anders op water" 
waarbij ultra hoge isolatiewaardes worden gehaald met gerecycled en 
herbruikbare grondstoffen 

• De naam toekomstwijk heel treffend is en zeer toepasselijk tussen de andere 
wijken: Boerhaavewijk, Meerwijk, Parkwijk en Europawijk 

• Bovenstaande goed zou passen onder het kopje "Bovenlokaal: de Agenda 
Stad"op pag 14 

Verzoekt het college: 

Te onderzoeken of het voormalig LJC2 terrein (of een ander kavel) wat nu ( of in de 
toekomst) braak ligt gebruikt in samenspraak met bovengenoemde projecten kan 
worden als proefterrein voor om al deze vernieuwende woningbouw ideeën. En zo 
projecten samen te brengen, zodat de Haarlemse bevolking hier kennis van kan 
nemen en de stad Haarlem hier weer nieuwe impulsen van krijgt en zich verder op de 
kaart zet als voorloper van vernieuwende ideeën. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Sander van den Raadt 
TROTSJHaarlerh 



OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

MOTIE Burgertop in Haarlem 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 

in beraadslaging overde kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• In Amsterdam op 6 juni 2015 een succesvolle burgertop heeft plaats 

gevonden 
• Op een burgertop inwoners van de stad bij elkaar komen en met hun 

gezamenlijke denkkracht kijken hoe dingen anders kunnen. 
• Dit een prachtig voorbeeld is van participatie 
• De gegenereerde ideeën van grote waarde voor Haarlem zijn 

Verzoekt het college: 

Nu de burgertop in Amsterdam een ronde langs de stadsdelen doet om de resultaten 
van de burgertop te presenteren en hun leerpunten over aanpak te delen, deze ook 
in Haarlem uit te nodigen om hier hun verhaal te komen doen ter inspiratie 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Sander van den Raadt 
TROTS Haarlem 
« 7 , 



Haarlem OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

MOTIE De raad stelt de kaders Geen geheim van geheime stukken 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 

in beraadslaging overde kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• De raad bij een raadsvergadering geheime stukken die langs zijn gekomen 

sinds de vorige raad moet bekrachtigen 
• Dit tot op heden nog niet vlekkeloos verloopt 
• Structuur en het maken van geheime stukken als vast punt in de raad een 

goed middel kan zijn om het bekrachtigen niet te vergeten een goed middel 
kan zijn 

• Het maken van het melden van geheime stukken na de notulen en 
mededelingen in de raad als vast punt op de agenda weinig moeite kost maar 
veel oplevert 

Verzoekt het college: 

Om degenen die over het vast stellen van de agenda van de raad gaat ( en 
misschien is dat de raad zelf wel?) de opdracht te geven het melden en bekrachtigen 
van geheime stukken als vast agenda punt bovenaan op te nemen 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Sander van den Raadt 
TROTS Haarlem 



m 
Haarlem 

OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

MOTIE Parkeergarage De Kamp, de groene trots van Haarlem 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 

in beraadslaging overde kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• Parkeergarages in Haarlem niet volledige bezet worden 
• Er in omliggende gemeenten ontwikkelingen gaande zijn zoals bijvoorbeeld 

'Sugar City' in Halfweg die de aantrekkelijkheid van Haarlem kunnen 
bedreigen en nog meer leegstand in de garages kunnen veroorzaken 

• Het plan is om in ieder geval bij parkeergarage De Kamp iets baanbrekends te 
gaan doen die het tij kan keren, namelijk een proef met betaald parkeren per 
minuut 

• De garage De Kamp zich leent voor meer innovatieve ideeën 

Mede wetende dat 

• Parkeren in garages voor elektrische auto's extra aantrekkelijk kan zijn 
wanneer er voldoende oplaadpunten zijn. Zo kan een deel van de begane 
parkeerlaag volledige voorzien worden van laadpunten. 

• Parkeren in garages extra aantrekkelijk gemaakt kan worden als er in de 
garage zelf ook iets te doen is: Vergroening van het dak van de garage door 
middel van het project "De dakas" een mogelijkheid is. 

• Het hoofdkantoor van de buurtfietsenstallingen in 'De Kamp' gecreëerd kan 
worden, wegens zijn centrale ligging 

• Het waarschijnlijk een heerlijk genoegen moet zijn wanneer je na het parkeren 
verder de stad in kunt op een fiets van het Oranje fietsenplan 

Verzoekt het college: 
Te onderzoeken of er binnen de gemeente, de provincie. Den haag of Europa 
subsidie geld beschikbaar is voor bovengenoemd project en dit terug te koppelen 
aan de raad. Zodat de raad daarna kan bepalen of het hele plan of deelaspecten wel 
of niet de voorkeur hebben om te worden uitgevoerd. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Saneer van den R^adt TROTS Haarlem 



Actiepartij 
r 

voor Haarlem 
Motie 'Plan de herplantplicht' 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 25 juni 2015, in bespreking over 
de Kadernota 2015, 

constaterende dat, 

in het jaarverslag over boekjaar 2014 op pagina 157 te lezen staat dat de herplantplicht is 
achter gebleven bij de doelstelling, 

de voor de inboet gereserveerde gelden zijn ingezet voor het dagelijks boomonderhoud, 

de samenleving inzetten bij het vinden van geschikte locaties voor herplant, 

overwegende dat; 

de herplantplicht geen loze plicht dient te zijn, 

dat met het ene gat het andere vullen geen duurzame oplossing is, 

draagt het College op, 

-met een voorstel te komen dat de problematiek van herplant van bomen voortvarend 
aanpakt, waarin opgenomen: 
-de locaties waar de herplant kan plaatsvinden, 
-hoe en aan wie de Haarlemmer aan kan geven waar plaats is voor een of meerdere 

bo(o)m(en),^ ^ ^ herplant, op basis van een realistisch tijdsschema, 
-de Raad voor de aanstaande begrotingsbehandeling van 2016 te informeren over welke 
keuzes het College in deze gaat maken voor de komende jaren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



'O 

voor Haarlem 
Motie 'Bestrijdt de eenzaamheid' 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 25 juni 2015, in bespreking over 
de Kadernota 2015, 

constaterende dat, 

in het jaarverslag over boekjaar 2014 op pagina 64 te lezen staat dat de 
eenzaamheidsbestrijding is achtergebleven bij de doelstelling, 

dat eenzaamheidsbestrijding een belangrijke WMO doelstelling is, 

dat het huidige beleid kennelijk onvoldoende werkt, 

overwegende dat; 

er in tal van gemeenten innovatieve initiatieven zijn zoals buurthulp (zie bijlage), 

de kosten van deze voorzieningen over het algemeen aanvaardbaar zijn ten opzichte van 
de beoogde en behaalde doelstellingen, 

mede overwegende dat; 

de gevolgkosten van eenzaamheid groot zijn, naast het menselijk leed, 

draagt het College op, 

-met een voorstel te komen dat deze problematiek voortvarend adresseert op basis van 
de huidige stand van de wetenschap op dit terrein, ^ 0 , „ n i 

^ tosteivde dekken t e n ^ e v a a ^ e m i d ^ m ^ i e j ^ ^ 
^ w ^ e rèséfve sbei^al ck(Tijgin, 

-de Raad voor de aanstaande begrotingsbehandeling van 2016 te informeren over welke 
keuzes het College in deze gemaakt heeft, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Voorbeelden van buurtzorg en eenzaamheidsbestrijding: 

Wat is eenzaamheid, hoe wordt het herkend en wat zijn mogelijke acties: 

http://www.samentegeneenzaamheid.nl/sites/wte/files/attachments/week tegen eenzaamheid bro  
chure sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid.pdf 

Diverse projecten voor eenzaamheidsbestrijding 

http://www.proiectenzorgenwelzijn.nl/eenzaamheid-bii-ouderen.html 

Een aantal van de vele projecten met gebruik van zorgruil concept op basis van wederkerigheid, 
met een verrekensysteem. 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=i&g=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CD8QFiAF&url=http%  
3A%2F%2Fwww.mwvobrabant.nl%2Fdownload%2F241-
VBOB%2B27%2Bnovember%2B2012%2BKERNEN%2BZORGRUIL.docx&ei=h32FVeOLMsSnU7  

nqcgF&usg=AFQiCNFmcvAQCA pxxi59lq98lv8TKABEg&bvm=bv.96339352.d.d24 

http://www.zorgruilbrabant.nl/index.php/nl/waarom-zorgruil 

http://zorgruilbrabant.nl/svmposium/WEDERKERIGHEID.pdf 



voor Haarlem 
Motie Ontmaskerde Witwasserettes 
(Vanish Harlem Action) 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 25 juni 2015, in bespreking over 
de Kadernota 2015, 

constaterende dat 

• het NRC Handelsblad niet voor niets op 18 juni j. l . meldde - in een uitgebreid artikel 
over onder meer de bedreiging van burgemeester Schneiders: "Slecht lopende winkels 
met plots een nieuwe gevel? Dat kan misdaadgeld zijn, zegt de criminoloog. Wat te 
doen?" 

• ook in Haarlem menig onderneming is gevestigd, waarvan iedere regelmatige passant 
of omwonende kan constateren, dat deze slechts als dekmantel dient ter witwassing 
van criminele gelden, 

overwegende dat de gemeente i.s.m. het RIEC-NH prioriteit zou kunnen geven aan opsporing en 
vervolging van dergelijke criminele ondernemingen en dito netwerken, 

draagt het College op hieraan prioriteit te geven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



D66 
Motie Meer Ruimte voor wind 
De gemeenteraad van Haarlem, In vergadering bijeen op 25 juni 2015: 

Constaterende dat: 
• Er in Haarlem veel initiatieven zijn op het gebied van duurzame energie; 
• Het provinciale beleid o.a. omvat dat voor elke nieuw te bouwen 

windmolen er twee gesaneerd moeten worden; 

Overwegende dat: 
• Haarlem ruimte wil geven aan duurzaamheidsinitiatieven, ook op het 

gebied van windenergie; 
• Er binnen beleidskaders vaak wel ruimte is door het doen van pilots en 

experimenteren; 
• 

Draagt het college op om: 
• In gesprek te treden met de gedeputeerde om bijvoorbeeld door een pilot 

zoveel mogelijk ruimte te maken voor Haarlemse initiatieven en ambities 
op het gebied van windenergie; 

• Voor eind van 2015 te rapporteren welke mogelijkheden het college ziet 
voor de toepassing van windenergie op het grondgebied van Haarlem 

En gaat over tot de orde van de dag. 

D66 
Bas van Leeuwen 



D66 
Motie een Haarlemse Internationale School 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015: 

Constaterende dat: 
• het aanbod van onderwijs een belangrijke vestigingsvoorwaarde is om 

ergens te gaan of blijven wonen; 
• er veel expats in Haarlem wonen die behoefte hebben aan internationaal 

primair en voortgezet onderwijs 

Overwegende dat: 
• Haarlem nog aantrekkelijker wordt door een breed onderwijs aanbod; 
• er historische gebouwen en plekken zijn die zich zouden lenen voor de 

vestiging van een internationale school; 

Draagt het college op om: 
• een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor internationaal 

onderwijs in Haarlem, waarbij dit onderwijs geen capaciteit in mag nemen 
van de reguliere scholen; 

• hierbij (bijvoorbeeld door een prijsvraag) de interesse van betrokken 
partijen te peilen; 

• voor de kadernota 2016 de resultaten hiervan te presenteren aan de raad. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

D66 
Bas van Leeuwen 

CDA y 



r.0 

D66 GROENLINKS 

Motie University College Haariem 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015: 

Constaterende dat: 
• voor economische bedrijvigheid de aanwezigheid van opleidingsinstituten 

en onderzoek van groot belang is; 
• er in het universitair onderwijs naast de schaalvergroting ook een trend 

van schaalverkleining gaande is via zogenaamde "University colleges" 
Overwegende dat: 

• universitair onderwijs Haarlem een economisch meer divers profiel kan 
geven; 

• Haarlem nog aantrekkelijker wordt door een breed onderwijs aanbod; 
• er historische gebouwen en plekken zijn die zich zouden lenen voor de 

vestiging van een "university college" 
Draagt het college op om: 

• een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor universitair 
onderwijs in Haarlem 

• hierbij (bijvoorbeeld door een prijsvraag) de interesse van betrokken 
partijen te peilen 

• voor de kadernota 2016 de resultaten hiervan te presenteren aan de raad. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

D66 
Bas van Leeuwer'r^^A 



D66 GROENLINKS 
P V D A OPHaarlem 

Ouderen Partij Haartem 

Motie Meer groenlnitiatief, minder areaal, meer geld voor het overige 
onderhoud 

Constaterende dat: 
• In de kadernota alleen een bezuiniging is opgenomen voor de adoptie van 

boomkransen; 
• Wethouder Sikkema in de raadscommissie beheer al twee maal heeft 

aangegeven positief te staan tegenover het vergemakkelijken van 
groenadoptie en heeft aangegeven hierover in gesprek te gaan met 
Spaarnelanden; 

Overwegende dat: 
e Deze groenadoptie kan leiden tot een vermindering van het areaal; 
e Het hiermee vrijgespeelde budget ingezet kan worden voor andere 

gebieden binnen de portefeuille beheer en onderhoud; 
e Er goede voorbeelden zijn om groenadoptie snel en met duidelijke regels 

in te voeren (zie bijvoorbeeld www.hoorn.nl/groen); 

Draagt het college op om: 
e Voor het eind van het jaar groenadoptie mogelijk te maken; 
• Voor de behandeling van de begroting 2016 een voorstel te presenteren 

aan de raadscommissie beheer op welke wijze het vrijgespeelde budget 
ingezet kan worden waarbij dit mogelijk een bijdrage levert aan beperken 
van de onderhoudsvoorraad; 

aat over tot de orde van de da 

Bas van Leeuwen 



V 

D66 GROENLINKS 
HAARLEM 

PVDA ® OPHaarlem 
Ouderen Psrtij Haarlem 

Motie Met Minder Regels op Weg naar een meer Duurzaam Haarlem 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015: 

Constaterende dat: 
• De gemeente Haarlem actief werkt aan de duurzaamheid van onze stad; 
• De maatschappelijke opgave op het gebied van duurzaamheid gemeentegrens-

overstijgend is; 

Overwegende dat: 
• Lokale regelgeving duurzame initiatieven in de weg kan zitten; 
• Dit niet wenselijk is en in samenspraak met bewoners in kaart dient te worden 

gebracht; 
• Het Coalitieprogramma 'Samen Doen' zich hier als volgt over uitspreekt: 

o "Onze ondersteuning geldt uiteraard ook voor de vele buurtlnltiatleven die 
de inwoners van onze energieke samenleving momenteel ontplooien. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen, groene daken, energie
besparing, elektrisch vervoer en het verduurzamen van woningen (zoals 
het project Blok voor Blok). Bij het verlichten van regeldruk, ruimtelijke 
planprocessen en afspraken met woningbouwcorporaties speelt de ge
meente een actieve rol."; 

Draagt het college op om: 
• Kennis te nemen van het in de Amsterdamse gemeenteraad gepresenteerde 

initiatiefvoorstel "Minder regels voor meer duurzame energie" en de bestuurlijke 
reactie hierop; 

• Na te gaan in hoeverre de in dit voorstel beschreven lijnen ook van toegevoegde 
waarde kunnen zijn voor Haarlem; 

• Jaarlijks In de Duurzaamheidsmonitor te rapporteren over de Haarlemse inzet 
op de volgende duurzaamheid bevorderende maatregelen: 

o schrap verouderde en onzinnige regels die duurzaamheid belemmeren 
o Bouw ruimte in voor innovatie bij nieuwe projecten 
o Laat bewoners, burgerinitiatieven en (kleine) ondernemers het niet 

allemaal zelf uitvinden 



o Maak duurzaamheid goedkoper door minder bureaucratie 
o Wend experimenteerruimte aan die landelijke wetgeving biedt 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Bas van Leeuwen 
GroenLinks 
Robbert Berkhout 

CDA PvdA 



D66 
A c t i e p a r t i j 

voor Haarlem 

Motie 'Plaats voor een Camper plaats' 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 

Constaterende dat 

• Uit onderzoek blijkt dat steeds meer toeristen ervoor kiezen om met de camper op 
vakantie te gaan. 

• Haarlem (en omgeving) een belangrijke toeristische trekpleister is. 
• Veel camperaars door of langs Haarlem rijden, op weg van of naar duinen en 

stranden. 
• Haarlem nauwelijks ruime parkeerplaatsen die geschikt zijn voor campers heeft. 

Camperaars stoppen daarom niet in de stad. 
• De enkele camperaars die de stad wel bezoeken, de schaarse straatparkeerplaatsen 

bezetten omdat zij de parkeergarages niet in kunnen rijden. 
• Haarlem geen overnachtingsmogelijkheden voor camperaars heeft. 

Overwegende dat 

• Haarlem wil dat er minder geparkeerd wordt op straat. Voorts is het de bedoeling om 
de binnenstad autoluw te maken. 

• Bij de aantallen Verblijfstoeristen' enkel de hotelovernachtingen meetellen terwijl ook 
campertoeristen hierbij gerekend zouden kunnen worden. 

• Haarlem aantrekkelijk gemaakt wordt voor meerdaags bezoek door de groeiende 
groep camperaars. 

Draagt het college op: 

• Onderzoek te doen naar kosten en baten van een camperplaats aan de rand van 
Haarlem centrum. 

• Een voorstel te doen aan de Raad over de inrichting van een camperplaats, rekening 
houdend met basale voorzieningen voor camperaars zoals stroom, water, afvoer van 
afval, verlichting en veiligheidsissues. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

F.Cannegieter en M. de Groot 
D66 



D66 PVDA 
V 
GROENLINKS 
ChristenUnie 

Motie Van Haarlems hout zaagt men banken 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015: 

Constaterende dat: 
• Het college heeft toegezegd de bij de herinrichting van de Oudeweg te 

kappen bomen beschikbaar komen voor Stadshout Kennemerland en er 
mogelijk nog meer Haarlems hout beschikbaar komt; 

• Het college bij de commissiebehandeling van het onderhoud van de 
Haarlemmerhout heeft toegezegd open te staan voor adoptie van banken 
in de openbare ruimte door Haarlemmers; 

Overwegende dat: 
• Adoptie van banken kan leiden tot een grotere betrokkenheid van 

Haarlemmers bij het groen en de openbare ruimte in onze stad; 
• Veel Haarlemmers het leuk vinden om op deze wijze iets bij te dragen aan 

de stad; 
• Haarlems hout toebehoord aan alle Haarlemmers en een plek in de 

openbare ruimte hier recht aan doet; 
• Deze adoptie kan leiden tot een kostenreductie; 
• Het hiermee vrijgespeelde budget ingezet kan worden voor andere 

werkzaamheden binnen de portefeuille beheer en onderhoud; 

Draagt het college op om: 
• In gesprek te treden met Stadshout Kennemerland (voor de fabricage) en 

Spaarnelanden (voor de plaatsing) om te zorgen dat Haarlems hout wordt 
omgezet in Haarlemse bankjes geadopteerd door Haarlemmers of 
Haarlemse bedrijven en die voor alle Haarlemmers en bezoekers van de 
stad toegankelijk zijn; 



PVDA D66 GROENLINKS 
Motie: 'Veiligheid Schalkwijk' 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 22 juni, 
woensdag 24 juni en donderdag 25 juni 2015, in beraadslaging over de 
'Kadernota 2015'; 

Constaterende dat, 

In het coalitieprogramma 'handhaving van de vrijwillige 
brandweerpost in Haarlem Oost' is afgesproken en dat hiervoor in de 
begroting structureel EUR 200.000,-- is opgenomen; 

Deze brandweerpost helaas per april dit jaar is opgeheven en 
voornoemde middelen daardoor vrijvallen; 

Overwegende dat, 

De verantwoordelijkheid bij de coalitie ligt om gelet hierop te komen 
met een nieuw bestedingsvoorstel; 

Jeugd en veiligheid al jarenlang belangrijke thema's zijn in het 
Haarlemse veiligheidsbeleid; 

Het terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit wisselend 
succes kent en geconstateerd kan worden dat het moeilijk is om vat te 
krijgen op de criminele jeugd; 

Verzoekt het college om een projectvoorstel uit te werken en dit aan de raad 
voor te leggen, waarin voorstellen worden gedaan om de aanpak van overlast en 
criminaliteit door jongeren in Schalkwijk te intensiveren en meer focus wordt 
gelegd op preventie, bestaande uit de volgende drie componenten: 

1. Het beter vormgeven van de systeemgerichte (persoonsgerichte en 
gezinsgerichte] aanpak van overlastgevende en/of criminele jongeren door 
middel van de juiste begeleiding; 

2. Het geven van een extra impuls aan wijkinitiatieven in Schalkwijk; 

3. Extra inzet van het 'straathoekwerk' of 'outreachend werk' (bijv. het 
Amsterdamse project Jongeren Jeugd Preventie] in Schalkwijk; 

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

D6 
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OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

11̂  

Motie 

De effecten van de Meicirculaire 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015 

in verband met de behandeling van de Kadernota 2015 

Constaterende dat teneinde te kunnen komen tot een gefundeerde analyse van de kadernota 
de effecten van de Meicirculaire voorafgaand aan de behandeling van de kadernota bij Raad bekend 
dienen te zijn. 

Besluit dat het college vanaf 2016 op de woensdag voorafgaand aan de behandeling van de 
Kadernota een gedetailleerd overzicht aanreikt van de effecten van de Meicirculaire op in ieder 
geval: 
-het dan lopende exploitatiejaar; 
-de meerjarenbegroting; 
-de doorwerking op de reservepositie 

en gaat over tot de orde van de dag. 



D66 
OPHaarlem 

Ouderen Partij Haarlem 

GROENLINKS „ 
ChristenUnie ^ 

Werken aan werk in Haarlem: inkopen bij Sociale Firma's 

De gemeenteraad van Haariem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015; 

Constaterende dat 
• Naast welzijnsorganisaties ook diverse Sociale Firma's actief zijn in Haarlem; 
• Beschut werk is schaars. Sociale firma's bieden deze beschutte werkplekken voor kwetsbare 

groepen en mensen met een arbeidsbeperking. Een sociale firma richt zich zowel 
bedrijfseconomische continuïteit/ winstgevendheid als werk voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt; 

• De gemeente Amsterdam onlangs het "Werkplan Sociale Firma's" heeft opgesteld. Er is 
daardoor bepaald wat een Sociale Firma1 is volgens de gemeente. In Haarlem is een dergelijk 
plan ook nodig omdat er nog geen zicht is welke organisaties in Haarlem Sociale Firma's zijn; 

• Bedrijven die in Amsterdam aan de definitie Sociale Firma voldoen, komen in aanmerking voor 
opdrachten van de gemeente. Inkopers van de gemeente Amsterdam kunnen hier op 
overzichtelijke wijze zien wat zij bij sociale firma's kunnen inkopen. Zie website 
www.socialezaken.info. Dit is een etalage van producten en diensten die door Sociale Firma's 
worden gemaakt/ geleverd. Sociaal inkopen zowel door gemeente als door bedrijven wordt hier 
gestimuleerd; 

Overwegende dat: 
• Het wenselijk is de inkoopkracht van de gemeente beter te benutten als afzetmarkt.' Krijgt 

wellicht meer kracht als er staat; Het wenselijk is de inkoopkracht van de gemeente 
ondersteunend aan beleidsdoelen en aan de werkgelegenheid in de stad te laten zijn Dit kan 
door een lijst van sociale firma's als vaste aanbieders. Daardoor krijgen Sociale Firma's meer 
kansen krijgen op de gemeentelijke markt; 

Verzoekt het college: 
• Te komen tot een definitie van de gemeente voor sociale firma's in Haarlem. 
• Sociale firma's die voldoen aan de definitie preferred supplier te laten zijn van de gemeente. 

Dit zorgt voor een grotere afzetmarkt en meer werk. Via een website kunnen ze hun producten 
en diensten extra onder de aandacht te brengen bij inkopers van de gemeente. Dit kan een 
verdere uitwerking zijn van de staalkaart die nu al bestaat in Haarlem (zie 
http://www.samenvoorelkaar.nl/social-return-haarlem/); 

En gaat over tot de orde van de dag. 

1 Definitie van een socia!fi;Jfif^aHq^!33Sterdam: minimaal 40 procent van de medewerkers van een 
sociale firma heeft een afstand tot de arbeidsmarkt en minimaal 50 procent van de inkomsten zijn 
commerciële inkomstenbronnen, niet zijnde subsidies of inkoop van dagbestedingsactiviteiten. Bij een 
hoger percentage aan inkomsten uit commerciële activiteiten mag het percentage medewerkers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt lager liggen: bij 100 procent commerciële inkomstenbronnen moet minimaal 
30 procent van de medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 
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PVDA D66 GROENLINKS 

voor Haartem 

Motie "Piramide Boerhaave verdient renovatie" 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 juni over de kadernota 2015, 

Constaterende dat: 
• In de vergadering van 2 juli 2015 het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in de raad 

ter besluitvorming voorligt; 
• De investeringen die daarin staan hun weerslag moeten krijgen in het Investeringsplan; 
• Bij de kadernota richtinggevende besluiten worden genomen over de uitwerking van het 

investeringsplan; 
• Boerhaavewijk te maken krijgt met een stijgend aantal leerlingen in het primair onderwijs. 
• De basisschool Piramide Boerhaave aan het einde van de technische levensduur is en 

"in redelijke tot slechte staat verkeert"; 
• De aanpassing van Piramide Boerhaave al in de SHO van 2009 en 2012 was voorzien; 
• In het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in eerste instantie in 2016 alleen de 

hoogst noodzakelijke aanpassingen worden uitgevoerd en dat pas in 2021 verdere 
aanpassingen aan het schoolgebouw worden gedaan; 

Overwegende dat: 
• Stichting Spaamesant in de huidige plannen bijdraagt aan de verbetering van het pand; 
• Stichting Spaamesant aangeeft dat met het naar voren halen van een investering van 

maximaal €220.000,- belangrijke en structurele verbeteringen zijn te realiseren; 
• Deze investeringen in 2021 dan niet meer hoeven te worden gedaan; 
• Stichting Spaamesant aangeeft voor het naar voren halen van deze extra investering de 

extra kapitaalslasten (in de periode 2016 - 2020) te willen dragen, zodat de netto lasten 
voor de gemeente hiervan nihil zijn; 

• Basisschool Piramide Boerhaave een kwetsbare school is in een kwetsbare wijk die een 
opgaande lijn te pakken heeft; 

• Een impuls in het onderwijsgebouw aan de opgaande lijn bijdraagt; 

Draagt het college op om: 
• Bij de uitwerking van het investeringsplan te zoeken naar mogelijkheden om een 

substantiële aanpassing van de Piramide Boerhaave al in 2016 te realiseren, met 
inbegrip van de financiële dekking door Stichting Spaamesant; 

• Over de uitwerking en aanpassing met Stichting Spaamesant in overleg te treden; 

over 





PVDA GROENLINKS 

ChristenUnie 

Ac t i epa r t i j 

Inzet van mystery guests bij aanvraag bijstandsuitkering 

De gemeenteraad van Haariem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015; 

Constaterende dat: 
• Pas ais men weet wat klanten van de organisatie verwachten en hoe de dienstverlening wordt 

gewaardeerd kunnen medewerkers houding en gedrag op de juiste wijze verbeteren; 
• De afgelopen periode signalen zijn binnengekomen van cliënten over de dienstverlening en 

bejegening bij het aanvragen van bijstandsuitkering. Dit maakt het noodzakelijk om meer 
inzicht te krijgen in de dienstverlening, de klantbeleving en de bejegening; 

• 'Mystery guests' in het bedrijfsleven al de gewoonste zaak van de wereld zijn: anoniem worden 
winkels bezocht en de dienstverlening wordt beoordeeld; 

• Op diverse plekken bij de overheid mystery guests worden ingezet om de dienstverlening en 
bejegening te verbeteren. Bijvoorbeeld als het gaat om de dienstverlening in ziekenhuizen of 
inzicht in discriminatie in de horeca; 

Overwegende dat: 
• Het op papier zetten van normen over de kwaliteit van de dienstverlening en de bejegening is 

één, ze in de praktijk naleven is een andere zaak; 
• Het dagelijks werken in dezelfde omgeving kan routine en automatisme veroorzaken. De 

dingen gaan zoals ze gaan. Dit kan adequaat handelen belemmeren; 
• De structurele inzet van mystery guests echt inzicht geeft in de klantbeleving en de bejegening. 
• Inzet van mystery guests1; 

> klanttevredenheidsonderzoek objectiveert, 
> is kijken 'door de ogen van de cliënt', 
> medewerkers bewust maakt van (on)gewenst, (in)efficiënt, (on)zorgvuldig gedrag, 
> vrijblijvendheid van te volgen werkprocedures vermindert en een spiegel is van het 

eigen functioneren, 
> het mogelijk maakt om gewenst gedrag aan te tonen en te belonen, 
> informatie oplevert, die normstelling en toetsing mogelijk maakt, 
> communicatie tussen management en uitvoering vergemakkelijkt en betrokkenheid van 

medewerkers verhoogt. 

Verzoekt het college: 
• Structurele inzet van mystery guests bij monitoring van de klantbeleving en bejegening bij het 

aanvragen van de bijstand en hiervoor bij de opvolging van nota kans en kracht een voorstel 
voor te leggen aan de raad. Dat is voor 1 december 2015; 

• Bij de vormgeving uit te gaan van de werkwijze die de gemeente Leeuwarden heeft gehanteerd 
bij de inzet van mystery guest bij de sociale dienst (mystery guest gaat mee met cliënten die 
daaraan willen meewerken); 

• De financiering hiervan te bekostigen uit het budget dat beschikbaar is voor de implementatie 
van de nieuwe nota kans en kracht; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

. 1 BZK, Klantonderzoek en mystery gifesfs in de openbare sector, Den Haag; 2006. 
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ChristenUnie OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

/ (U ) \ GROENLINKS 
Spi /HAARLEM 

MOTIE Visie op waaier internetsites 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 

in beraadslaging overde kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• De gemiddelde Nederlander maar een beperkt aantal websites regelmatig 

bezoekt en verder vooral informatie zoekt via zoekmachines; 
• De gemeente een groot aantal websites beheert waaronder: haarlem.nl, 

gemeentebestuur.haarlem.nl, haarlem.buuv.nu, samenvoorelkaar.nl, 
degroenemug.nl, lokethaarlem.nl; 

• De gemeente daarnaast direct of indirect als belangrijke financier is betrokken 
bij een aantal andere websites zoals haarlemmarketing.nl en detafelvanx.nl; 

• De bezoekersaantallen van een aantal van deze sites laag zijn; 
• De meeste van deze sites een eigen content management systeem hebben 

waardoor beheerkosten hoger zijn en informatie op bijvoorbeeld 
lokethaarlem.nl ofgemeentebestuur.haarlem.nl niette vinden is in de 
zoekmachine van haarlem.nl; 

• Het bereik kan worden vergroot en de kosten kunnen worden verlaagd door  
integratie van (de informatie van) deze sites op www.haarlem.nl 

• Het met moderne content management systemen mogelijk is meerdere sites 
te bedienen waarbij vormgeving en structuur van deze sites kan verschillen en 
tegelijkertijd content op de verschillende sites kan worden gedeeld; 

• Het college voornemens is de digitale sociale kaart (lokethaarlem.nl) te 
vernieuwen wat een uitgelezen kans is om deze informatie beschikbaar te 
stellen via www.haarlem.nl; 

Verzoekt het college: 

- Een visie te ontwikkelen op de toekomst van de verschillende websites in 
beheer van de gemeente of waarvan de gemeente de grootste financier is met 
als doel een efficiënter beheer en een groter bereik 

- Hierbij in ieder geval te onderzoeken: 
o of de websites lokethaarlem.nl, groenemug.nl, samenvoorelkaar.nl en 

haarlemmarketing.nl in de gemeentelijke website kunnen worden 
geïntegreerd, eventueel met behoud van een thematische portal en/of 
subdomein (bijvoorbeeld loket.haarlem.nl); 

o vermindering van het aantal content management systemen door onder 
meer een mogelijkheid om via het centrale content management 



systeem van haarlem.nl snel en goedkoop tijdelijke themasites of 
thema-pagina's op te richten; 

o een afwegingskader voor de start van nieuwe websites 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Ouderen Pv\<; HMrtf 

MOTIE Subsidietoets wegbeheer 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 

in beraadslaging overde kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• Haarlem in verhouding tot andere gemeenten nog steeds weinig gebruik 

maakt van subsidiemogelijkheden bij de provincie voor investeringen in 
verkeersveiligheid en maatregelen voor fiets en OV (BDU-subsidie); 

• In het geval van de Oudeweg geen subsidie is aangevraagd voor 
fietsvoorzieningen omdat fietsmogelijkheden daar te beperkt zouden zijn, 
terwijl voor het vergelijkbare project Amerikaweg wel subsidie is verleend; 

• BDU-subsidie alleen kan worden aangevraagd als de aanbesteding nog niet is 
gestart waardoor subsidieaanvraag niet meer mogelijk is; 

Verzoekt het college: 
• Bij grootschalig beheer en onderhoud en bij herinrichting van wegen altijd na 

te gaan of BDU-subsidie mogelijk is; 
• De raad voor de start van de aanbesteding van ieder project en op een 

zodanig tijdstip dat nog BDU-subsidie kan worden aangevraagd voor dit 
project, zonder dat dit vertraging geeft voor het project, actief te informeren of 
BDU-subsidie zal worden aangevraagd; 

• Hiervoor zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande overlegmomenten zoals 
de bespreking van het Voorlopig Ontwerp of bij het beschikbaar stellen van 
krediet om extra overlegmomenten te voorkomen; 

• De raad jaarlijks tijdig voor de deadline van het indienen van subsidies te 
informeren voor welke projecten in ieder geval BDU-subsidie zal worden 
aangevraagd; 

at over tot de orde van de da 
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MOTIE Goedhuurwoningen in Haarlem - versie 2 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 

in beraadslaging overde kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• Er in Haarlem grote vraag is naar betaalbare sociale huurwoningen; 
• Corporaties de laatste jaren wel hebben doorgebouwd maar dat in meerdere 

plannen sociale huurwoningen zijn vervangen door woningen in andere 
segmenten (sociale koop/vrije sector); 

• Bovendien veel nieuwbouw sociale huurwoningen door 
woningbouwcorporaties worden gerealiseerd voor een kale huur net onder de 
liberaliseringsgrens (700 euro) wat voor veel huurders met een laag inkomen 
ondanks de huurtoeslag een hoog bedrag is; 

• Aimere projectontwikkelaars heeft uitgedaagd om in ruil voor een kleine 
stimuleringssubsidie (1500 euro per woning) en een redelijke grondprijs door 
innovatieve en onorthodoxe bouwmethoden zogenaamde goedhuurwoningen 
te ontwikkelen die zo duurzaam zijn dat de totale woonlasten inclusief energie 
uitkomen op maximaal 550 euro; 

• Projectontwikkelaars voor dit project in de rij staan en inmiddels 5 
ontwikkelaars zijn geselecteerd om hun plannen verder uit werken wat 
mogelijk op korte termijn gaat leiden tot 200 tot 350 woningen die voldoen aan 
de gestelde eisen1; 

Verzoekt het college: 
• Mogelijkheden te onderzoeken om naast woningcorporaties ook marktpartijen 

te betrekken bij de ontwikkeling van betaalbare sociale huurwoningen in de 
gemeente, daarbij te ervaringen in Aimere te betrekken en te onderzoeken 
hoe een dergelijke aanpak zich kan verhouden tot de lopende afspraken met 
de woningcorporaties; 

• De raad dit najaar een plan van aanpak te presenteren rond nieuwbouw van 
sociale huurwoningen in Haarlem en in dat plan te bezien of ook in Haarlem 
een proef kan starten met goedhuurwoningen met als richtprijs woonlasten 
(huur+energie) van maximaal 550 euro per maand; 

• Indien een dergelijke proef realiseerbaar is in Haarlem in de 
programmabegroting 2016 ruimte te zoeken vooreen stimuleringssubsidie 

1 Zie onder meer http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2015/05/29/kamer-bouwers-bewilzen- 
ongelijk-corporaties 
http://www.dearchitect.nl/nieuws/2015/03/05/almere-daagt-architecten-üit-voor- 
goedhuurwoningen.html 
http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/1379042/almere-mikt-met-marktuitvraag-voor-zeer- 
goedkope-huurwoningen-op-doorbraak-op-sociale-woningmarkt 



voor deze proef welke bijvoorbeeld kan worden gedekt uit de gereserveerde 
budgeten voor stedelijke vernieuwing, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Christen OPHaarlem Ouderen Partij Haartem 

MOTIE Digitaal participeren 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 

in beraadslaging overde kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• In het Coalitieprogramma Samen Doen! 2014-2018 is aangekondigd dat de 

komende tijd bijzondere aandacht wordt gegeven aan de inzet van sociale 
media, een interactieve website en digitale dienstverlening; 

• Bij veel projecten van de gemeente Haarlem op de website van de gemeente 
zowel bij nieuwsberichten als op de projectpagina's regelmatig de 
bijbehorende projectdocumenten (plannen, ontwerpen, etc.) ontbreken waarbij 
wordt verwezen naar de balie op het stadskantoor; 

• Het bij veel projecten nog niet mogelijk is op de gemeentelijke website 
zienswijzen digitaal in te dienen; 

• Als reageren wel mogelijk is hierbij alleen wordt verwezen naar een e-
mailadres waardoor zienswijzen niet in een gestructureerde vorm binnen 
komen en verwerking tijdrovend is; 

• Er nog geen concrete plannen zijn uitgewerkt voor een interactieve website; 

Verzoekt het college: 
• Bij de programmabegroting 2016 te komen met een concrete uitwerking voor 

de plannen voor een interactieve website die voor burgers participatie 
vergemakkelijkt en voor de gemeentelijke organisatie bijdraagt aan een 
efficiëntere verwerking van participatie 

en jaaat over tot de orde va 
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MOTIE Zwerfafval retour met premie 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 

in beraadslaging overde kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• Er in het landelijke afvalfonds subsidies beschikbaar zijn voor gemeenten voor 

innovatieve projecten rond de bestrijding van zwerfafval; 
• Er nog steeds veel PET-flesjes en blikjes in het milieu belanden als zwerfafval; 
• Er daarom in opdracht van de regering een effectief en simpel systeem voor 

een retourpremie op kleine drankverpakkingen (PET-flesjes en blikjes) wordt 
ontwikkeld doorVNG, verpakkend bedrijfsleven en stichting Natuur & Milieu, 
dat als aanvulling is bedoeld op de bestaande inzamelsystemen, zoals het 
Plastic Heroés systeem; 

• Per 1 januari ̂ 016 wordt gestart met deze landelijke proef1; 
• Het de bedpéling van de regering is dat tenminste 40 gemeenten hieraan 

gaan meedoen en dat de het systeem in 2018 landelijk wordt ingevoerd; 
• Deelname kan leiden tot een besparing op de schoonmaakkosten voor 

Haarlem en tegelijkertijd Haarlem schoner kan maken; 

Verzoekt het college: 
• Haarlem aan te melden voor de landelijke proef retourpremies op kleine 

drankverpakkingen; 
• In overleg te gaan met partners in de stad zoals Spaarnelanden, 

(sport)verenigingen, supermarkten, scholen en maatschappelijke organisaties 
voor mogelijke inzamellocaties zodat de proef snel kan starten; 

at over tot de orde van de dag. 

stenUnie 
rank Visser 

1 Kamerstuk 28694, nr. 130, Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 18 juni 2015,  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-532433 



^ De wind in de zeilen houden. 
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 22 juni 2015, 

Overwegende dat 

• De watersport een belangrijke economische bijdrage levert aan de economie 
in Haarlem en omgeving. Een watersporttoerist geeft per vakantiedag veel 
meer uit, dan andere toeristen 1) 

• Ook inwoners profiteren van de nieuwe recreatiemogelijkheden van een 
levendig Spaarne met terrassen aan het water, bootverhuur enz. 

• Het met die cruisevaart in Haarlem hartstikke goed gaat. De gemeente 
Haarlem heeft voor dit jaar al 37 reserveringen van diverse 
riviercruiseschepen staan om Haarlem aan te doen. terwijl de jaren ervoor 
10 tot 15 schepen kwamen. Een mooie stijging dus. Een schip betekent € 
22.000 aan bestedingen in stad. 

Tevens constaterende dat 

• Er op dit moment 2 kleine investeringen nodig zijn om er voor te zorgen, dat 
er nog meer opbrengsten kunnen worden gehaald uit het watertoerisme en 
er nieuwe recreatiemogelijkheden ontstaan; 

• 1. Extra afmeerpaai bij de cruiselocatie. Dan kunnen er 4 schepen van max 
135 meter tegelijk afmeren, inschatting € 3.000. Schepen worden steeds 
groter en Haarlem kan niet achterblijven in deze ontwikkelingen. Nu al 37 
schepen en de gemeente Haarlem wil graag doorgroeien naar 100. Nu 
kunnen er max 4 schepen van 110 m afmeren. 

• 2. De trap bij de Raaks, om toeristen makkelijker de helling op te laten gaan. 
Inschatting € 3. 000. Nu zijn er alleen afmeerringen voor sloepen en 
kleinschalige rondvaart. Goed voor de economie van de binnestad als men 
goed kan afmeren en daarna kan gaan besteden in het achterliggende 
winkelgebied Raaks. 

Draagt het College van B&W op 
• Om E 6.000,- uit het budget Economisch Programmamanagement bij de 

afdeling Economie & Cultuur te reserveren voor bovengenoemde projecten 
en zo te investeren in de aantrekkelijkheid en economie van Haarlem als 
watertoerisme bestemming. 

En gaat over tot de orde van dejteg. 

1) Bron: NBTC-NIPO Research 



• . GROEN 
HAARLEM 

D66 PVDA ® 
Ac t i epa r t i j 

voor Haarlem 

ChristenUnie 

Motie 'Heerlijk Haarlems Drinkwater' 
De raad van de gemeente Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 

Constaterende dat: 
• dat het leidingwater in onze gemeente van uitzonderlijke kwaliteit is, 0 
• dat het drinken van kraanwater gezond, goedkoop en milieuvriendelijk is, 
• dat de status van kraanwater onterecht laag is, 
• dat gezien de toenemende Sconsumptie van allerlei vormen van verpakt water 100 

tot 250 x duurder is, 
• dat verpakt water, qua transport milieubelastend is en de plastic drinkwater-flesjes 

in sterke mate bijdragen aan de zgn. 'plastic soep' 
• dat toegang tot schoon drinkwater behoort tot de rechten van de mens 
• dat suikerhoudende dranken in de stad vaak makkelijker beschikbaar zijn dan het 

gezondere en goedkopere kraanwater, 
• dat het drinken van suikerhoudende dranken door jongeren in belangrijke mate 

bijdraagt aan obesitas, 121 

Overwegende dat: 
• dat de promotie van het drinken van kraanwater een goede zaak is vanuit het 

oogpunt van duurzaamheid en volksgezondheid, 
• dat tappunten in de stad kunnen bijdragen aan de strijd tegen obesitas, 
• dat met het realiseren van een netwerk van openbare tappunten Haarlem zich als 

stad kan onderscheiden, S 

Verzoekt het college: 
• Nog voor het einde van 2015 zes openbare watertappunten te realiseren 
• Hierbij in ieder geval watertappunten te plaatsen op de Grote Markt en het 

Stationsplein. 
• De dekking hiervoor te halen uit de resterende ruimte binnen het budget voor 

duurzaamheid, fietsen en groen voor het jaar 2015. 
• Voor de jaren 2016 t/m 2018 met een voorstel voor een structurele dekking te 

komen binnen het totale jaarlijkse budget van E500.000 voor nieuwe maatregelen 
ten behoeve van duurzaamheid, fiets en groen. 

En gaat over op de orde van de dag. 

'Trots PvdA CDA 



GROEN 
HAARLEM D66 P V D A ® 

Motie Egelantier Langer Open 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 22,24 & 25 juni 2015, 

Constaterende dat: 

• Het besluit is genomen de Egelantier te verkopen. 

• Het voornemen is om het pand per 1-1-2016 leeg op te leveren 

Overwegende dat: 

• De wens van huurders is om NIET gedurende het seizoen de Egelantier te verlaten 

• Deze termijn dusdanig kort is dat meerdere huurders hierdoor in de problemen 
komen. 

Besluit: 

Het college te verzoeken alle huurders tot 1 juli 2016 de mogelijkheid te bieden in de 
Egelantier te verblijven 

Het budget benodigd voor een langere openstelling tot 1 juli 2016 te halen uit: 

o Het terugbrengen van de beheerslasten. En hiermee de exploitatie zoveel 
mogelijk in eigen beheer te geven. 

o Eenmalig hier de 'overheveling restant reserve cultuurpodia naar reserve 
vastgoed' aan te wenden. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

R. Berkhout (GLfl^—EMVtattr(b66) - -IV^SchoprfTan (PvdA) 



V, 
GROENLINKS 
HAARLEM 

D66 P V D A ® 
ChristenUnie 

Motie 'Fietsen als de Auto staat te Nietsen' 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 

Constaterende dat: 
In een compacte stad als Haarlem, een fiets het meest efficiënte vervoersmiddel is 
Er naar manieren gezocht wordt om parkeren in de Haarlemse parkeergarages 
aantrekkelijker te maken 
Parkeren in (minder centraal gelegen) P garages mogelijk aantrekkelijker wordt 
wanneer parkeerders per fiets hun weg kunnen vervolgen 
De OV - fiets verhuur bij NS stations al jaren een groot succes is 
Er voor reizigers die per auto de stad bezoeken nog geen soortgelijke mogelijkheid 
bestaat 

Overwegende dat: 
• De verhuur van fietsen in een parkeergarage een mogelijkheid kan zijn om bij te 

dragen aan de aantrekkelijkheid van Parkeergarages 
• Hierbij de mogelijkheid tot gratis fietsverhuur bij een parkeerkaartje kan worden 

meegenomen 
• Er ook OV-fiets locaties zijn op andere plekken dan stations 
• Haarlem zich zou onderscheiden: fietsverhuur vanuit Parkeergarages gebeurt nog 

nergens anders 

Verzoekt het college: 
• Te onderzoeken of het verhuren van fietsen vanuit een Parkeergarage mogelijk is in 

Haarlem. 
• Bij dit onderzoek minimaal 3 mogelijke partijen (zoals OV-fiets, Paswerk en een lokale 

fietsondernemer) te betrekken 
• Hierover de raad voor eind 2015 te informeren. 
• Bij een positieve conclusie, waarbij op gebied van werk en opbrengsten uit 

fietsverhuur een positief saldo wordt voorzien, een pilot te starten. 

En gaat over tot de orde van de dag. 



7 

GROEN 
, HAARLEM D66 

A c t i e p a r t i j 

voor Haariem 

OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

Motie Kappen met Vroegtijdig Kappen 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 

Constaterende dat: 

• Een boom nu vaak ondergeschikt lijkt aan onderhoud en herinrichting. 

• Haarlem een versteende stad is 

Overwegende dat: 

• Een boom diverse waarden vertegenwoordigt ( zie Bomenverordening). 

• Oude grote bomen van een bijzondere soort meer waarde hebben. 

• Volwassen bomen in een straat economische waarde toevoegen aan de huizen. 

Besluit 

• Het college te verzoeken bomenkap zoveel mogelijk uit te stellen. 

• Het uitgangspunt bij herinrichting en groot onderhoud te laten zijn dat bomen 
behouden blijven. Het "niet kappen, tenzij.." principe. 

• Bij herinrichting en groot onderhoud aan te geven wanneer en op basis van welke 
argumentatie is afgeweken van dit uitgangspunt. 

• Deze informatie aan raadstukken, nota's toe te voegen 

En gaat over tot de orde van de dag 

•GroenLinks D66 Actiepartij 



V7 GROEN 
H A A R L E M P V D A ® 1 

voor Haarlem 

Motie 'Leve de Leefstraat' 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 

Een 'leefstraat' is een straat die tijdelijk 'ontdaan' wordt van auto's en parkeerplekken en 
wordt ingericht als plek waar men vrijelijk gebruik van kan maken, waar geleefd kan worden 
en waar kinderen veilig buiten kunnen spelen. 

Constaterende dat: 

• Er positieve ervaringen zijn met het mogelijk maken van het (tijdelijk) inrichten van 
leefstraten in Gent en Rotterdam, 

• Mensen in wijken zelf het initiatief zouden willen nemen om hun eigen straat te 'in te 
richten' als leefstraat. 

Overwegende dat: 

• Dit verzoek vanuit bewoners is gekomen 

• Onze gemeente hier tot op heden geen ervaringen mee heeft 

• Initiatieven vanuit bewoners in het kader van samen doen waar mogelijk 
gehonoreerd moeten worden 

• Leefstraten tijdelijk meer groen en ruimte in de stad creëren en hiermee mensen 
bewust kunnen maken van de toegevoegde waarde van meer groen in de straat. 

Verzoekt het college: 

• Een pilot op te starten om samen met bewoners, die zich hier actief voor willen 
inzetten, van een (nader te bepalen) straat (tijdelijk, bv. voor twee maanden) een 
'leefstraat' te maken 

• Met de opgedane kennis een 'blauwdruk' te maken waarmee dit in de toekomst ook 
voor bewoners in andere straten in Haarlem mogelijk is. 

En gaat over tot de orde van de dag 

roen Links PvdA CDA Actiep 



GROENLINKS 
^ H A A R L E M 

D66 
voor Haariem 

ChristenUnie 

Motie ' Niet Langer het Vuilste Jongetje van de Klas' 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 

Constaterende dat: 
• Haarlem achterloopt op het gebied van afvalscheiding 
• Haarlem, landelijk gezien, één van de slechtst scorende gemeentes is op het gebied 

van afvalscheiding 
• Afvalscheiding geld oplevert 
• Minder restafval leidt tot minder vervuiling 
• Betere afvalscheiding leidt tot een lagere afvalstoffenheffing 

Overwegende dat: 
• Onze partijen streven naar zoveel mogelijk hergebruik van afval 
• Hiermee de samenleving duurzamer wordt, en hopelijk de afvalstoffenheffing 

verlaagd kan worden 
• Veel gemeentes momenteel stappen zetten op het gebied van afvalscheiding 
• Haarlem kan leren van de 'best practices' van andere gemeenten 
• DIFTAR hierbij een goede oplossing is/kan zijn. 
• Er ruimte moet zijn voor experimenten om het afval logischer en beter gescheiden in 

te zamelen 

Draagt het college op om: 
een onderzoek uit te voeren , waarin de 'best practices' uit andere gemeenten op het 
gebied van duurzaam afvalbeheer die van waarde kunnen zijn voor Haarlem in kaart 
worden gebracht 
In dit onderzoek ook de (on) mogelijkheden en kosten voor de invoer van 
gedifferentieerde tarieven mee te nemen 
In dit onderzoek verschillende scenario's te schetsen voor de toekomst van 
afvalbeheer in Haarlem 
In dit onderzoek een voorstel te doen voor experimenten of pilots waar direct mee 
kan worden begonnen om kennis en ervaring op te doen en te bezien welke variant 
bij Haarlem past 
Inzichtelijk te maken hoe de verschillende varianten leiden tot meer gescheiden 
inzameling en lagere afvalstoffenheffing 
De resultaten van het onderzoek voor het einde van 2015 aan de raad voor te leggen. 

En gaat over tot de ordevan de dag. 

GroenLinks PvdA CDA Actieparti 



GROEN 
HAARLEM 

voor Haarterr ChristenUnie 

Motie 'Stadslandbouw Doe het Nou' 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 

Constaterende dat: 

• We in Haarlem meerdere langdurig braakliggende terreinen hebben 

• We deze, zolang ze niet verkocht worden, beter nuttig kunnen inzetten 

• Wat beter is dan dat dit door gemotiveerde burgers zelf gebeurd. 

Overwegende dat: 

• Het betreffende terrein aan de Minckelersweg als sinds mensenheugenis braak ligt. 

• De mogelijkheid tot eventuele grondverkoop stadslandbouwactiviteiten op dit gebied 
tot op heden niet mogelijk maakt 

• We deze locatie juist hebben aangemerkt als stadslandbouw-waardig 

• Het collegeprogramma spreekt van Samen Doen 

• Dit initiatief voor een verbinding kan zorgen tussen burgers en ondernemers in de 
Waarderpolder 

• Een groene regelluwe zone tot interessante ontwikkelingen kan leiden 

• Initiatiefnemer Bram Derkx een projectplan klaar heeft liggen (zie bijlage) 

Verzoekt het College: 

• zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met de initiatiefnemer om tot een goede 
afspraak te komen waarbij, zo lang er geen concrete interesse in het terrein aan de 
Minckelersweg is, stadslandbouwactiviteiten kunnen plaatsvinden. En bij concrete 
interesse in goed overleg met de initiatiefnemer tot een alternatieve locatie te 
komen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

• Berkhout (GLH) S. Vrugt (AP) M. el Achi(CDA) ser(CU) 



CU> GROENLINKS 
HAARLEM 

Motie Klimaatzaak: Werk aan de Winkel! 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 Juni 2015, 

Constaterende dat: 
• De rechtbank in Den Haag op woensdag 24 juni 2015 heeft beslist dat de Staat meer 

moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. 
• De Staat ervoor moet zorgen dat de uitstoot in Nederland in 2020 ten minste 25% lager 

is dan in 1990. 

• De stichting Urgenda de rechtbank om een uitspraak had verzocht. 

Overwegende dat: 

• Op basis van het huidige beleid van de Staat Nederland in 2020 een vermindering van 
ten hoogste 17% zal bereiken. 

• Dat onder de norm van 25 tot 40% is die in de klimaatwetenschap en het internationale 
klimaatbeleid noodzakelijk wordt geacht voor de geïndustrialiseerde landen. 

• De consequenties van deze uitspraak dan ook verstrekkend is voor het tempo waarin 
klimaatdoelstellingen in Nederland gerealiseerd dienen te worden 

• 2020 nog slechts 4,5 jaar weg is 
Verzoekt het College: 

9 Op korte termijn te inventariseren wat de consequenties van deze uitspraak voor 
Haarlem zijn. 

• Een overzicht welke mogelijkheden er in Haarlem, dus op lokaal (gemeentelijk) niveau 
voorhanden zijn om versneld de doelstellingen te behalen, gezien het feit dat een 
reductie van 25% C02 uitstoot (tov 1990) noodzakelijk is. 

• Daarnaast een overzicht van de huidige stand van zaken en de op dit moment nog te 
realiseren doelen (Waar staan we tov van de doelstelling Haarlem Klimaatneutraal 
2030?) 

• Om de antwoorden op bovenstaand verzoek zo spoedig mogelijk na het reces aan de 
raad voor te leggen 

En gaat over tot de orde van de dag 

GroenLinks Haarlem 



r 
GROEN 

^HAARLEM 
D66 PVDA 

Motie 'Houd de wensenlijst in het vizier' 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 

Constaterende dat: 
• In het IP verschillende investeringen in rubrieken zijn ingedeeld om te prioriteren. 

Overwegende dat: 
• over de projecten, die op de lijst met Nice to Have's, staan besluiten zijn genomen 

zonder daar een tijdsplanning aan te geven, 
• De besluiten, genomen in het verleden, gerespecteerd moeten worden, 
• Door de lijst met 'nice to have's' in te voeren, het niet zo mag zijn, dat deze projecten 

aan de aandacht van Raad en College mogen ontsnappen 

Verzoekt het college: 
• Om de lijst met 'Nice to Have's' wel in het IP op te nemen tot het moment dat er 

meer ruimte is in het IP en tot een afweging kan leiden 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Stère'**'* 

Motie: NLMP Geen gelul, Inge Crul fair play bokaal 
Gelegenheidsfractie NLMP 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 25 juni 2015. 

De raad, 

Constaterende 

Het vertrek van het gewaardeerde lid Crul 

Overwegende 

• Dat dit niet onopgemerkt voorbij mag gaan 
• Dat het echter onwenselijk is dat de toon van het debat tot meer debat leidt 

dan de inhoud 

Besluit via het presidium, de griffie op te dragen: 

Een fair play klassement bij te houden tijdens de raadsvergadering 
De in de bijlage gestipuleerde regels hierbij als reglement te hanteren 
Maandelijks in de Raadsaam de top 3 in het klassement te rapporteren 
Jaarlijks bij de begroting de Inge Crul geen Gelul fair play bokaal uitte reiken 
aan het beste raadslid in dit kader. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

De gelegenheidsfractie NLMP 

Stèren berg 



Bijlage motie 
Gelegenheidsfractie NLMP 

Reglement van orde: NLMP Geen gelul, Inge Crul fair play bokaal 

Pluspunten worden toegekend voor: 

• Het geven van een compliment 
• Het via voorzitter praten 
• Het welkom heten van de luisteraars thuis, cq de vierde wand breken 
• Het uitdelen van voedsel aan raadsleden 

Bonus: complimenten aan de griffie 

Minpunten worden toegekend bij: 

Het te laat komen of afwezig zijn bij een raadsvergadering 
Het noemen van de eindtijd van de vergadering 
Het gebruik van het woord sympathiek voor een motie of voorstel 
Het gebruiken van het woord schoonheidsprijs 
Het interrumperen van de Nestor tijdens een historisch betoog of slaapje 
Het beginnen over de toon 
Het aanvallen van ambtenaren 
Het afgaan van de telefoon 
Het vloeken doormiddel van het aanhalen van goden ( en familie) en/of 
lichaamsdelen 
Het trommelvliesscheurend hard trommelen 
Het geven van cadeaus aan wethouders die ze niet kunnen tillen 
Als raadslid boven de 40 aan seks refereren 
De Engelse taal gebruiken, of zich ergeren aan het gebruik van de Engelse 
taal 
Het maken van slechte woordgrappen 



® SP /sSï)\ GROENLINKS 
\Ljy' HAARLEM 

Motie: Stadhuis als duurzaam lichtend voorbeeld 

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 

De kadernota besprekend 

Constaterende dat 

Op vele plekken, inclusief de raadszaal, er nog energieverslindende hallogeen en 
gloeilampen branden 

De debatten in de raad vaak verhit genoeg zijn, en de verwarming door lampen 
derhalve niet noodzakelijk is 

Voorts constaterende dat 

De verlichting in de vergaderzalen van het stadhuis vaak zonder goede reden brand 

Overwegende dat dat 

Goed voorbeeld goed doet volgen 

Draagt het college op 

Voor de begrotingsbehandeling een voorstel te doen voor het vervangen en daarmee 
verduurzamen van de verlichting op het stadhuis, waarbij minstens een reductie van 
1000 kWh wordt gerealiseerd 

Daarbij ook maatregelen te treffen om het onnodig aanstaan van lampen te 
voorkomen, bijvoorbeeld aanwezigheidssensoren en lichtsensoren 

Dit te dekken uit het reguliere onderhoudsbudget van het Stadhuis 

En gaat over tot de orde van de dag. 



 
  Overzicht moties en amendementen inclusief besluitvorming behandeling Kadernota 2015  versie 27 JUNI 2015 

HA 2015 M

A 

Onderwerp Indi

ener

(s) 

PH Advies College  BESLUIT  

RAAD 

 
 

STZ/

WW

GZ 

1 M Controle, geen mandaat op 

volkshuisvestingsgelden 

Overwegende dat: 

 

Het belangrijk is voor de raad om vooraf 

te kunnen beoordelen of het college bij 

het uitgeven van deze gelden binnen de 

met de raad afgesproken kaders blijft; 

Besluit 

De brede mandaten zoals die aan het 

college zijn gegeven voor het besteden 

van gelden voor de stedelijke vernieuwing 

en volkshuisvesting in te trekken. 

SP JL In de Woonvisie die door de raad in 2012 is vastgesteld is een financiële 

paragraaf opgenomen met de omvang en bestedingsdoelen van de Reserve 

Wonen (bestaande uit het restant van de eenmalige rijksbijdragen vanuit 

BLS en ISV).  Met de vaststelling zijn deze middelen meerjarig gelabeld om 

de doelstellingen uit de Woonvisie te behalen. De mandatering is in 

hetzelfde raadsbesluit geregeld. De commissie Ontwikkeling is actief 

geïnformeerd over de via mandaat genomen besluiten en is daarmee in staat 

gesteld haar controlerende functie uit te voeren. 

 

In de Kadernota 2014 zijn nieuwe middelen voor activiteiten op het gebied 

van Stedelijke Vernieuwing en het versterken van de kwaliteit van de 

openbare ruimte beschikbaar gesteld (vanaf 2016). Voor de besteding van 

deze middelen zal het college in september 2015 een voorstel aan de raad 

voorleggen. 

Het college ontraadt de motie. 
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STZ/

OGV 

2 M Als het er uitziet als een fietsenrek, 

wordt gebruikt als een fietsenrek, 

misschien is het dan wel …. 

Verzoekt het college 

De mogelijkheden te onderzoeken om 

fietsenrekken te plaatsen bij de zijkanten 

van de ingang van de fietsenkelder. 

SP CYS De motie strookt niet met het doel om een overzichtelijk fietsenvrij 

stationsplein te realiseren. Met de realisatie van de fietsflat en het op orde 

brengen van de handhavingscapaciteit vervalt bovendien de noodzaak van 

extra fietsenrekken.  

Het college ontraadt de motie. 
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  Overzicht moties en amendementen inclusief besluitvorming behandeling Kadernota 2015  versie 27 JUNI 2015 

HA 2015 M

A 

Onderwerp Indi

ener

(s) 

PH Advies College  BESLUIT  

RAAD 

 
 

GOB 3 M 2 weken wachten op grofvuil te grof 

Overwegende 

Het belang van een schone en leefbare 

stad; 

 

Draagt het college op 

Spaarnelanden de opdracht te verlenen de 

gemiddelde wachttijd voor het ophalen 

van grofvuil te reduceren tot maximaal 

een week 

 

SP CYS Spaarnelanden zal regulier na het maken van een belafspraak of afspraak via 

de website van Spaarnelanden, grofvuil binnen één werkweek ophalen, 

echter op enkele piekmomenten in het jaar is dat niet haalbaar. De maximale 

wachtlijst voor ophalen grof huishoudelijk afval is twee weken. Deze 

wachtlijst komt slechts voor tijdens piekperiodes in het voorjaar rond maart, 

april en in de zomermaand augustus. Gemiddeld wordt het afval binnen één 

werkweek opgehaald. 

 

Er zijn geen wachttijden voor het brengen van grof huishoudelijk afval op 

het Milieuplein. Het Milieuplein is zes dagen in de week geopend van 08.00 

tot 15.30 en op dinsdagavond tot 20.00 uur.  

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie.  

A 
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N 
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N 

O 

M 

E 

N 

SZW 4 M Geen scholing geen gebrek? 

Draagt het college op: 

Of er voor zorg te dragen dat Viva hun 

medewerkers wel gaat scholen; 

Of Viva alsnog in gebreke te stellen op dit 

punt. 

SP JvdH Wanneer geconstateerd wordt dat een contractpartij zich niet houdt aan 

betreffende verplichting uit het contract, moet een aanbieder in de 

gelegenheid gesteld worden hieraan alsnog te voldoen. Wanneer de 

aanbieder zich ook dan niet houdt aan de eisen van het contract is pas een 

ingebrekestelling mogelijk.   

Het college beschikt niet over concrete aanwijzingen dat Viva zich in deze 

niet aan de afspraken zou houden. Voorts benadrukt het college de wens dat 

in dit soort gevallen direct melding bij de ambtelijke organisatie wordt 

gedaan. Hierdoor kan meteen actie worden ondernomen. 

De motie wordt ontraden.  
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  Overzicht moties en amendementen inclusief besluitvorming behandeling Kadernota 2015  versie 27 JUNI 2015 

HA 2015 M

A 

Onderwerp Indi

ener

(s) 

PH Advies College  BESLUIT  

RAAD 

 
 

SZW 5 M Van Viva Fiasco naar zeggenschap 

cliënten 

Draagt het college op 

Bij de nieuwe contract periode van 

huishoudelijke hulp te onderzoeken of 

gunning aan een vereniging mogelijk is,  

waarvan de ontvangers van 

huishoudelijke ondersteuning lid zijn en 

aldus zeggenschap van cliënten is 

verzekerd. 

SP JvdH Het gunnen van een contract vindt plaats binnen de formele kaders van een 

aanbesteding. Het gunnen van een contract aan een vereniging waarvan de 

ontvangers van huishoudelijke ondersteuning lid zijn, is vanzelfsprekend 

alleen een optie wanneer een dergelijke vereniging bestaat en aan het 

programma van eisen van de aanbesteding voldoet. Op dit moment is het 

college niet op de hoogte van het bestaan van een dergelijke vereniging.  

Hierbij is antwoord gegeven op de inhoud van de motie en daarmee is de 

motie overbodig.  
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SZW 6 M Wachttijd jongeren bij aanvraag 

bijstand 

Draagt het college op: 

Tijdelijke financiële ondersteuning van 

ouders aan jongeren die zelfstandig gaan 

wonen bij het beoordelen van een 

uitkeringsaanvraag als een lening te 

beschouwen, en dit zo nodig te verwerken 

in de beleidsregels  

SP JL In de Participatiewet en jurisprudentie ligt vast of een  lening aan mensen 

met een bijstandsuitkering wordt aangemerkt als inkomen of lening. Hierbij 

wordt een weging gemaakt in de aard, het doel en de hoogte van de lening. 

Wanneer ná het aanvragen van bijstand voor levensonderhoud of incidentele 

kosten een lening bij derden wordt aangegaan om (tijdelijk) in deze kosten te 

voorzien wordt dit als een lening gezien en niet als inkomen. Dit moet wel 

worden aangetoond. Wanneer dit zich voordoet wordt binnen de gemeente 

onderzocht of de lening uit oogpunt van bijstand verantwoord is, hierbij 

wordt vooral gekeken of de hoogte van de lening niet meer is dan geldende 

bijstandsnorm, de reden van de lening, en of aantoonbaar dan wel 

aannemelijk is dat er een terugbetalingsverplichting is.  

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie. 
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CS/ 

SZW 

7 M Onderzoek naar doelmatigheid sociale 

dienst 

Draagt het college op 

In 2015 of 2016 een onder zoek naar de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van de 

sociale dienst in het kader van art 213 a 

van de gemeentewet uit te voeren. 

SP JvS/J

L 

Onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van GW 

art. 213a zijn een collegebevoegdheid. Het college staat sympathiek 

tegenover het genoemde onderwerp en neemt dit mee in de 

selectieprocedure. De keuze wordt aan de raad kenbaar gemaakt bij de 

Programmabegroting 2016. 
Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 
wachten.  

V 

E 

R 

W 

O 

R 

P 

E 

N 

STZ/ 

RB 

8 M Toekomstwijk 

Verzoekt het college: 

Te onderzoeken of het voormalig LJC2 

terrein (of een ander kavel)  wat nu ( of in 

de toekomst) braak ligt gebruikt in 

samenspraak met bovengenoemde 

projecten kan worden als proefterrein 

voor om al deze vernieuwende 

woningbouw ideeën. En zo projecten 

samen te brengen, zodat de Haarlemse 

bevolking hier kennis van kan nemen en 

de stad Haarlem hier weer nieuwe 

impulsen van krijgt en zich verder op de 

kaart zet als voorloper van vernieuwende 

ideeën.stwijk 

Trots, 

OPH, 

CU 

JvS Het college staat positief tegenover vernieuwende woningbouwideeën. De 

markt trekt aan en zowel ontwikkelaars als corporaties pakken weer 

woningbouwplannen op. De markt is dusdanig veranderd ten opzichte van 

enkele jaren geleden, dat de enige manier om succesvol te ontwikkelen is om 

vraaggestuurd te ontwikkelen, waarbij vernieuwende, duurzame, op de 

consument gerichte woningbouw uitgangspunt is. Er lijkt meer dan 

voldoende vernieuwend initiatief in de markt. De gemeente kan, indien 

gewenst,  een faciliterende rol oppakken (kennis, netwerk,  locatie, 

capaciteit, minder regels). In het voorstel voor besteding van de middelen 

voor activiteiten stedelijke vernieuwing die vanaf 2016 beschikbaar zijn, zal 

het college ook ruimte bieden voor experimenten en vernieuwing op dit 

gebied. 

Het college staat positief tegenover de strekking van de motie, onder de 

conditie van marktconforme toepassingsmogelijkheden. 

A 
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CC/ 

S&B 

STZ/ 

BP 

9 M Burgertop in Haarlem 

Verzoekt het college: 

Nu de burgertop in Amsterdam een ronde 

langs de stadsdelen doet om de resultaten 

van de burgertop te presenteren en hun 

leerpunten over aanpak te delen, deze ook 

in Haarlem uit te nodigen om hier hun 

verhaal te komen doen ter inspiratie 

Trots, 

OPH 

JvS Het college staat positief tegenover het kennisnemen van de resultaten van 
de burgertop en het is een goed idee als de raad nadere initiatieven neemt 
om deze resultaten te bespreken.   

 

A 

A 

N 

G 

E 

N 

O 

M 

E 

N 

GOB 10 M Initiatiefvoorstel Gescheiden afval, het 

levert wat op 

Verzoekt het college: 

Om de baten en kosten van het 

gezamenlijk afval scheiden project 

nauwlettend in de gaten te houden. De 

raad te informeren wanneer het punt is 

bereikt dat er een positief saldo is en met 

een voorstel te komen hoe een deel van 

dat positieve saldo, onder de 

verantwoordelijke Haarlemse inwoners 

verdeeld kan worden als dank voor de 

getoonde inzet 

Trots, 

OPH 

CYS Door contractpartij Spaarnelanden wordt in kaart gebracht wat de kosten en 

de baten zijn van de invoering van de Businesscase DAB, conform 

raadsbesluit 2014/31014 d.d. 28 mei 2014. 

 

De kosten zijn bekend, maar de baten vergen nader onderzoek. Dit 

onderzoek wordt momenteel uitgevoerd en zal, zodra gereed,  leiden tot een 

rapportage aan de raad. Bij een positief resultaat zal dit zich vertalen na de 

verdere uitrol van de DAB in een lagere afvalstoffenheffing. 
Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 
wachten. 
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DVV 11 M Initiatiefvoorstel Leges: Eerlijk is 

Eerlijk 

Verzoekt het college: 

Leges te hanteren die gebaseerd zijn op de 

werkelijke kosten en jaarlijks slechts te 

corrigeren met de inflatie 

Trots, 

OPH 

JvS De raad heeft al eerder uitgesproken dat kostendekkendheid van leges 

uitgangspunt is. Daarbij worden de kosten en opbrengsten zo reëel mogelijk 

geraamd. 

Daarbij wordt uitgegaan  dat in de motie met de werkelijke kosten de reële 

kosten worden bedoeld. Voor de bepaling van de kostendekkendheid wordt 

namelijk, conform landelijke spelregels, uitgegaan van de geraamde reële 

kosten en  niet de werkelijke gemaakte kosten, omdat de aanvragen vooraf 

moet weten wat de hoogte van de leges is. De nieuwe opzet van de Wabo 

leges komt binnenkort aan de orde in het technisch vragenuur op 2 juli a.s. 

en zal daarna ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.  

Het college ontraadt de motie.  
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STZ/ 

OGV

/GOB 

12 M Het Oranje fietsenplan 

Wetende dat:  

Het Oranje fietsenplan inhoudt dat: 

-Weesfietsen en wrakfietsen, ook met 

behulp van burgers, geïdentificeerd 

kunnen worden 

-Door Paswerk worden opgehaald 

-Fietsen die in te slechte staat zijn en die 

niet door een eigenaar worden terug 

gehaald, worden verkocht (eventueel als 

oud ijzer) 

-Dat fietsen die in betere tot goede staat 

zijn, worden opgeknapt door middel van 

een meester-gezel traject (leer werk) 

waarbij er in een soort stage traject een 

vak geleerd wordt en werkervaring op 

wordt gedaan onder begeleiding van een 

vakman (v/m) 

-Dat de werkplek waar deze fietsen 

worden opgeknapt bijvoorbeeld onder de 

Schoterbrug kan zijn, maar ook in 

parkeergarage de Kamp of een andere 

plek. 

-Dat van de opgeknapte fietsen duidelijk 

wordt gemaakt dat ze tot het Oranje 

fietsen plan behoren door ze oranje te 

spuiten en eventueel van het Haarlem 

logo te voorzien. 

-Dat daarna de fietsen a la het Parijse 

fietsenverhuur systeem “Velib” hun 

intrede doen in Haarlem. Waarbij op goed 

bereikbare plekken in de stad ( openbaar 

vervoer en/of auto) ophaal/inlever punten 

worden gecreëerd.  

Verzoekt het college: 

Te onderzoeken of er binnen de gemeente, 

de provincie, Den haag of Europa subsidie 

geld beschikbaar is voor bovengenoemd 

Trots, 

OPH 

CYS Het college heeft recent een voorstel met de commissie besproken over het 

verwijderen en opknappen van wees- en wrakfietsen door Paswerk. 

Systemen als Velib hebben in Nederland weinig kans van slagen door het 

hoge particuliere fietsbezit en de vele fietsverhuurpunten die al bestaan. Het 

college is van mening dat dergelijke initiatieven uit de markt moeten komen 

en zal, indien gewenst, een rol spelen, bijvoorbeeld door een initiatiefnemer 

in verbinding te brengen met Paswerk. 

Het college ontraadt de motie. 
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Raad 13 M De raad stelt de kaders Geen geheim 

van geheime stukken 

Verzoekt het college: 

Om degenen die over het vast stellen van 

de agenda van de raad gaat ( en misschien 

is dat de raad zelf wel?) de opdracht te 

geven het melden en bekrachtigen van 

geheime stukken als vast agenda punt 

bovenaan op te nemen 

Trots, 

OPH 

 Openbaarheid is de regel, geheimhouding de uitzondering. 

Indien dit aan de orde is draagt het orgaan dat in eerste instantie 

geheimhouding op een document oplegt zorg voor vermelding van de 

noodzaak tot bekrachtiging door de gemeenteraad. 

Wanneer deze noodzaak zich voor doet wordt deze nu per keer geagendeerd. 

De raad (voor deze het presidium) bepaalt zijn eigen werkwijze daaronder 

valt ook de vorm van de raadsagenda.  

Het opnemen van een vast agendapunt ‘te bekrachtigen geheimhoudingen’ is 

direct en kosteloos realiseerbaar. 

A 

A 

N 
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E 

N 

O 

M 

E 

N 

DVV

/ 

CC 

14 M  De raad stelt de kaders: Geen 

bezuinigingen op Handhaving en 

Veiligheid 

Verzoekt het college: 

Om bij de begroting van 2016 in ieder 

geval niet te bezuinigen op handhaving en 

veiligheid 

 

Trots, 

OPH 

BS 

JvS 

Het college vindt veiligheid en handhaving een belangrijk beleidsterrein 

waar grote inzet op noodzakelijk is. Echter, bezien in het totale kader van de 

gemeentebegroting ontkomen we er niet aan om ook voorstellen te doen om 

te bezuinigen binnen dit beleidsterrein. 

Het college ontraadt de motie. 
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S&B 

 

15 M De raad stelt de kaders: Dubbele stem 

voor direct omwonenden 

Verzoekt het college: 

 

Te overwegen om DIRECT betrokkenen 

bij een onderwerp een dubbele stem te 

geven bij participatie rondes ten op zichte 

van betrokkenen die in veel mindere mate 

als direct betrokkenen kunnen worden 

gezien. En met dit voorstel naar de raad te 

komen en aan de participatieraad voor te 

leggen. 

(in dit geval dus de mensen die direct aan 

de dijk wonen ten opzichte van de mensen 

in wijken verderop en slecht een paar keer 

per dag over de dijk rijden) 

Trots, 

OPH 

JvS Bij participatie en inspraak wordt ook nu gekeken naar mogelijke 

afwijkingen tussen direct betrokkenen en anderen.  

Bij participatie vindt geen stemming plaats. Tijdens de participatie wordt 

vooral goed naar mensen geluisterd waaróm ze voor of tegen zijn. Deze 

argumenten worden meegenomen in het voorstel naar de raad. 

Het college ontraadt de motie. 
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STZ 16 M Parkeergarage De Kamp, de groene 

trots van Haarlem 

Overwegende dat: 

• 

•De garage De Kamp zich leent voor meer 

innovatieve ideeën 

Mede wetende dat 

•Parkeren in garages voor elektrische 

auto’s extra aantrekkelijk kan zijn 

wanneer er voldoende oplaadpunten zijn. 

Zo kan een deel van de begane 

parkeerlaag volledige voorzien worden 

van laadpunten. 

•Parkeren in garages extra aantrekkelijk 

gemaakt kan worden als er in de garage 

zelf ook iets te doen is: Vergroening van 

het dak van de garage door middel van het 

project “De dakas” een mogelijkheid is. 

•Het hoofdkantoor van de 

buurtfietsenstallingen in ‘De Kamp’ 

gecreëerd kan worden, wegens zijn 

centrale ligging 

•Het waarschijnlijk een heerlijk genoegen 

moet zijn wanneer je na het parkeren 

verder de stad in kunt op een fiets van het 

Oranje fietsenplan 

Verzoekt het college: 

Te onderzoeken of er binnen de gemeente, 

de provincie, Den haag of Europa subsidie 

geld beschikbaar is voor bovengenoemd 

project en dit terug te koppelen aan de 

raad. Zodat de raad daarna kan bepalen of 

het hele plan of deelaspecten wel of niet 

de voorkeur hebben om te worden 

uitgevoerd. 

 

Trots, 

OPH 

CYS 

JvS 

De Kamp wordt ‘leuker’ door het initiatief van de DAKkas (het initiatief 

werkt momenteel in nauwe samenwerking met het college aan de uitwerking 

van haar plannen) en door de vergroening van de zijkant van de 

parkeergarage, waar budget voor vrijgemaakt is en waarvoor de raad op 

korte termijn een voorstel van het college tegemoet kan zien.  

 

Het college werkt via haar uitvoeringspartner Spaarnelanden aan het 

installeren van elektrische laadpunten in de Kamp. Voor verder beleid ten 

aanzien van laadpunten verwijst het college naar beantwoording van motie 

56. 

 

De ruimte die beschikbaar zou zijn voor ‘het hoofdkantoor buurtstallingen’ 

is in gebruik bij de beheerder.   

 

Voor het punt met betrekking tot oranje fietsen verwijst het college naar 

beantwoording van motie 12. 

Het college ontraadt de motie, omdat de meeste elementen onderdeel zijn 

van onderhanden ontwikkelingen.  
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CS/C

C 

17 M Kadernota en Jaarverslag wat ben je 

mooi, maar kritiek is gratis advies en 

van fouten valt veel te leren 

Verzoekt het college: 

Duidelijk uit te spreken dat het het 

principe “ Waar gewerkt wordt kunnen 

fouten gemaakt worden” ondersteunt en 

dat in de kadernota duidelijker terug te 

lezen is, behalve wat er goed ging of beter 

kon, wat (echt) fout ging 

Trots JvS Bij het jaarverslag legt het college verantwoording af over het gevoerde 

beleid, dan wordt er teruggekeken. Er wordt hierbij ook ingegaan op wat er 

niet bereikt is.  

Bij de beoordeling van het Jaarverslag 2013 door de commissie Kordes nog 

werd de gemeente Haarlem aangehaald als een van de weinige gemeenten 

die zich kwetsbaar durfden op te stellen door expliciet aandacht te besteden 

aan het niet realiseren van beleidsdoelenstellingen. In de kadernota wordt 

vooruitgekeken en is daarom niet de plek om terug te kijken.  

Het college ontraadt daarom deze motie. 
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N 

STZ/ 

WW

GZ 

18 M Wettelijk verplicht: verminderen 

schaarste sociale huurwoningen 

Draagt het college op: 

Een plan van aanpak te ontwikkelen dat 

tot doel heeft om op 1 juli 2019  de 

wachttijd voor een sociale huurwoning 

aanzienlijk te verkorten. 

SP JL Het college heeft reeds toegezegd in het najaar met voorstellen te komen ten 

aanzien van de betaalbaarheid en beschikbaarheid, waaronder de wachttijd. 

Deze worden met de raad besproken.  

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten. 
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CS/C

C 

19 A Bestemming rekeningresultaat 

Overwegende dat 

Het aanwenden van een positief 

rekeningresultaat ter dekking van een 

begrotingstekort een te rooskleurig beeld 

geeft van de staat van de gemeentelijke 

financiële positie; 

besluit 

Het voorstel van het college (blz. 71 en 72 

kadernota) als volgt aan te passen: 

De tekst onder punt 6 ‘de bestemming van 

het rekeningresultaat’ luidt als volgt: 

c. € 2.581.000 te bestemmen voor 

    schuldreductie 

d. komt te vervallen 

SP, 

VVD

, 

HVH 

JvS Hoe om te gaan met meevallers is een expliciete afweging geweest in het 

coalitieprogramma. Daarin is een balans gevonden tussen vermindering van 

de schuldenlast enerzijds en andere prioriteiten als sociale stad, achterstallig 

onderhoud, veilige stad, bereikbare stad, etc. anderzijds. 

Daarin is vastgelegd dat 50% wordt aangewend om de schuldenlast terug te 

dringen en 50% om de bezuinigingsopgave incidenteel te verminderen. Meer 

middelen inzetten voor schuldreductie is in strijd met deze afspraak, zonder 

dat er nieuwe argumentatie aan te grondslag ligt. 

Het college ontraadt de motie. 
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CS/C

C 

20 M 2040 is veel te laat, 2026 is op tijd 

Draagt het college op 

• Met een pakket besparingen te komen 

dat leidt tot het bereiken van het 

gewenste schuldratio van 100% in 

2026; 

• Hierbij expliciet gebruik te maken van 

de volgende overwegingen 

- De takeninventarisatie uit 2014 

- De nieuw beleid middelen van 1,2 

miljoen per jaar 

- De inzet nieuwe middelen stedelijke 

vernieuwing (triggermoney) van 1 

miljoen per jaar 

- Het doorlichten van investeringen op 

nut en noodzaak, zoals de Dolhuysbrug, 

de fietsparkeergarage Raaks en de 

Duinwijckhal 

SP, 

VVD

, 

HvH 

JvS De structurele aanpak van de schuldenlast is een expliciete afweging geweest 

in het coalitieprogramma. In deze kadernota wordt concreet vorm gegeven 

aan die afspraken. Daarin is een balans gevonden tussen vermindering van 

de schuldenlast en andere prioriteiten als sociale stad, achterstallig 

onderhoud, veilige stad, bereikbare stad, etc. 

Meer middelen vrijmaken voor aanpak van de schuldenlast gaat ten koste 

van het realiseren van de vastgelegde prioriteiten. 

De mogelijke baten die uit de genoemde overwegingen voortvloeien zullen 

overigens niet toereikend zijn de geformuleerde doelstelling te realiseren. 

Het college ontraadt de motie. 
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CC/ 

GOB 

21 A Kadernota IP: Eerst onderhouden, dan 

pas uitbreiden 

Besluit  

twee miljoen vrij te maken in het 

investeringsplan door: 

• GOB.60, de dolhuysbrug  

• GOB 61, de fietsparkeergarage Raaks 

Te schrappen uit het investeringsplan. 

En het college op te dragen 

De gelden voor onderhoud alleen aan 

onderhoud uit te geven;  

Bij de eerstvolgende vaststelling van het 

programma van onderhoudswerken een 

dekking vanuit het investeringsplan voor 

te stellen voor noodzakelijke herinrichting 

SP, 

VVD 

JvS 

CYS 

In de kadernota wordt nu voorgesteld om beleidswensen bij herinrichting 

vanuit de begroting te betalen. De beheerkosten vanuit de areaal uitbreiding 

moeten altijd uit de begroting betaald worden. Het schrappen van 

voorgenomen investeringen leidt er niet toe dat investeringsgeld ingezet kan 

worden voor beheer. 

Het college ontraadt de motie. 
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STZ/ 

OGV

/GOB 

22 M 'Plan de herplantplicht' 

draagt het College op, 

-met een voorstel te komen dat de 

problematiek van herplant van bomen 

voortvarend aanpakt, waarin opgenomen: 

-de locaties waar de herplant kan 

plaatsvinden, -hoe en aan wie de 

Haarlemmer aan kan geven waar plaats is 

voor één of meerdere bo(o)m(en), 

-het tempo van de herplant, op basis van 

een realistisch tijdsschema, -de Raad voor 

de aanstaande begrotingsbehandeling van 

2016 te informeren over welke keuzes het 

College in deze gaat maken voor de 

komende jaren, 

AP CYS Staand beleid is dat dode en zieke bomen 1 op 1 worden vervangen (inboet). 

Vanwege bezuinigingen is er een achterstand opgelopen in de inboet. Deze 

achterstand wordt in het plantseizoen 2015-2016 in principe ingelopen. 

Staand beleid is ook dat bij de aanvraag van een kapvergunning 

(bijvoorbeeld bij projecten) een herplantplicht is opgenomen. Als in het 

project geen ruimte is om alle bomen te herplanten wordt bij voorkeur in de 

omgeving of in het gebied (en in overleg met omwonenden) gezocht naar 

alternatieve locaties voor het nakomen van de herplantplicht. 

 

Spaarnelanden zal in het kader van het domein 

dienstverleningsovereenkomst (DDO) contract met een plan komen voor 

inboet voor komend plantseizoen. Bewoners kunnen altijd via het meldpunt 

een verzoek doen voor het planten van een om. Of deze wens gehonoreerd 

kan worden is met name afhankelijk van plek (kabels en leidingen), verkeer 

en of er ruimte is binnen het taakstellend budget van onze marktpartner 

Spaarnelanden. 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie. 
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CS/C

C 

23 M 'Sociaal domein niet algemeen' 

draagt het College op, 

-het in het jaarverslag 2014 genoemde 

overschot op de reserve wwb- 

inkomensdeel toe te voegen aan de 

reserve sociaal domein, 

- de reserve sociaal domein waar nodig in 

te zetten voor het gehele sociale domein 

(en niet te beperken tot slechts die 

onderdelen uit sociaal domein dat 

onderhevig is (geweest) aan transities 

AP JvS  Uit financiële (verschillende financieringsstromen) en inhoudelijke 

(verschillende doelgroepen) overwegingen is gekozen voor aparte reserves 

WWB en sociaal domein. Het college is van mening dat ook de mutaties op 

de reserves gescheiden dienen te blijven. Bovendien zou toevoeging van het 

WWB-overschot 2014 aan de reserve sociaal domein zorgen voor een 

vroegtijdig tekort op de reserve WWB, gezien de door de raad besloten 

onttrekkingen in de komende jaren.  

Naar aanleiding van de begroting 2015 is afgesproken dat het college een 

nadere uitwerking geeft aan: 

• de term ‘rijksbudget = werkbudget’ én  

• de algemene afspraak uit de begroting dat de reserve is ingesteld voor 

‘taken die redelijkerwijs gekoppeld zijn de bekostiging van het Rijk via de 

integratie-uitkering’.  

 

In de nota ‘Uitgangspunten mutaties Algemene Reserve Sociaal Domein’ is 

die afspraak uitgewerkt. Ten opzichte van het algemene overzicht uit de 

begroting is de strekking van de algemene reserve sociaal domein verfijnd 

tot die taken bekostigd worden uit de integratie-uitkering sociaal domein. 

Enige uitzondering daarop is leerlingenvervoer aangezien dit nauw verwant 

is met het doelgroepenvervoer dat wel bekostigd wordt uit de integratie-

uitkering. Minimabeleid en schulddienstverlening zijn geen onderdeel van de 

integratie-uitkering en vallen daarmee buiten de reserve sociaal domein. 

 

Bovendien zou door deze beweging een gat in de begroting getrokken 

worden doordat in de Programmabegroting 2014 in 2015 en 2016 voor 

respectievelijk     € 908.000 en € 608.000 onttrokken wordt aan de reserve 

WWB ten gunste van de begroting. 

Het college ontraadt de motie. 
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WW

GZ 

24 M 'Bestrijdt de eenzaamheid' 

constaterende dat, 

draagt het College op, 

-met een voorstel te komen dat de 

problematiek Eenzaamheid voortvarend 

adresseert op basis van de huidige stand 

van de wetenschap op dit terrein, 

-de kosten de dekken ten laste van de 

middelen die nu worden uitgegeven aan 

BUUV, dan wel de reserve sociaal 

domein, 

-de Raad voor de aanstaande 

begrotingsbehandeling van 2016 te 

informeren over welke keuzes het College 

in deze gemaakt heeft 

Motie wordt aangepast -/- 2
e
 bolletjes 

AP JvdH Het college pakt het probleem van eenzaamheid vanuit het 

coalitieprogramma op en is actief aan de slag met het terugdringen van 

eenzaamheid. Eenzaamheid is een complex probleem: met diverse partners 

in de stad wordt actief ingezet op het bestrijden van eenzaamheid. Dit 

varieert van huisbezoeken, ontmoetingsactiviteiten, dagopvang, 

maatjesprojecten tot eettafels en kookprojecten, etc.).  Het college zal u voor 

de begrotingsbehandeling per brief informeren over de uitgangspunten en de 

inzet op het bestrijden van eenzaamheid.  

Het college adviseert de raad om de brief van het college af te wachten.. 
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STZ/ 

SB 

25 M  'De kost gaet voor den baet' 

draagt het College op, 

-de functie van subsidieambtenaar her in 

te voeren, 

-de kosten te dekken uit de algemene 

middelen, 

-de Raad binnen een jaar na aanstelling te 

informeren over de kosten en baten van 

deze ambtenaar als percentage van de 

extra verworven subsidie, 

AP JvS Vanaf 2011 is binnen de gemeente Haarlem het kennispunt 

subsidieverwerven ingericht. Periodiek wordt een subsidiescan uitgevoerd, 

waarbij geïnventariseerd wordt welke Europese, nationale, provinciale 

subsidies en fondsen interessant zijn voor de doelen geformuleerd in de 

programmabegroting. De medewerkers worden daarnaast actief 

geïnformeerd over de meest actuele subsidiemogelijkheden en worden 

ondersteund bij het aanvragen van subsidies. Deze aanpak heeft voor het jaar 

2014 geresulteerd in een opbrengst van circa € 4 miljoen.  

Tijdens de begrotingsbehandeling 2014 heeft de raad een motie aangenomen 

om te komen tot een meer samenhangende (regionale) lobbystrategie. Op dit 

moment wordt met de regiogemeenten overlegd over een gezamenlijke 

aanpak. In het najaar zal het college u informeren over de uitkomst van dit 

overleg en andere acties gerelateerd aan de uitvoering van deze motie.   

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven, maar de taken zijn op een andere wijze georganiseerd. 

Het college ontraadt de motie. 
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DVV 26 M Ontmaskerde Witwasserettes 

(Vanish Harlem Action) 

 het NRC Handelsblad niet voor niets op 

18 juni j.l. meldde – in een uitgebreid 

artikel over onder meer de bedreiging 

van burgemeester Schneiders: “Slecht 

lopende winkels met plots een nieuwe 

gevel? Dat kan misdaadgeld zijn, zegt 

de criminoloog. Wat te doen?” 

 ook in Haarlem menig onderneming is 

gevestigd, waarvan iedere regelmatige 

passant of omwonende kan constateren, 

dat deze slechts als dekmantel dient ter 

witwassing van criminele gelden, 

• overwegende dat de gemeente i.s.m. het 

RIEC-NH prioriteit zou kunnen geven 

aan opsporing en vervolging van 

dergelijke criminele ondernemingen en 

dito netwerken, 

• draagt het College op hieraan prioriteit 

te geven, 

AP BS De integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit is als geprioriteerd 

thema opgenomen in het Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-

2019. De huidige aanpak richt zich onder andere op malafide ondernemers 

rond de Schoterweg en motorclubs (OMG’s). 

Hierbij is de samenwerking in RIEC verband belangrijk; immers, alleen door 

gezamenlijk optrekken door de gemeente samen politie, openbaar ministerie, 

belastingdienst en andere overheden kan ondermijning door criminele 

samenwerkingsverbanden worden teruggedrongen. De ervaringen met deze 

aanpak tot nu toe leren dat het een zaak van lange adem is. Het college wil 

dit beleid ook in 2016 met kracht voortzetten. 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie. 
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SZW 27 M 'Bijzondere afdeling voor bijzondere 

doelgroepen' 

draagt het College op, 

• het per 1-1-2016 herintroduceren van 

de afdeling bijzondere doelgroepen 

binnen de afdeling sociale zaken, 

• de kosten te dekken uit de in het 

jaarverslag 2014 aan de algemene 

reserve toegevoegde middelen reserve 

WWB à € 1,8 miljoen 

AP JL Uitgangspunt van de dienstverlening is met oog voor de persoon en situatie 

van de klant tot een oplossing komen. Dat is ook verwoord in de brief aan de 

commissie van 4 februari 2013 die in de commissie van 14 februari 2013 is 

besproken. Daarmee is hetgeen de indieners beogen reeds bestaand beleid. 

Op basis van signalen van maatschappelijke organisaties zijn er inmiddels 

contactpersonen aangewezen binnen de uitvoering. De gemeente heeft, zoals 

door de indieners terecht wordt opgemerkt, kennis en expertise in huis, ook 

voor bijzondere doelgroepen. Op deze manier krijgt de meest kwetsbare 

Haarlemmer de juiste zorg en aandacht die hij nodig heeft. 

Medewerkers zijn getraind om met een breed publiek te werken. Wanneer de 

uitkering is toegekend is er een vast contactpersoon. Binnen het Poortmodel 

is er de mogelijkheid om maatwerk te leveren als de eisen die gesteld 

worden te ingewikkeld blijken. 

De motie wordt ontraden.  
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C 

SZW 

28 M 'Tref doel met onderzoek naar WMO' 

draagt het College op 

• alsnog over te gaan tot het doen van een 

onderzoek naar doelmatigheid en 

doeltreffendheid van de resultaten van 

het beleid van de uitvoering van de 

WMO breed, 

• daarin ook de vraag op te nemen of en 

hoe kostenbestrijding gerealiseerd is, 

• de Raad bij de aanstaande 

begrotingsbehandeling van 2016 aan te 

geven dat het bedoelde onderzoek 

wordt uitgevoerd in 2016 met de 

uitgebreide onderzoeksdoelstelling 

AP JvS 

JvdH 

Onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van GW 

art. 213a zijn een collegebevoegdheid. Het WMO onderzoek, zoals in de 

motie beschreven is, is anders dan het college bedoeld heeft bij de 

Programmabegroting 2014: dit onderzoek zou plaatsvinden vóór de transitie 

en had (mede) tot doel deze transitie te helpen vormgeven. Het college staat 

sympathiek tegenover deze invalshoek van het genoemde onderwerp en 

neemt dit mee in de selectieprocedure. De keuze wordt aan de raad kenbaar 

gemaakt bij de Programmabegroting 2016.  
Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 
wachten.  
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M&S 

HRM 

29 M Houdt U Nog Even Vol…?! 

• het verrassend goed gaat met de 

veiligheid van het Haarlemse 

ambtenarenkorps, indien we dit afzetten 

tegen de mate waarin deze wordt 

ingezet om de Haagse bezuinigingen op 

bijvoorbeeld zorg, wmo, schuldhulp en 

sociale zaken af te wenden op de 

inwoners van onze mooie stad, 

 het echter een impliciet risico blijft dat 

inwoners ‘uit hun dak gaan’ aan de 

balie, omdat men wordt afgewezen in 

geval van aanspraak op enige 

ondersteuning, 

 onbekend is, hoe eea door de 

ambtenaren wordt beleefd (zowel als 

het gaat om het noodgedwongen 

uitvoeren van het steeds ‘hardere’ 

beleid, als om de reacties van het 

publiek daarop), 

draagt het College op 

 geanonimiseerd onderzoek (enquête) te 

laten doen onder het ambtelijk 

personeel, teneinde inzicht te verkrijgen 

in de mate waarin dergelijke problemen 

worden ervaren / beleefd, 

• de raad nog voor de begroting van 2016 

te informeren over de uitkomsten van 

dit onderzoek, 

AP JvS Het college deelt het belang van een goede veiligheid voor onze ambtenaren. 

Er is daartoe een uitgebreid pakket aan maatregelen voorhanden, waaronder 

een gemeente breed incidentenprotocol agressie en geweld, periodieke 

trainingen omgaan met agressie, professionele nazorg én een registratie van 

alle incidenten. Elk half jaar vindt er een evaluatie plaats van de incidenten 

in de publiekshal. Intern is er aandacht voor de beleving en ervaringen 

rondom agressie en geweld bij ambtenaren. De belevingen van de 

ambtenaren zijn door de aandacht en maatregelen over het algemeen bekend. 

Hierdoor is het voorgestelde anonieme onderzoek niet nodig.  

Het college staat derhalve positief tegenover de strekking van de motie, 

maar ontraadt de motie. 
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M&S 

COM 

30 M Motie de Mare van Mutare: Niet 

Prematuur Opgeheven, noch opgegeven 

Draagt het college op: 

De uitslag van de 

bezwaarschriftprocedure af te wachten 

Bij de behandeling van de Kadernota nog 

geen beslissing aan de raad voor te leggen 

over de intrekking van het subsidie aan de 

Stichting 

De komende maanden tot aan de 

begrotingsbehandeling de mogelijkheden 

tot dekking te onderzoeken en daarbij ook 

de gelden voor de jumelages met Angers 

en Osnabrück te betrekken AP 

AP BS De uitslag van de bezwaarschriftenprocedure wordt op korte termijn aan het 

college kenbaar gemaakt.  Het college adviseert de raad om het voorstel van 

het college af  te wachten. 

De subsidie voor de Stichting Stedenband Haarlem Mutare (€ 77.000 ) is 

bedoeld voor de overheadkosten van de stichting en het project digitaal 

schoolplein (Zimsurf). De subsidie (€ 8.000) voor de zustersteden Angers en 

Osnabruck is bedoeld voor de uitwisselingen van de burgers op het gebied 

van educatie, cultuur en sport. Er is al in het coalitieprogramma afgesproken 

om deze subsidie op te voeren als bezuiniging en gecommuniceerd in 

september 2014 met Stichting Stedenband Haarlem Mutare.  

Het college ontraadt de motie. 
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Milie

u 

31 M Meer Ruimte voor wind 

Draagt  het college op om: 

• In gesprek te treden met de 

gedeputeerde om bijvoorbeeld door een 

pilot zoveel mogelijk ruimte te maken 

voor Haarlemse initiatieven en ambities 

op het gebied van windenergie; 

• Voor eind van 2015 te rapporteren 

welke mogelijkheden het college ziet voor 

de toepassing van windenergie op het 

grondgebied van Haarlem 

D66, 

CDA 

CYS Het college is in gesprek met een initiatiefnemer voor de vernieuwing van 

het windmolenpark Schoteroog. In dat kader vindt ook overleg met de 

Provincie plaats. De uitwerking hiervan vindt plaats in het op te stellen 

bestemmingsplan Penningsveer. 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie. 
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STZ/ 

JOS 

32 M Een Haarlemse Internationale School 

 

Draagt het college op om: 

• een onderzoek uit te voeren naar de 

mogelijkheden voor internationaal 

onderwijs in Haarlem, waarbij dit 

onderwijs geen capaciteit in mag nemen 

van de reguliere scholen; 

• hierbij (bijvoorbeeld door een 

prijsvraag) de interesse van betrokken 

partijen te peilen; 

• voor de kadernota 2016 de resultaten 

hiervan te presenteren aan de raad. 

D66, 

CDA, 

VVD 

MS Het college onderschrijft de constatering dat een internationale school 

bijdraagt aan het vestigingsklimaat in Haarlem en staat derhalve positief 

tegenover deze motie. 
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STZ/ 

JOS 

33 M University College Haarlem 

Draagt het college op om: 

• een onderzoek uit te voeren naar de 

mogelijkheden voor universitair onderwijs 

in Haarlem 

• hierbij (bijvoorbeeld door een 

prijsvraag) de interesse van betrokken 

partijen te peilen 

• voor de kadernota 2016 de resultaten 

hiervan te presenteren aan de raad.  

D66, 

CDA, 

VVD 

GLH 

MS Het college stelt de raad voor te starten met het peilen van de interesse bij 

betrokken partijen en op basis van deze peiling met de gemeenteraad in 

gesprek te gaan over mogelijke vervolgstappen. 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten. 
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GOB 34 M Meer groeninitiatief, minder areaal, 

meer geld voor het overige onderhoud 

Draagt het college op om: 

•Voor het eind van het jaar groenadoptie 

mogelijk te maken; 

•Voor de behandeling van de begroting 

2016 een voorstel te presenteren aan de 

raadscommissie beheer op welke wijze 

het vrijgespeelde budget ingezet kan 

worden waarbij dit mogelijk een bijdrage 

levert aan beperken van de 

onderhoudsvoorraad; 

D66, 

PvdA

, 

GLH, 

OPH 

CYS Het college staat positief tegenover meer groenadoptie. Het college maakt dit 

ook mogelijke door middel participatiecontracten en stimuleert groenadoptie 

door middel van subsidie voor kleine groeninitiatieven.  

 

Een verwachte structurele besparing op gebied van groen beheer en 

onderhoud zal nihil zijn. Groenadoptie is versnipperd en gevarieerd en 

verschilt sterk per gebied. Dit betekent meer maatwerk in het dagelijks 

onderhoud, waardoor er geen financiële opbrengsten te verwachten zijn. Wel 

staat het college achter dit concept. 

Het college staat positief tegenover de motie. 
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STZ/ 

MILI

EU 

35 M Met Minder Regels op Weg naar een 

meer Duurzaam Haarlem 

 

Draagt het college op om: 

• Kennis te nemen van het in de 

Amsterdamse gemeenteraad 

gepresenteerde initiatiefvoorstel “Minder 

regels voor meer duurzame energie” en de 

bestuurlijke reactie hierop; 

• Na te gaan in hoeverre de in dit voorstel 

beschreven lijnen ook van toegevoegde 

waarde kunnen zijn voor Haarlem; 

• Jaarlijks in de Duurzaamheidsmonitor te 

rapporteren over de Haarlemse inzet op de 

volgende duurzaamheid bevorderende 

maatregelen: 

O schrap verouderde en onzinnige regels 

die duurzaamheid belemmeren 

O Bouw ruimte in voor innovatie bij 

nieuwe projecten 

O Laat bewoners, burgerinitiatieven en 

(kleine) ondernemers het niet allemaal 

zelf uitvinden 

O Maak duurzaamheid goedkoper door 

minder bureaucratie 

oWend experimenteerruimte aan die 

landelijke wetgeving biedt 

D66, 

VVD

, 

GLH, 

CDA, 

OPH, 

PvdA 

CYS Het college neemt met grote belangstelling kennis van het door de 

gemeenteraad van Amsterdam gepresenteerde initiatiefvoorstel ‘Minder 

regels voor meer duurzame energie’ en zal nagaan in hoeverre de in dit 

voorstel beschreven lijnen van toegevoegde waarde kunnen zijn voor 

Haarlem. De raad zal worden geïnformeerd over de bevindingen. Overigens 

wordt aan een aantal van de door u  genoemde punten in de dagelijkse 

praktijk al uitvoer gegeven. 

Het college staat positief tegenover de motie. 
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STZ/ 

OGV 

E&C 

36 M Plaats voor een Camper plaats’ 

 

Draagt het college op: 

•Onderzoek te doen naar kosten en baten 

van een camperplaats aan de rand van 

Haarlem centrum. 

•Een voorstel te doen aan de Raad over de 

inrichting van een camperplaats, rekening 

houdend met basale voorzieningen voor 

camperaars zoals stroom, water, afvoer 

van afval, verlichting en veiligheidsissues. 

D66, 

AP, 

VVD 

JL 

JvS 

In het kader van het hotelbeleid uit 2012 is aangegeven camperplaatsen te 

stimuleren, maar er is nog geen geschikte locatie in de openbare ruimte van 

Haarlem gevonden. Het college staat open voor nieuwe initiatieven en zal dit 

onderzoeken. Het college treedt hierover in overleg met buurgemeenten en 

het recreatieschap. De raad zal geïnformeerd worden. 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten. 
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STZ 37 M Van Haarlems hout zaagt men banken 

Draagt het college op 

In gesprek te treden met Stadshout 

Kennemerland en Spaarnelanden om te 

zorgen dat Haarlem hout wordt omgezet 

in Haarlemse bankjes geadopteerd door 

Haarlemmers of Haarlemse bedrijven en 

die voor alle haarlemmers en bezoekers 

van de stad toegankelijk zijn. 

D66, 

CDA, 

VVD

, 

PvdA

, GL, 

CU, 

AP 

CYS Het college zal, zoals eerder toegezegd,  in gesprek treden met Stadshout 

Kennemerland en Spaarnelanden en op basis van deze gesprekken en een 

inschatting van de kosten u informeren over de mogelijkheden. 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten. 
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DVV 38 M ‘Handhaving hondenpoep op basis van 

DNA’ 

Verzoekt het college: 

 

Te zoeken naar een praktische en 

financieel haalbare methode om controle 

achteraf mogelijk te maken; 

Op basis van vrijwilligheid de hond,  

indien dit nog niet is gedaan, te chippen 

en het DNA profiel van de hond te laten 

registeren; 

Voor de deelnemende hondeneigenaren 

wordt de hondenbelasting fors verlaagd; 

Na invoering te handhaven door de 

achtergelaten uitwerpselen te herleiden 

naar de hond en vervolgens naar de 

eigenaar van deze hond door middel van 

DNA-onderzoek; 

CDA BS 

JvS 

Gelet op de discussie over ‘minder regels – minder handhaving’ wil het 

college de regelgeving en de handhaving rond de aanpak van overlast door 

honden niet ingewikkelder maken. Het is een creatief voorstel, echter de 

uitvoering is complex en de kosten zijn substantieel. Naar het oordeel van 

het college is de huidige gecombineerde aanpak van hondenpoep waarbij 

zowel communicatie als beboeten onderdeel van uitmaakt afdoende om de 

ergste overlast te beperken. 

Het college ontraadt de motie. 
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DVV 39 M  ‘Veiligheid Schalkwijk’ 

Verzoekt het college om een 

projectvoorstel uit te werken en dit aan de 

raad voor te leggen, waarin voorstellen 

worden gedaan om de aanpak van overlast 

en criminaliteit door jongeren in 

Schalkwijk te intensiveren en meer focus 

wordt gelegd op preventie, bestaande uit 

de volgende drie componenten: 

1.  Het beter vormgeven van de 

systeemgerichte (persoonsgerichte en 

gezinsgerichte) aanpak van 

overlastgevende en/of criminele jongeren 

door middel van de juiste begeleiding; 

2. Het geven van een extra impuls aan 

wijkinitiatieven in Schalkwijk; 

3. Extra inzet van het ‘straathoekwerk’ of 

‘outreachend werk’ (bijv. het 

Amsterdamse project Jongeren Jeugd 

Preventie) in Schalkwijk; 

CDA 

PvdA

, 

D66, 

GLH 

BS De aanpak van overlast en criminaliteit door jongeren is een geprioriteerd 

thema in het Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015 – 2019. Het 

blijkt dat de problematiek rond overlastgevende en criminele jongeren in 

Schalkwijk complex is. Er wordt intensief samengewerkt met politie, 

openbaar ministerie en de overige veiligheidspartners.  

Met het inzetten van het geld dat beoogd was voor de brandweerpost Oost 

kan een extra impuls gegeven worden. Met name als het gaat om de 

aansluiting van hulpverlening en zorg op de veiligheidsaanpak. Het voorstel 

in de motie sluit goed aan op de aanpak zoals die nu wordt uitgevoerd. Het 

college zal een dan ook op korte termijn een projectvoorstel aan de raad 

voorleggen.  

Het college staat positief tegenover deze motie en adviseert de raad om het 

voorstel van het college af te wachten. 
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40 M Een nieuwe collegeauto:  Nice to have 

Besluit dat er in 2015 geen gronden 

aanwezig zijn om tot vervanging van de 

collegeauto over te gaan en besluit 

daarmee niet akkoord te gaan met 

vervanging van de collegeauto in 2015. 

Beveelt het college aan om t.z.t. een 

voorstel voor vervanging aan de Raad 

voor te leggen voor een energiezuinige 

auto 

OPH, 

Trots, 

SP, 

AP 

JvS Het college is in 2014 tegemoet gekomen aan de wens van de raad om de 

collegeauto nog een jaar langer te gebruiken. De auto is na 5 jaar aan het 

eind van zijn economische levensduur. De opzet is om het totale 

gemeentelijke wagenpark aan te besteden en vanuit kosten- en 

beheeroverwegingen in een lease constructie onder te brengen. Daarbij zal 

de vernieuwing ook leiden tot een energie zuiniger wagenpark (inclusief de 

college auto). 

Het college ontraadt deze motie. 

V 

E 

R 

W 

O 

R 

P 

E 

N 



 
  Overzicht moties en amendementen inclusief besluitvorming behandeling Kadernota 2015  versie 27 JUNI 2015 

HA 2015 M

A 

Onderwerp Indi

ener

(s) 

PH Advies College  BESLUIT  

RAAD 

 
 

V 

E 

R 

V 

A 

N 

G 

E 

N 

 

D 

O 

O 

R 

 

41 

BIS 

41 M De effecten van de Meicirculaire 

Besluit dat het college vanaf 2016 op de 

woensdag voorafgaand aan de 

behandeling van de Kadernota een 

gedetailleerd overzicht aanreikt van de 

effecten van de Meicirculaire op in ieder 

geval: 

-het dan lopende exploitatiejaar; 

-de meerjarenbegroting; 

-de doorwerking op de reservepositie 

OPH, 

AP 

Trots, 

HvH, 

VVD

, SP, 

PvdA 

AP, 

GLH, 

D66 

JvS Het college staat positief tegenover de strekking van de motie, doch kan op 

voorhand niet invulling geven aan de betekenis van ‘gedetailleerd’. 

Om rust aan te brengen in de P&C cyclus is afgesproken dat de meicirculaire 

niet in de opstelling van de  kadernota wordt opgenomen en de 

septembercirculaire niet in de begroting. Voorts is afgesproken dat het 

college zo snel als mogelijk de raad na het verschijnen van een circulaire 

informeert over de betekenis voor de Haarlemse begroting. De circulaires 

zijn niet zo ingericht dat deze één op één te vertalen zijn naar de 

gemeentelijke begroting. Er is interpretatie nodig en voor interpretatie 

achtergrond kennis. Deze kennis wordt opgehaald bij het 100.000+ overleg 

en bij de ministeries. De interpretatie vraagt dit jaar extra tijd vanwege te 

cryptische  informatie over de vier decentralisaties. 

In de afweging tussen zorgvuldigheid en tijdigheid zal minimaal de 

woensdag voor de kadernota- en begroting- vaststelling de raad worden 

geïnformeerd over de betekenis van circulaires. 

 

Het college is er alles aan gelegen om zo snel als mogelijk de raad te 

informeren over de betekenis van circulaires en wil daar ook een uiterste 

inspanning voor leveren. Gelet op de complexiteit en nog grotere 

complexiteit door de decentralisaties sociaal domein, kan op voorhand niet 

toegezegd worden dat gedetailleerde informatie beschikbaar is op de 

woensdag voorafgaand aan de behandeling van een P&C document. 

Het college ontraadt de motie. 
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SZW 42 M Werken aan werk in Haarlem: inkopen 

bij Sociale Firma’s   

Verzoekt het college: 

•Te komen tot een definitie van de 

gemeente voor sociale firma’s in 

Haarlem. 

•Sociale firma’s die voldoen aan de 

definitie preferred supplier te laten zijn 

van de gemeente. 

 Dit zorgt voor een grotere afzetmarkt en 

meer werk. Via een website kunnen ze 

hun producten en diensten extra onder de 

aandacht te brengen bij inkopers van de 

gemeente. Dit kan een verdere uitwerking 

zijn van de staalkaart die nu al bestaat in 

Haarlem (zie 

http://www.samenvoorelkaar.nl/social-

return-haarlem/ 

PvdA

, 

OPH, 

D66, 

GLH, 

CU 

JL Graag wil het college de wijze waarop social firms een rol kunnen spelen bij 

Social Return uitwerken. Dat zal bij voorkeur gebeuren samen met de 

betrokken  firms. Daarbij zullen de financiële consequenties inzichtelijk 

worden gemaakt.  

 

De gemeente hanteert bij de inkoop de zogenaamde Social Return (SR) 

verplichting, naast andere voorwaarden. Aanvulling van het SR beleid met 

speciale aandacht voor Sociale Firma’s acht het college een wenselijke 

ontwikkeling. De kosten van de uitvoering zullen door het college in beeld 

gebracht worden.   

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten. 
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43 M Motie “Piramide Boerhaave verdient 

renovatie” 

Draagt het college op om: 

•Bij de uitwerking van het 

investeringsplan te zoeken naar 

mogelijkheden om een substantiële 

aanpassing van de Piramide Boerhaave al 

in 2016 te realiseren, met inbegrip van de 

financiële dekking door Stichting 

Spaarnesant; 

•Over de uitwerking en aanpassing met 

Stichting Spaarnesant in overleg te treden; 

PvdA

, 

CDA, 

AP 

MS Het college zal voor de Programmabegroting 2016 onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn om aan de wens van de raad tegemoet te komen. Bij dit 

onderzoek zullen de afspraken over het kasstroomplafond betrokken worden 

en wordt bezien of er geen extra druk op het investeringsplan optreedt of 

andere investeringen in onderwijshuisvesting in het gedrang komen. Een 

mogelijk voorstel zal worden afgestemd met de schoolbesturen primair en 

voortgezet onderwijs, zoals gebruikelijk bij de totstandkoming van het SHO.   

Het college staat positief tegenover de motie.   
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SZW 

 

44 M Inzet van mystery guests bij aanvraag 

bijstandsuitkering 

Verzoekt het college: 

•Structurele inzet van mystery guests bij 

monitoring van de klantbeleving en 

bejegening bij het aanvragen van de 

bijstand en hiervoor bij de opvolging van  

nota kans en kracht een voorstel voor te 

leggen aan de raad. Dat is voor 1 

december 2015; 

•Bij de vormgeving uit te gaan van de 

werkwijze die de gemeente Leeuwarden 

heeft gehanteerd bij de inzet van mystery 

guest bij de sociale dienst (mystery guest 

gaat mee met cliënten die daaraan willen 

meewerken); 

•De financiering hiervan te bekostigen uit 

het budget dat beschikbaar is voor de 

implementatie van de nieuwe nota kans en 

kracht; 

 

PvdA

, 

GLH, 

CDA, 

AP, 

CU 

JL Periodiek worden voor de uitvoering van de WMO en de Participatiewet 

klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. In de onderzoeken die 

momenteel uitgevoerd worden is ook specifiek aandacht voor de bejegening 

en specifieke doelgroepen waarvoor vragenlijsten een minder geschikt 

instrument is. In de uitvraag voor nieuwe te houden 

klanttevredenheidsonderzoeken wordt de suggestie voor mystery guests 

meegenomen. Die uitkomst hiervan wordt teruggekoppeld aan de raad. 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten. 
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M  

45 M Visie op waaier internetsites 

Verzoekt het college: 

 Een visie te ontwikkelen op de 

toekomst van de verschillende websites 

in beheer van de gemeente of waarvan 

de gemeente de grootste financier is 

met als doel een efficiënter beheer en 

een groter bereik 

 Hierbij in ieder geval te onderzoeken: 

-of de websites lokethaarlem.nl, 

groenemug.nl, samenvoorelkaar.nl en 

haarlemmarketing.nl in de 

gemeentelijke website kunnen worden 

geïntegreerd, eventueel met behoud van 

een thematische portal en/of subdomein 

(bijvoorbeeld loket.haarlem.nl); 

- vermindering van het aantal content 

management systemen door onder meer 

een mogelijkheid om via het centrale 

content management systeem van 

haarlem.nl snel en goedkoop tijdelijke 

themasites of thema-pagina’s op te 

richten; 

- een afwegingskader voor de start van 

nieuwe websites 

CU BS 

JvS 

In 2012 werd de nota ‘Haarlem.nl: basis voor verbinding’ vastgesteld. Hierin 

is een eerste visie op de online presentatie van de gemeente Haarlem 

vastgelegd. De visie diende in de eerste plaats als kader voor de toen te 

ontwikkelen nieuwe gemeentelijke website. Daarnaast gaf de visie 

richtlijnen voor de ontwikkeling van andere websites van of in 

samenwerking met de gemeente. Voor het content management systeem 

wordt gebruik gemaakt van open sourcetoepassingen. Op deze manier 

ontstaan eenvoudige, toegankelijke en beheersbare sites, die goed vindbaar 

zijn in zoekmachines, weinig beheercapaciteit vragen en een hoge mate van 

conversie bieden. 

 

De voortschrijdende technologische ontwikkelingen bieden nieuwe 

functionele mogelijkheden. Het effectief beheren van online toepassingen is 

een voortdurende bezigheid. De gemeentelijke website wordt permanent 

gemonitord en geoptimaliseerd. Met externe partijen, die samenwerken met 

de gemeente of gebruik maken van gemeentelijke informatie, wordt overlegd 

over efficiënte afstemming op internetgebied. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in feite al uitvoering gegeven. In de 

loop van het komend jaar wordt de visie op de gemeentelijke website 

geactualiseerd.  

Het college staat derhalve positief tegenover de motie. 
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GOB 46 M Subsidietoets wegbeheer 

Verzoekt het college: 

•Bij grootschalig beheer en onderhoud en 

bij herinrichting van wegen altijd na te 

gaan of BDU-subsidie mogelijk is; 

•De raad voor de start van de 

aanbesteding van ieder project en op een 

zodanig tijdstip dat nog BDU-subsidie 

kan worden aangevraagd voor dit project, 

zonder dat dit vertraging geeft voor het 

project, actief te informeren of BDU-

subsidie zal worden aangevraagd; 

•Hiervoor zoveel mogelijk aan te sluiten 

bij bestaande overlegmomenten zoals de 

bespreking van het Voorlopig Ontwerp of 

bij het beschikbaar stellen van krediet om 

extra overlegmomenten te voorkomen; 

•De raad jaarlijks tijdig voor de deadline 

van het indienen van subsidies te 

informeren voor welke projecten in ieder 

geval BDU-subsidie zal worden 

aangevraagd 

CU CYS Er wordt altijd nagegaan of er mogelijkheden voor subsidie zijn. De 

daadwerkelijke mogelijkheden zijn doorgaans pas inzichtelijk na een 

uitgewerkt V.O. (voorlopig ontwerp), dus nadat de voorbereidende fase van 

het project al is gestart. Na deze fase kan de aanvraag worden gedaan. 

 

Er is toegezegd een overzicht van de programmering van projecten te geven 

en hieraan zal dan ook gekoppeld worden of er mogelijkheden zijn voor 

subsidies. 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie.  
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47 A Schuldreductie afspraak = afspraak 

Besluit: 

Beslispunt 13 van het raadsstuk als 

volgt te wijzigen zodat de schuldreductie 

50% wordt: 

“De bestemming van het 

rekeningresultaat 2014 als volgt vast te 

stellen:  

a. € 110.000 te bestemmen voor 

uitvoering van de regeling LBHT 

emancipatiebeleid en voor de 

implementatie van de Participatiewet. 

b. € 33.000 te bestemmen voor BUUV-

NL. 

c. € 1.219.000 te bestemmen voor dekking 

van het tekort over 2015. 

d. € 1.362.000 te bestemmen voor 

schuldreductie.” 

 

(Per saldo betekent dit: 81.000 meer 

schuldreductie en minder voor dekking 

tekort over 2015) 

CU JvS Hoe om te gaan met meevallers is een expliciete afweging geweest in het 

coalitieprogramma. Daarin is een balans gevonden tussen vermindering van 

de schuldenlast enerzijds en andere prioriteiten als sociale stad, achterstallig 

onderhoud, veilige stad, bereikbare stad etc. anderzijds. 

Daarin is vastgelegd dat 50% wordt aangewend om de schuldenlast terug te 

dringen en 50% om de bezuinigingsopgave incidenteel te verminderen.  

Van het rekeningresultaat van € 2.724.000 wordt eerst de posten voor 

BUUV-NL en LBHT afgetrokken (deze zouden in 2014 besteed worden). 

Daarna is voorgesteld de helft (€ 1.362.000) in te zetten voor de 

schuldreductie. De andere helft wordt ingezet voor de bezuinigsopgave 

inclusief budget nog niet uitgevoerde prestaties uit 2015. 

Meer middelen inzetten voor schuldreductie is in strijd met deze afspraak, 

zonder dat er nieuwe argumentatie aan te grondslag ligt. 

Het college ontraadt de motie. 
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48 M Goedhuurwoningen in Haarlem 

Verzoekt het college: 

•Mogelijkheden te onderzoeken om naast 

woningcorporaties ook marktpartijen te 

betrekken bij de ontwikkeling van 

betaalbare sociale huurwoningen in de 

gemeente, daarbij te ervaringen in Almere 

te betrekken en te onderzoeken hoe een 

dergelijke aanpak zich kan verhouden tot 

de lopende afspraken met de 

woningcorporaties; 

•De raad dit najaar een plan van aanpak te 

presenteren om te komen tot meer 

nieuwbouw van sociale huurwoningen in 

Haarlem en in dat plan te bezien of ook in 

Haarlem een proef kan starten met 

goedhuurwoningen met als richtprijs 

woonlasten (huur+energie) van maximaal 

550 euro per maand; 

Indien een dergelijke proef realiseerbaar 

is in Haarlem in de programmabegroting 

2016 ruimte te zoeken voor een 

stimuleringssubsidie 

CU JL Het college zal in het najaar, in samenspraak met woningcorporaties, een 

onderzoek uitvoeren onderzoek uitvoeren naar het realiseren van 

goedhuurwoningen. Financiering van een proefproject met 

goedhuurwoningen zal in het onderzoek worden betrokken, waarbij de 

nieuwe middelen voor stedelijke vernieuwing of de reserve wonen mogelijk 

als stimuleringsbijdrage kunnen worden ingezet.  

Het college staat positief tegenover de strekking van de motie. 
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49 M Digitaal participeren 

Verzoekt het college: 

Bij de programmabegroting 2016 te 

komen met een concrete uitwerking voor 

de plannen voor een interactieve website 

die voor burgers participatie 

vergemakkelijkt en voor de gemeentelijke 

organisatie bijdraagt aan een efficiëntere 

verwerking van participatie 

CU BS Het afgelopen jaar stond in het teken van de implementatie van de nieuwe 

gemeentelijke toptakenwebsite (voor informatie, producten en diensten) en 

van social media als platform voor gemeentelijke communicatie. Inmiddels 

is ook de ontwikkeling van een interactief participatieplatform. In het najaar 

van 2015 wordt een uitwerking van de gewenste functionaliteit opgeleverd. 

Daarnaast gaat op 1 juli een nieuw interactief intranet en extranet in de lucht. 

Met het extranet kan de samenwerking met partners in de stad verbeterd 

worden.  

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven.  

Het college staat derhalve positief tegenover de motie. 
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50 M Meevallers meer inzetten voor 

schuldreductie 

Verzoekt het college: 

Meevallers op het saldo vanaf het 

begrotingsjaar 2015 voor minimaal 75% 

in te zetten voor extra schuldreductie. 

CU JvS Hoe om te gaan met meevallers is een expliciete afweging geweest in het 

coalitieprogramma. Daarin is een balans gevonden tussen vermindering van 

de schuldenlast enerzijds en andere prioriteiten als sociale stad, achterstallig 

onderhoud, veilige stad, bereikbare stad etc. anderzijds. 

Daarin is vastgelegd dat 50% wordt aangewend om de schuldenlast terug te 

dringen en 50% om de bezuinigingsopgave incidenteel te verminderen. Meer 

middelen inzetten voor schuldreductie is in strijd met deze afspraak, zonder 

dat er nieuwe argumentatie aan te grondslag ligt. 

Het college ontraadt de motie. 
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51 M Bezuinigingen op raadscatering e.d.  

Overwegende dat:  

•In 2016 incidenteel € 270.000 wordt 

bespaard op materiële budgetten; 

•Van deze incidentele bezuinigingen € 

50.000 op catering en € 50.000 op overige 

diensten is zoals schoonmaak, drukwerk 

en divers onderhoud; 

•Het mogelijk moet zijn deze bezuinigen 

structureel door te voeren; 

 

Verzoekt het college: 

Circa € 100.000 van de incidentele 

bezuinigingen op materiele budgetten in 

2016 structureel te maken, dit in te zetten 

voor verdere schuldreductie en dit te 

verwerken in de programmabegroting 

2016 

CU JvS De bezuiniging kent een incidenteel karakter. Dat betekent dat zonder effect 

voor de dienstverlening deze bezuiniging eenmalig kan worden gerealiseerd. 

Het structureel maken betekent een verlaging van noodzakelijke 

serviceverlening, hetgeen niet wenselijk is. Bovendien zou daardoor de 

onderhoud achterstand oplopen hetgeen een niet wenselijk balans met 

schuldreductie oplevert. 

Het college ontraadt de motie. 
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DVV 52 M Voorkom Menshandel door strakkere 

regels 

Verzoekt het college 

Dit najaar met voorstellen te komen om 

de APV-regels rond mensenhandel en 

prostitutie te actualiseren en waar nodig 

aan te scherpen waaronder: 

•Verhogen van minimumleeftijd voor 

prostituees naar 21 jaar 

•Een verplicht bedrijfsplan voor alle 

prostitutie- en escortbedrijven inclusief 

eisen waaraan dit bedrijfsplan dient te 

voldoen gericht op verbetering van de 

rechten van prostituees, het voorkomen 

van mensenhandel en bescherming van de 

veiligheid en gezondheid 

•Een verbod op het zich dwingend 

bemoeien met prostituees, een maatregel 

die met name gericht is op pooiers; 

•De verplichting voor alle 

seksinrichtingen en escortbedrijven zich 

te houden aan de landelijk vastgestelde 

hygiëne richtlijnen; 

•Een beperkte geldigheidsduur voor 

vergunningen van minimaal 1 jaar en 

maximaal 3 jaar met mogelijkheid deze te 

verlengen om zo de vergunningen up-to-

date te houden; 

CU BS Er ligt een wetsvoorstel Regulering prostitutie waar een deel van de 

voorstellen in de motie in worden geregeld. Hierbij gaat het om de minimum 

leeftijd, de hygiënevoorschriften en het bedrijfsplan. De verwachting is dat 

dit wetsvoorstel binnen afzienbare tijd (1 jaar) kracht van wet zal krijgen. Op 

dat moment kan het prostitutiebeleid worden aangepast waarbij het college 

ernaar streeft om dat ook regionaal te doen. 

Het verbod op ‘zich dwingend bemoeien’ met prostituees is al geregeld in 

het Wetboek van strafrecht, artikel 237f (mensenhandelartikel). Een 

vergelijkbaar artikel in de APV is waarschijnlijk onverbindend. 

Het college ziet dan ook geen reden om nu, vooruitlopend op de nieuwe wet 

de APV hierop aan te passen, voor zover dat al mogelijk zou zijn. 

Het college ontraadt de motie. 
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C 

53 A Onderzoek vervangingsinvesteringen 

cultuurpodia 

Besluit: 

Beslispunt 18 aanhef en onder a van het 

raadsstuk als volgt te wijzigen: 

 

“Ten aanzien van nieuwe investeringen in 

het Investeringsplan 2015-2020:  

a. Nieuwe investeringen uit de categorie 

‘must have’ op te nemen in de financiële 

kaderstelling met uitzondering van de 

must-haves cultuur jaarschijf 2020 en 

voor de vervangingsinvesteringen cultuur 

onderzoek te doen naar mogelijkheden om 

afschrijvingstermijnen te verlengen dan 

wel op basis van onderzoek aan het eind 

van de economische levensduur de 

vervangingsdatum voor een beperkte 

periode uit te stellen als de investering 

nog langer mee kan gaan” 

 

CU JvdH Het afschrijvingsbeleid van de gemeente Haarlem is vastgelegd in de 

financiële beheersverordening. Afschrijvingstermijnen zijn al gebaseerd op 

de economische levensduur (verwachte toekomstige gebruiksduur) van een 

actief (product), het verlengen van de afschrijvingstermijn kan dan ook niet 

zomaar worden toegepast. Als uit ervaring blijkt dat gehanteerde 

afschrijvingstermijnen  niet juist zijn, dan zal deze bij aanpassing van de 

beheersverordening worden aangepast. Het Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV) staat niet toe dat activa geherwaardeerd worden en 

aanpassing van de afschrijvingstermijn worden gezien als 

schattingswijziging waar alleen om gegronde redenen kan worden 

afgeweken van de grondslagen die in het vorige begrotingsjaar zijn 

toegepast. 

 

Bij het daadwerkelijk vervangen van activa wordt gekeken of het betreffende 

actief ook daadwerkelijk vervangen moet worden. De cultuurpodia zijn 

kritisch op de vervangingen en waar mogelijk verlengen zij de levensduur al 

volgens de norm ‘sober en doelmatig’. Een onderzoek acht het college dan 

ook niet nodig. In 2020 betreft het onder andere de vervanging van diverse 

installaties, noodzakelijk voor het veilig en verantwoord functioneren van de 

podia. 

Het college acht het amendement niet uitvoerbaar, zij wil niet in strijd met 

de regelgeving/ de BBV handelen. Het college ontraadt het amendement. 
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GOB 54 M Zwerfafval retour met premie 

 Haarlem aan te melden voor de 

landelijke proef retourpremies op kleine 

drankverpakkingen; 

 In overleg te gaan met partners in de 

stad zoals Spaarnelanden, 

(sport)verenigingen, supermarkten, 

scholen en maatschappelijke 

organisaties voor mogelijke 

inzamellocaties zodat de proef snel kan 

starten; 

CU CYS Het college staat in principe positief tegenover dit initiatief en zal nader 

onderzoek doen naar de kosten en baten en het milieurendement wat hiermee 

behaald kan worden. Op basis daarvan kan nadere besluitvorming worden 

uitgewerkt. 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten. 
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55 M De laatste reddingsboei 

Verzoekt het College van B&W om 

•Om binnen de in de meerjarenraming 

gereserveerde middelen voor 

duurzaamheid een bedrag op te nemen 

van E 110.000,- voor de duurzame groene 

investeringen van de Reddingsbrigade 

Haarlem en zo het voortbestaan verzekerd 

van deze vereniging en deze langdurige 

kwestie afgerond kan worden. 

VVD JvS 

 

Wethouder Van Spijk heeft 18 juni jl. een gesprek gehad met het bestuur van 

de reddingsbrigade, waarin is overeengekomen dat zowel de gemeente als de 

reddingsbrigade de komende weken op zoek gaan naar mogelijkheden om 

het tekort te overbruggen.  

Het college ontraadt de motie en adviseert om de uitkomst van deze 

gesprekken af te wachten. 
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56  Elke parkeergarage in Haarlem een 

snellaadstation voor elektrische auto’s 

Draagt het College van B&W op 

•In 2015 In de parkeergarages 

Stationsplein, De Appelaar, De Raaks en 

De Kamp een snellaadstation voor 

elektrische auto’s te installeren. De kosten 

hiervoor bedragen 4 x €10.000,- = 

€40.000,- 

•De kosten hiervoor te dekken uit de 

”uitvoeringsregelingen voor subsidie voor 

buurtfietsenstallingen, 

bewonersinitiatieven kleinschalig groen, 

elektrische scooters, etc.” (zie bijlage) 

door €35.000,- van de €95.000,- weg te 

halen bij punt 2 (ondersteuning 

initiatieven uit de wijken) en €5.000 weg 

te halen bij punt 8.3 (nog nader door de 

raad aan te geven). 

VVD CYS Recent zijn de uitvoeringsregelingen voor de genoemde subsidies vastgesteld 

en in werking getreden. Het college is bezig met het realiseren van 

elektrische laadpalen. Deze plaatsing wordt gerealiseerd binnen de 

beschikbare middelen van RSL subsidie (regionaal 

samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit). Hier zijn externe partijen bij 

betrokken. Daarnaast zal het college na het zomerreces een notitie aan de 

raad voorleggen betreffende de verdere rol van de gemeente bij het 

realiseren van onder meer (snel-)laadpalen. 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten. 
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57 M De wind in de zeilen houden 

Draagt het College van B&W op 

•Om E 6.000,- uit het budget Economisch 

Programmamanagement bij de afdeling 

Economie & Cultuur te reserveren voor 

bovengenoemde projecten en zo te 

investeren in de aantrekkelijkheid en 

economie van Haarlem als watertoerisme 

bestemming 

VVD BS In 2015 wordt onderzocht of met het aangegeven bedrag de genoemde 

projecten daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd (extra aanlegpaal voor 

riviercruise en trap bij Raaks).  

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten. 
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58 M “Financieel Cultureel Pardon Stichting 

Kunstlijn Haarlem" 

Verzoekt het college: 

• Kunstlijn Haarlem voor het jaar 2016 te 

ontzien van de 10% bezuiniging op haar 

begroting in het kader van de stads brede 

bezuiniging op de evenementen subsidies. 

• Met een voorstel aan de raad te komen 

ter dekking van het 'Financieel Cultureel 

Pardon'. 

D66 BS Stichting Kunstlijn Haarlem wordt voor het jaar 2016 niet gekort op haar 

subsidie. Vanaf 2017 gaat ook de Kunstlijn, net als alle evenementen, mee in 

de generieke korting van 10% op het evenementenbudget. 

Het college ontraadt de motie. 
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59 M Kwetsbare jongeren; ‘uitgezworven’ ? 

Overwegende dat: 

• Het college een brede evaluatie 

heeft toegezegd tijdens de vergadering 

van 4 september 2014 van de Commissie 

Samenleving. 

• Een passende stabiele huisvesting 

en volwaardige dagbesteding voor 

jongeren cruciaal is voor hun 

ontwikkeling. 

Verzoekt het college  

• Om de besparing van 50.000 Euro 

te reserveren en in te zetten voor de 

oplossing van problematiek rond 

zwerfjongeren 

GLH, 

AP 

MS Op bladzijde 48 in de kadernota is toegelicht waarom deze middelen kunnen 

vrijvallen. Met de regiogemeenten is afgesproken de kosten van de opvang 

en verzorging van zwerfjongeren ten laste van de regionale middelen 

maatschappelijke opvang (Regionaal Kompas) te dekken. Dit betekent dat 

een deel van de middelen die in onze begroting voor dit doel waren 

gereserveerd anders kunnen worden ingezet en deels kunnen vrijvallen. Voor 

het deel van de middelen dat bestemd blijft voor kwetsbare jongeren volgt in 

het najaar een voorstel van het college.  

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten. 
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60 M ‘Heerlijk Haarlems Drinkwater’ 

Verzoekt het college: 

•Nog voor het einde van 2015 zes 

openbare watertappunten te realiseren  

•Hierbij in ieder geval watertappunten te 

plaatsen op de Grote Markt en het 

Stationsplein. 

•De dekking hiervoor te halen uit de 

resterende ruimte  binnen het budget voor 

duurzaamheid, fietsen en groen voor het 

jaar 2015. 

•Voor de jaren 2016 t/m 2018 met een 

voorstel voor een structurele dekking te 

komen binnen het totale jaarlijkse budget 

van E500.000 voor nieuwe maatregelen 

ten behoeve van duurzaamheid, fiets en 

groen 

GLH, 

D66, 

Trots, 

CDA, 

PvdA

, CU 

enAP 

CYS Er zal onderzoek plaats vinden naar de kosten en mede afhankelijk daarvan 

zal een voorstel worden voorbereid. 

Voor latere jaren zal een nadere afweging moeten plaatsvinden aan de hand 

van de jaarlijkse evaluatie van de besteding van de extra middelen. 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten. 
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Egelantier Langer Open 

 

Besluit: 

•Het college te verzoeken alle huurders tot 

1 juli 2016 de mogelijkheid te bieden in 

de Egelantier te verblijven 

•Het budget benodigd voor een langere 

openstelling tot 1 juli 2016 te halen uit: 

 Het terugbrengen van de beheerslasten. 

 En hiermee de exploitatie zoveel 

mogelijk 

 in eigen beheer te geven. 

 Eenmalig hier de ‘overheveling restant 

 reserve cultuurpodia naar reserve 

vastgoed’  

 aan te wenden.  

GLH, 

D66, 

PvdA

, 

CDA 

JvdH Het college begrijpt de wens van de gebruikers van de Egelantier om niet 
midden in, maar aan het einde van hun ' culturele jaar'  te verhuizen.  
Dit neemt niet weg dat langer openhouden van de Egelantier tot 1 juli 2016 
een tekort teweeg zal brengen op de bezuiniging van beheerkosten die al 
bij de Programmabegroting 2014 is vastgesteld.  
Het college wijst er op dat het inzetten van het restant reserve Cultuurpodia 
ten koste gaat van de noodzakelijke opbouw van de reserve Vastgoed, 
waardoor het achterstallig onderhoud toeneemt. 
Het college zal onderzoeken of in samenspraak met de overgebleven 
huurders afspraken kunnen worden gemaakt over het reduceren van 
gemeentelijke kosten door onder andere een aanpassing van de 
huurbijdrage per 1 januari a.s.  en het verrichten van schoonmaak en 
(deels) beheer door de huurders zelf.   
De uitkomst van dat onderzoek is bepalend voor de dekking van ongeveer 
de helft van de te maken beheerkosten, naast de voorgestelde dekking 
vanuit het restant reserve Cultuurpodia.  
Het college adviseert om die reden de resultaten van het onderzoek af te 
wachten.   
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62 M ‘Fietsen als de Auto staat te Nietsen’ 

Verzoekt het college: 

•Te onderzoeken of het verhuren van 

fietsen vanuit een Parkeergarage mogelijk 

is in Haarlem.  

•Bij dit onderzoek minimaal 3 mogelijke 

partijen (zoals OV-fiets, Paswerk en een 

lokale fietsondernemer) te betrekken 

•Hierover de raad voor eind 2015 te 

informeren. 

•Bij een positieve conclusie, waarbij op 

gebied van werk en opbrengsten uit 

fietsverhuur  een positief saldo wordt 

voorzien, een pilot te starten. 

GLH, 

PvdA

, 

D66, 

CDA, 

CU 

CYS Met name parkeergarages op enige afstand van de binnenstad, zoals de 

Cronjégarage en de Dreef, zijn interessant voor een dergelijk initiatief. 

Andere locaties waar fietsen verhuurd kunnen worden, zoals vanaf de P+R 

bij station Spaarnwoude, zullen volgens het college vanuit de markt moeten 

komen. De gemeente zal, indien gewenst, een rol spelen door verbinding 

tussen partijen te faciliteren. 

Het college ontraadt de motie. 
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63 M Kappen met Vroegtijdig Kappen 

Besluit  

•Het college te verzoeken bomenkap 

zoveel mogelijk uit te stellen.  

•Het uitgangspunt bij herinrichting en 

groot onderhoud te laten zijn dat bomen 

behouden blijven. Het “niet kappen, 

tenzij..” principe. 

•Bij herinrichting en groot onderhoud aan 

te geven wanneer en op basis van welke 

argumentatie is afgeweken van dit 

uitgangspunt.  

•Deze informatie aan raadstukken, nota’s 

toe te voegen 

GLH, 

CDA, 

OPH, 

D66, 

AP 

CYS Als er sprake is van bomenkap in een ruimtelijke ontwikkeling worden de 

consequenties voor de bomen en het tijdstip van de kap altijd in het proces 

betrokken. 

In het betreffende besluit staat gemotiveerd waarom gekapt moet worden en 

hoe en waar de herplant wordt geregeld. 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie.  
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64 M ‘Leve de Leefstraat’ 

Verzoekt het college: 

•Een pilot op te starten om samen met 

bewoners, die zich hier actief voor willen 

inzetten, van een (nader te bepalen) straat 

(tijdelijk, bv. voor twee maanden) een 

‘leefstraat’ te maken 

•Met de opgedane kennis een ‘blauwdruk’ 

te maken waarmee dit in de toekomst ook 

voor bewoners in andere straten in 

Haarlem mogelijk is. 

GLH, 

CDA, 

PvdA

, AP 

CYS De strekking van deze motie past helemaal in het gedachtengoed van het 

voorontwerp Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR). 

Zodra er zich een initiatief vanuit de bewoners aandient, zal het college zich 

derhalve inspannen om hieraan medewerking te verlenen. 

De opgedane kennis van een pilot zal daarna gebruikt worden voor een 

mogelijke verdere uitrol over anders straten in Haarlem. Dit zal veelal 

maatwerk betekenen. 

Het college staat positief tegenover deze motie. 
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SZW 65 M (Lokaal Experiment 

Onvoorwaardelijk) Basisinkomen 

Verzoekt: 

•Het college een informatieavond te 

organiseren voor raad en ambtenaren 

waarin gezaghebbende sprekers op dit 

onderwerp de mogelijkheden van een 

basisinkomen toelichten. 

•Vervolgens te onderzoeken of in 

Haarlem een experiment met een 

Onvoorwaardelijk Basisinkomen tot de 

mogelijkheden behoort  

•Hiervoor samenwerking te zoeken met 

gemeentes die hier ook actief mee bezig 

zijn (Tilburg, Utrecht, Eindhoven, 

Groningen, Nijmegen) met als doel 

onderlinge kennisdeling. 

•Nog voor het eind van het jaar de raad 

hierover te informeren. 

GLH, 

PvdA 

JL Er bestaan sterke twijfels over de juridische haalbaarheid van een 

onvoorwaardelijk basisinkomen. Desondanks is het college bereid te 

onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en daarbij de samenwerking te 

zoeken met andere gemeenten die hiermee actief bezig zijn. Binnen de 

organisatie is echter in de tweede helft van 2015 en de eerste helft van 2016 

geen capaciteit beschikbaar voor het uitvoeren van een dergelijk 

haalbaarheidsonderzoek. De beschikbare beleidscapaciteit is gericht op het 

uitvoeren van de pilots in het kader van de participatiewet. Het college stelt 

voor om na de afronding van de betreffende pilots in overleg met de raad te 

treden over de uitvoering ven een onderzoek naar de mogelijkheden van een 

onvoorwaardelijk basisinkomen.  

Het college staat positief tegenover de motie.  
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GOB 66 M M‘ Niet Langer het Vuilste Jongetje 

van de Klas’ 

Draagt het college op om: 

•een onderzoek uit te voeren , waarin de 

‘best practices’ uit andere gemeenten op 

het gebied van duurzaam afvalbeheer die 

van waarde kunnen zijn voor Haarlem  in 

kaart worden gebracht 

•In dit onderzoek ook de (on) 

mogelijkheden en kosten voor de invoer 

van gedifferentieerde tarieven mee te 

nemen  

•In dit onderzoek verschillende scenario’s 

te schetsen voor de toekomst van 

afvalbeheer in Haarlem 

•In dit onderzoek een voorstel te doen 

voor experimenten of pilots waar direct 

mee kan worden begonnen om kennis en 

ervaring op te doen en te bezien welke 

variant bij Haarlem past 

•Inzichtelijk te maken hoe de 

verschillende varianten leiden tot meer 

gescheiden inzameling en lagere 

afvalstoffenheffing  

•De resultaten van het onderzoek voor het 

einde van 2015 aan de raad voor te leggen 

GLH, 

D66, 

PvdA

, 

CDA, 

CU, 

AP 

CYS De raad heeft op 28 mei 2014 de businesscase duurzaam afvalbeheer 

vastgesteld (Raadstuk 2014/31014). Deze businesscase is mede gebaseerd op 

‘best practices’ uit andere steden en er zijn ook meerdere scenario’s 

onderzocht. 

Met de door de raad  vastgestelde scheidingsvariant is een pilot gestart 

waarvan de resultaten eind van het jaar aan de raad worden voorgelegd.   

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te wachten. 
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67 M ‘Stadslandbouw Doe het Nou’ 

Verzoekt het College: 

•zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan 

met de initiatiefnemer om tot een goede 

afspraak te komen waarbij, zo lang er 

geen concrete interesse in het terrein aan 

de Minckelersweg is, 

stadslandbouwactiviteiten kunnen 

plaatsvinden. En bij concrete interesse in 

goed overleg met de initiatiefnemer tot 

een alternatieve locatie te komen.  

GLH, 

AP, 

CDA, 

CU 

CYS Het college is reeds in gesprek met de initiatiefnemer. Echter op dit moment 

wordt gesproken met de Belastingdienst om tot een oplossing te komen voor 

het feit dat het gebruik ten behoeve van de stadslandbouw door de 

Belastingdienst wordt gezien als exploitatie. Hier kan de gemeente voor 

worden aangeslagen. 
Het college adviseert de raad om het gesprek met de Belastingdienst af te 
wachten. 
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68 M Toerisme voedt de Cultuurwortels 

Verzoekt het college om: 

•Met een voorstel te komen waarin de 

extra inkomsten uit toerismebelasting 

vanaf 2016 ten goede zullen komen aan 

de cultuursector.  

•Hierbij de ervaringen uit Deventer te 

betrekken.  

•Dit voorstel uiterlijk 30 september aan de 

raad voor te leggen.  

GLH, 

AP 

JvS De toeristenbelasting is een algemene inkomstenbelasting voor de gemeente. 

De baten worden daarom aangewend ter dekking van algemene uitgaven van 

de gemeenten, waaronder uitgaven voor het toerisme. 

Over extra inkomsten (meevallers) zijn al afspraken vastgelegd in het 

coalitieprogramma (vermindering schuldenlast/vermindering 

bezuinigingstaakstelling).  

Het college ontraadt de motie. 

V 

E 

R 

V 

A 

N 

G 

E 

N  

D 

O 

O 

R 

68 

BIS 



 
  Overzicht moties en amendementen inclusief besluitvorming behandeling Kadernota 2015  versie 27 JUNI 2015 

HA 2015 M

A 

Onderwerp Indi

ener

(s) 

PH Advies College  BESLUIT  

RAAD 

 
 

GOB 69 M Vergroot de Hoop 

Constaterende dat: 

•Taxussnoeisel een basisgrondstof is voor 

chemotherapie 

•Elke kubieke meter taxussnoeisel goed is 

voor 1 chemotherapie 

•De Taxus Baccata veel voorkomt in 

Nederland. 

•Vergroot de Hoop per kubieke meter een 

bedrag doneert aan een organisatie die 

werkt rond kankerpreventie 

•Gemeentes zelf mogen beslissen over de 

bestemming van het geld.  

Overwegende dat: 

•Vele gemeenten in Nederland zich 

inmiddels bij dit initiatief hebben 

aangesloten 

 Verzoekt: 

•Het college om Haarlem zo spoedig 

mogelijk aan te laten sluiten bij deze 

actie,  

•een inzamelpunt ter beschikking te 

stellen voor taxussnoeisel en dit actief te 

communiceren met Hoveniers in de regio.  

GLH, 

CDA, 

CU 

CYS Spaarnelanden stelt haar terrein ter beschikking voor de inzameling van de 

Taxussnoeisel en zal communiceren met hoveniers in de regio. 

Aan de strekking van deze motie wordt reeds uitvoering gegeven door DDO 

partner Spaarnelanden. Het college staat derhalve positief tegenover de 

motie. 
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70 M Parkeergarage Koepel SAMEN DOEN 

met NedTrain 

Draagt het college op 

• Zo spoedig mogelijk in overleg te 

treden met de Stadsbouwmeester en 

NedTrain om deze optie uit te werken 

en veilig te stellen. 

 De kosten hiervoor (voorbereiding, 

planning, grotere fundering en 

eventueel de hele bouw van extra 

parkeerplaatsen tbv de Koepel)  te 

dekken uit een te openen Grex voor de 

koepel. 

HvH, 

VVD 

JvS Het college onderschrijft de potentie van een gecombineerde 

parkeeroplossing rond de Papentorenvest. Ook is het college zich bewust van 

de unieke kans die zich voordoet nu beide ontwikkelingen zich min of meer 

gelijktijdig aandienen.  

De afgelopen tijd heeft het college de mogelijkheden verkend. Het college is 

en blijft in overleg met de Stadsbouwmeester en NedTrain. Zij blijft zich 

hiervoor inspannen en zal doorgaan de betrokken partijen (RVB als 

verkopende partij van de Koepel en NED-train) te overtuigen van de 

mogelijkheden die de oplossing biedt.  

Het college staat positief tegenover de gedachte van de motie, maar zal geen 

GREX openen. De gemeente is immers geen eigenaar van de terreinen.  

Het college ontraadt de motie. 
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STZ/

milie

u 

71 M Klimaatzaak: Werk aan de Winkel! 

▪De rechtbank in Den Haag op woensdag 

24 juni 2015 heeft beslist dat de Staat 

meer moet doen om de uitstoot van 

broeikasgassen in Nederland te 

verminderen.  

 Verzoekt het College: 

•Op korte termijn te inventariseren wat de 

consequenties van deze uitspraak voor 

Haarlem zijn.  

•Een overzicht welke mogelijkheden er in 

Haarlem, dus op lokaal (gemeentelijk) 

niveau voorhanden zijn om versneld de 

doelstellingen te behalen, gezien het feit 

dat een reductie van 25% CO2 uitstoot 

(tov 1990) noodzakelijk is.  

•Daarnaast een overzicht van de huidige 

stand van zaken en de op dit moment nog 

te realiseren doelen (Waar staan we tov 

van de doelstelling Haarlem 

Klimaatneutraal 2030?) 

•Om de antwoorden op bovenstaand 

verzoek zo spoedig mogelijk na het reces 

aan de raad voor te leggen  

GLH CYS  A 
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STZ 72 M Betrokken Fiducie in Rosenstock 

Huessy 

overwegende dat 

-de gemeente een rol kan nemen in de 

toekomstige ontwikkeling en deze 

sowieso heeft als het gaat om verlening 

van vergunningen en bestemmingsplan, 

draagt het College op 

-deze rol ook actief op te pakken en in 

contact met de huidige bewoners en 

gebruikers en Stadsherstel betrokken te 

zijn bij de toekomstige invulling van het 

RHH, 

-hierbij rekening te houden met de 

opgebouwde rechten van de huidige 

gebruikers, 

-in kaart te brengen in hoeverre sociaal-

maatschappelijke functies hernieuwd een 

plaats kunnen krijgen in het RHH, 

- hierover de raad actief te informeren 

AP JL  V 

E 

R 

W 

O 

R 
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STZ/ 

JOS 

73 M Zoek ruimte voor nieuwe scholen 

Verzoekt het college 

Komend jaar een inventarisatie te maken 

welke mogelijkheden er zijn voor verdere 

capaciteitsgroei van het primair onderwijs 

als het aantal leerlingen verder zal groeien 

dan nu al wordt verwacht en hierbij zowel 

te kijken naar nog resterende capaciteit in 

bestaande gebouwen als naar mogelijk 

nieuw te ontwikkelen schoollocaties en te 

bezien in hoeverre ruimtelijke procedures 

hiervoor al voorbereid kunnen worden 

CU MS  I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

GOB 74 M Onderzoek Botermarkt Fietsmarkt 

Verzoekt het college 

Te onderzoeken of de realisatiekosten 

voor de ondergrondse fietsenstalling 

Botermarkt kunnen worden verlaagd, 

bijvoorbeeld door een verdiepingsslag te 

doen op de huidige uitgangspunten en 

door de mogelijkheden van één of 

meerdere volautomatische ondergrondse 

stallingen te onderzoeken. 

CU CYS  I 
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STZ 75 M MOTIE Minder beleidsstukken door 

één Omgevingsvisie 

Verzoekt het college 

Vanaf nu niet meer te werken aan losse 

ruimtelijke visies maar te gaan werken 

aan een integrale nieuwe Omgevingsvisie 

Haarlem die nog deze collegeperiode 

wordt vastgesteld en hierin het werk dat 

reeds is verricht voor de ontwerp 

Structuurvisie Openbare Ruimte te 

gebruiken 

CU CYS  V 
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CC 76 M Het plafond geldt voor alle 

investeringen 

 

Constaterende dat 

In 2014 een bedrag van 12,5 miljoen aan 

geplande investeringen niet is uitgegeven; 

Op voorstel van het college daarvan 7,5 

miljoen wordt doorgeschoven naar de 

jaren 2016 en daaropvolgende; 

Indien deze investeringen ook onder het 

kasstroomplafond vallen de capaciteit om 

schulden af te lossen met eveneens 7,5 

miljoen euro wordt verhoogd; 

 

Overwegende dat 

Aan schuldenreductie prioriteit moet 

worden gegeven; 

Daarom de overschrijding van het 

kasstroomplafond zoveel mogelijk moet 

worden vermeden; 

 

Geeft het college de opdracht om 

Aan de raad de lijst van deze  7,5 miljoen 

aan investeringen voor te leggen; 

 

De raad te laten besluiten over het nut en 

de noodzaak van deze investeringen.  

SP, 

VVD 

JvS  V 
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Raad 

griffi

e 

 

77 M Gelijke behandeling ook in de Raad 

Overwegende dat: 

•Het nog wel eens voorkomt dat er met 

twee verschillende maten wordt gemeten: 

•De ene commissie moet snel af omdat de 

volgende begint, de ander loopt langer 

door 

•De ene keer is de spreektijd echt op bij 0, 

de andere keer niet. 

•De ene keer mag een partij wel een 

voorstel indienen zonder dekking, de 

andere keer mag een andere partij dat niet 

•De ene keer kan men geen vraag stellen 

omdat hij te laat is aangemeld, de andere 

keer krijgt de raad wel stukken een half 

uur voor het begin. 

  

Tevens overwegende dat: 

•Deze gang van zaken geen transparante 

en wellicht zelfs onprofessionele 

uitstraling geeft aan de buitenwacht 

•Deze gang van zaken voor de raad zelf 

ook tot onduidelijkheden en verwarring 

leidt en een goed geoliede democratische 

werking hindert  

Verzoekt het college: 

 

Om samen met alle betrokkenen een 

overzicht te geven van alle geschreven en 

ongeschreven regels met betrekking tot 

bovenstaande onderwerpen en in een 

commissie te bepalen hoe er een lijn in 

het verhaal van gelijke en voor iedereen 

begrijpelijke behandeling kan komen. 

Trots, 

OPH 
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e 

78 M Minder schorsen, meer openbare en 

transparante democratie 

Overwegende dat: 

•Er de laatste vergaderingen nogal 

veelvuldig geschorst werd 

•Schorsen een goed instrument is, als 

meerdere partijen samen een motie of 

dergelijke hebben ingediend en door 

veranderde omstandigheden gezamenlijk 

willen overleggen 

•Schorsen een goed instrument is als een 

partij een motie of dergelijke heeft 

ingediend en zij door veranderde 

omstandigheden gezamenlijk wil 

overleggen 

  

Tevens overwegende dat: 

•Schorsen wanneer er helemaal geen 

motie of dergelijke is ingediend of mede 

ingediend door een van de schorsende 

partijen niet gewenst is 

•Debat zoveel mogelijk binnen de 

openbaarheid en transparantie van de 

raadszaal moet plaatsvinden en niet in 

achterkamertjes  

Verzoekt het college: 

Te onderzoeken hoe richtlijnen met 

betrekking tot schorsen op bovenstaande 

punten aangescherpt kan worden 

Trots, 

OPH 
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CS 79 M Pilot hier, pilot daar, maar beste pilot 

stelt u zich eens voor en zien we u nog 

terug? 

Overwegende dat: 

•Steeds vaker om een pilot wordt 

geroepen, of gezegd wordt vanuit het 

college dat er een pilot kan komen 

•Definitie van wat nu precies een pilot is 

bij niet iedereen bekend is 

•Een proef en een pilot gemakkelijk door 

elkaar worden gebruikt 

•Regelmatig de kaders of eisen waaraan 

een pilot moet voldoen vaag zijn of niet 

mee gegeven. 

•Als de pilot afloopt het soms niet 

duidelijk is wat de criteria zijn om de pilot 

geslaagd of mislukt te noemen. 

•U herkenning ziet in een van 

bovenstaande zinnen het hoog tijd wordt 

om duidelijke richtlijnen en een duidelijke 

definitie van een pilot op te stellen 

 

Tevens overwegende dat: 

 

•Wanneer een goede pilot technisch goed 

verloopt hier veel tijd, energie, frustratie, 

onduidelijkheid en mogelijk beroep en 

bezwaren mee kunnen worden voorkomen 

en leidt tot een heldere en transparante 

besluitvorming 

 Verzoekt het college: 

Geen stukken meer met een pilot erin aan 

de raad voor te leggen en zo gauw 

mogelijk met een voorstel te komen 

omtrent pilots om in de commissie te 

bespreken 

Trots B&
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 80 M  ‘Houd de wensenlijst in het vizier’ 

Overwegende dat: 

•over de projecten, die op de lijst met 

Nice to Have’s, staan besluiten zijn 

genomen zonder daar een tijdsplanning 

aan te geven, 

•De besluiten, genomen in het verleden, 

gerespecteerd moeten worden, 

•Door de lijst met ‘nice to have’s’ in te 

voeren, het niet zo mag zijn, dat deze 

projecten aan de aandacht van Raad en 

College mogen ontsnappen 

 

Verzoekt het college: 

•Om de lijst met ‘Nice to Have’s’ wel in 

het IP op te nemen tot het moment dat er 

meer ruimte is in het IP en tot een 

afweging kan leiden 

GLH   A 
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N 

G 

E 

N 
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Griffi

e 

81  NLMP Geen gelul, Inge Crul fair play 

bokaal 

Via het presidium wordt de griffie 

opgedragen  

 Een fairplay klassement bij te houden 

tijdens de raadsvergadering 

 De in de bijlage gestipuleerde regels 

hierbij als reglement te hanteren 

 Maandelijks in de Raadsaam de top 3 in 

het klassement te rapporteren 

 Jaarlijks bij de begroting de Inge Crul 

geen Gelul fair play bokaal uit te reiken 

aan het beste raadslid in dit kader 

NLM
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 82  Stadhuis als duurzaam lichtend 

voorbeeld 

Draagt het college op 

 

Voor de begrotingsbehandeling een 

voorstel te doen voor het vervangen en 

daarmee verduurzamen van de verlichting 

op het stadhuis, waarbij minstens een 

reductie van 1000 kWh wordt gerealiseerd 

 

Daarbij ook maatregelen te treffen om het 

onnodig aanstaan van lampen te 

voorkomen, bijvoorbeeld 

aanwezigheidssensoren en lichtsensoren 

 

Dit te dekken uit het reguliere 

onderhoudsbudget van het Stadhuis 

 

CDA, 

SP, 

GLH 
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 41 

BIS 
M De effecten van de Meicirculaire 

Besluit dat het college vanaf 2016 op de 

woensdag voorafgaand aan de 

behandeling van de Kadernota een 

gedetailleerd overzicht aanreikt van de 

effecten van de Meicirculaire op in ieder 

geval: 

-het dan lopende exploitatiejaar; 

-de meerjarenbegroting; 
-de doorwerking op de reservepositie 

OPH 

HvH 

AP 

PvdA 

Trots 
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 48 

BIS 
 MOTIE Goedhuurwoningen in 

Haarlem – versie 2 

Verzoekt het college: 

•Mogelijkheden te onderzoeken om naast 

woningcorporaties ook marktpartijen te 

betrekken bij de ontwikkeling van 

betaalbare sociale huurwoningen in de 

gemeente, daarbij te ervaringen in Almere 

te betrekken en te onderzoeken hoe een 

dergelijke aanpak zich kan verhouden tot 

de lopende afspraken met de 

woningcorporaties; 

•De raad dit najaar een plan van aanpak te 

presenteren rond nieuwbouw van sociale 

huurwoningen in Haarlem en in dat plan 

te bezien of ook in Haarlem een proef kan 

starten met goedhuurwoningen met als 

richtprijs woonlasten (huur+energie) van 

maximaal 550 euro per maand; 

Indien een dergelijke proef realiseerbaar 

is in Haarlem in de programmabegroting 

2016 ruimte te zoeken voor een 

stimuleringssubsidie 

CU, 

Trots, 

OPH, 

GLH, 

AP, 

PvdA 
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 55 

BIS 
 De laatste reddingsboei. 

Draagt het College van B&W om 

 

Om binnen 2 weken de ontbrekende 

middelen (van maximaal E 110.000,-, 

waarbij o.a. gedacht kan worden aan 

middelen t.b.v. duurzaamheid) ter 

beschikking te stellen aan de 

Reddingsbrigade Haarlem om zo het 

voortbestaan te regelen van deze 

vereniging en deze langdurige en slepende 

kwestie af te sluiten. 
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 68 

BIS 
 Motie Toerisme voedt de 

Cultuurwortels 

Overwegende dat: 

•De verwachting is dat het aantal toeristen 

in onze hoofdstad de komende jaren 

alleen maar zal toenemen 

•Ook Haarlem vanwege de 

aantrekkingskracht van Amsterdam zeer 

waarschijnlijk te maken zal krijgen met 

een toename van het aantal toeristen 

•Daarmee de opbrengsten uit 

toeristenbelasting ook zullen toenemen 

•De toeristenbelasting momenteel voor 

een groot gedeelte ten goede komt aan 

Haarlem Marketing en vervolgens afvloeit 

naar de algemene middelen 

•In dit voorstel nadrukkelijk de te 

verwachten extra inkomsten worden 

bedoeld  

•Vanaf 1-1-2016 deze  extra inkomsten uit 

toerismebelasting t.o.v. niveau 2014 ten 

goede te laten komen aan de cultuursector 

en hiervoor te reserveren 

 

Verzoekt het college om: 

•Met een voorstel te komen waarin de 

extra inkomsten uit toerismebelasting 

vanaf 2016 ten goede zullen komen aan 

de cultuursector.  

•Hierbij de ervaringen uit Deventer te 

betrekken.  

•Dit voorstel uiterlijk 30 september aan de 

raad voor te leggen.  
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 70 

BIS 
 Parkeergarage Koepel SAMEN DOEN 

met NedTrain 

-Met spoed afspraken te maken met 

Nedtrain om te komen tot een intentie-

overeenkomst 

-Voor de voorfinanciering  ( 40.000 euro), 

het uitgespaarde deel van het honorarium 

over 2015 van de Stadsbouwmeester in te 

zetten 

-Uit te zoeken of een vereveningsfonds 

oplossing is voor financiering en daarin 

mee te nemen bouwlocatie 

Nedtrainterrein (eigendom gemeente) 

HvH 

VVD 

OPH 

Trots, 

SP,C
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