
Motie: Controle, geen mandaat op volkshuisvestingsgelden 

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

De kadernota besprekend 

Constaterende dat: 

De raad het college heeft gemandateerd om de gelden voor stedelijke vernieuwing 
te besteden zonder de raad te consulteren; 

Er in dit kader 1,9 miljoen is uitgegeven, ook aan projecten waar de kosten van de 
gemeente juist gedekt werden uit door anterieure overeenkomsten; 

Er een grote opgave is voor de volkshuisvesting in Haarlem omdat de wachtlijst 
voor sociale huurwoningen in 2014 is gegroeid tot bijna 6 jaar; 

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 voorde stedelijke vernieuwing en volkshuisvesting in te trekken. 

en gaat over tot de orde van de dag 

Anne Feite Bloem SP 



Motie: Als het er uitziet als een fietsenrek, wordt gebruikt als een 
fietsenrek, misschien is het dan wel .... 

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

De kadernota besprekend 

Constaterende dat 

Er aan de zuidkant van het station een gebrek aan fietsenrekken is, en voorlopig ook 
zal blijven; 

De zijkanten van de ingang van de fietsenkelders nu als fietsenrek worden gebruikt; 

Dit gebruik geen veiligheidsrisico met zich meebrengt; 

Overwegende dat 

De handhaving die hier plaats vind door paswerk derhalve een verspilling is van geld 
en moeite; 

Verzoekt het college 

De mogelijkheden te onderzoeken om fietsenrekken te plaatsen bij de zijkanten van 
de ingang van de fietsenkelder. 

En gaat over tot de orde van de da 

Anne Feite Bloem SP 



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 Spaamelanden; 

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 

Spaamelanden 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: Geen scholing geen gebrek? 

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

De kadernota besprekend 

Constaterende 

Dat de medewerkers van Viva thuiszorg nog steeds geen scholing hebben gekregen 
voor de nieuwe werkwijze in de huishoudelijke hulp; 

Dat op grond van de offerteaanvraag WMO (blz. 27) de opdrachtnemer permanente 
deskundigheidsbevordering garandeert van medewerkers die de huishoudelijke 
ondersteuning leveren; 

Dat Viva hiermee niet voldoet aan haar contractuele verplichtingen 

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. 

/ 

En gaat over tot de orde van de dag 

SibelOzögul SP 



Motie: Van Viva Fiasco naar zeggenschap cliënten 

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

De kadernota besprekend 

Constaterende dat 

Viva een onbetrouwbare partner is gebleken; 

Overwegende dat 
Het contract met Viva voor wat betreft de huishoudelijke ondersteuning niet moet 
worden verlengd; 

Het wenselijk is dat ontvangers van zorg zeggenschap hebben over de aan hen te 
verlenen hulp; 

De medewerkers van Viva in dienst moeten treden van een nieuwe organisatie 
waarin deze zeggenschap wordt verwezenlijkt ; 

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 

En gaat over tot de orde van de dag 

Sibel Ozögul SP 



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 



Motie: Onderzoek naar doelmatigheid sociale dienst 

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

De kadernota besprekend. 

Constaterende 

Dat er grote overschotten worden gerealiseerd op de WWB; 

Dat een groot deel van dit overschot voortkomt uit navorderingen; 

Overwegende 

Dat er hierdoor vragen zijn of de dienstverlening van de sociale dienst wel 
voldoende is gericht op de ondersteuning van de Haarlemmers die dit het hardste 
nodig hebben; 

Draagt het college op 

In 2015 of 2016 een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
sociale dienst in het kader van art 213 a van de gemeentewet uit te voeren; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Jolande van Ketel SP 



m 
Haarlem 

OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

MOTIE Toekomstwijk 

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

in beraadslaging over de 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 
TROTS Haarlenh 
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OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

MOTIE Burgertop in Haarlem 

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

in beraadslaging over de kademota 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 



I TROTS [ 
OPHaarlem 

Ouderen Partij Haarlem 

Initiatiefvoorstel Gescheiden afval, het levert wat op 

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

in beraadslaging over de kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• Er in sommige delen van Haarlem een proef loopt met het gescheiden 

ophalen van afval door middel van de oranje - blauwe plastic papier 
rolcontainer 

• Je vroeger bij het inleveren van oud papier bij de oud papier boer daar geld 
voor kreeg 

Mede wetende dat 

• De wetenschap iets voor een beter milieu te doel erg nobel is, maar voor 
sommigen ook de afweging gemaakt wordt, om met dit soort projecten mee te 
doen, gebaseerd op financieel economische gronden 

• Haarlemmers die meedoen aan het gescheiden inzamelen project, behalve 
een enorm grote oranje - blauwe rolcontainer in hun tuin hebben staan, ook 
extra handelingen moeten verrichten om het afval te scheiden 

• Het principe transparant en gezamenlijk altijd een goed uitgangspunt is 

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. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Sander van den Raadt TROTS Haarlem 



Haarlem 
op 

Initiatiefvoorstel Leges: Eerlijk is Eerlijk 

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

in beraadslaging over de kadernota 2015, 

Constaterende dat: 

• Een gemeente die van zichzelf een open, transparante, eerlijke en 
betrouwbare partner van haar inwoners wenst te zijn Leges hanteert die 
gebaseerd zijn op de werkelijk gemaakte kosten 

Verzoekt het college: 

Leges te hanteren die gebaseerd zijn op de werkelijke kosten en jaarlijks slechts te 
corrigeren met de inflatie 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Sander van den Raadt 
TRQTS Haarlem 



OPHaarlem 
Ouderen Part i j Haar iem 

MOTIE Het Oranje fietsenplan 

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

in beraadslaging over de kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• Een partij in Haarlem vaak aangeeft dat Haarlem meer subsidie geld zou 

kunnen binnenhalen. 
• Een andere partij het al tijden, tot bijna vervelends aan toe, over het 'Oranje 

fietsenplan heeft' 

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 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. 
Sander van den Raadt TROTS Haarlem 



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 over de 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 
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OPHaarlem 

Ouderen Partij Haarlem 

MOTIE De raad stelt de kaders: Geen bezuinigingen op Handhaving 
en Veiligheid 

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

in beraadslaging over de kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
Haarlem wordt geteisterd door een inbraakgolf 
Haarlem nog steeds last heeft van autobranden en dit inmiddels al meer dan 
een jaar 

• De maatschappij, ook in Haarlem, steeds meer verhard, zo was er geweld 
tegen homo's en gehandicapten 

• De georganiseerde misdaad zich meer in het openbare leven laat zien en 
probeert te beïnvloeden. 

• Kleine overtredingen die nooit bestraft worden een soort gewenning bij de 
overtreders oproept dat alles mogelijk is en kan leiden tot zwaardere misdaad 

• De afgelopen jaren er altijd bezuinigd is op handhaving en dat dat 
bovenstaande punten niet gunstig beïnvloed 

• We net als raad een gezamenlijk standpunt tegen geweld en misdaad 
uitspreken en dat inderdaad MOED heel belangrijk is, maar wel wat extra 
steun kan gebruiken 

Verzoekt het college: 

Om bij de begroting van 2016 in ieder geval niet te bezuinigen op handhaving en 
veiligheid 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Sander van den Raadt 
TROTS Haarlem 
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TROTS 
Haarlem OPHaarlem 

Ouderen Partij Haarlem 

MOTIE De raad stelt de kaders: Dubbele stem voor direct 
omwonenden 

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

in beraadslaging over de kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• Participatie in het verleden nog wel eens fout ging of voor flinke verbetering 

vatbaar was 
• We als Haarlem tegenwoordig al flink op de goede weg zijn 
• We van voorbeelden in de praktijk kunnen leren 
• Dat het niet handig is om per geval en ad hoe dingen met betrekking tot de 

inspraak te verbeteren maar dit beter structureel kan 
• Als we dan toch een voorbeeld moeten noemen we recentelijk hebben gezien 

dat bij de inspraak van de dijk van Spaarndam er wel prima inspraak was 
geweest door verschillende belanghebbende, maar de direct betrokkenen aan 
de dijk zelf niet tevreden waren met het resultaat van de inspraak 

• Er in het geval van Spaarndam een verscheidenheid aan belanghebbende 
heeft ingesproken en deze allemaal dezelfde waarde werd toegekend 

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) 

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 over de 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. 

Sander van den Raadt TROTS Haarlem 
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MOTIE Kadernota wat ben je mooi, maar kritiek is gratis advies en 
van fouten valt veel te leren 

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

in beraadslaging over de kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• De kadernota er weer zeer mooi uitziet 
• De kadernota vooral vrolijke smilies © laat zien en slechts 3 neutrale 

(p 81 t/m p 85) 
• In zijn algeheel de tekst in de hoofdstukken positief is en vooral aandacht 

schenkt aan wat er goed ging, wat er fout ging wordt vaak zijdeling benoemd 

Mede overwegende dat 

• Fouten maken menselijk is 
• Van fouten geleerd kan worden zeker om op een structurele wijze deze fouten 

in de toekomst te voorkomen 
• Niemand, zowel de ambtenaren als de raadsleden, als wel het college van 

B&W gebaat is bij een angstcultuur, waarbij men ongemakkelijk over fouten of 
vergissingen praat of zelfs probeert te verbloemen 

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 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Sander van den Raadt 
TROTS Haarlem 



Motie: wettelijk verplicht: verminderen schaarste sociale huurwoningen 

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

De kadernota besprekend 

Constaterende dat 

Voorde komende 4 jaar door de raad een huisvestingsverordening is vastgesteld; 

In deze verordening een schaarste aan sociale huurwoningen is geconstateerd; 

Volgens artikel 2 van de huisvestingswet de gemeenteraad de verordening gebruikt 
voor het bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste 
aan goedkope woonruimte; 

Gedurende de periode van 4 jaar de gemeenten worden geacht de structurele 
problemen op de woningmarkt, die ten grondslag liggen aan de verdringingseffecten 
aan te pakken; 

Overwegende dat 

De wachttijd voor een sociale huurwoning nu bijna 6 jaar bedraagt; 

Een periode van 4 jaar te kort is om effecten van de geconstateerde schaarste aan 
goedkope woonruimte op te heffen; 

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. 

En gaat over tot de orde van de dag; 



Amendement: bestemming rekeningsresultaat 

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

De kadernota besprekend 

Constaterende dat 

€ 1,3 miljoen uit het resultaat 2014 wordt gebruikt om de tekorten in de begroting 
2015 te dekken; 

Een solide financieel beleid juist maatregelen vereist om tekorten duurzaam aan te 
pakken; 

De meerjarenraming niet sluitend is en het kasstroomplafond in de jaren 2016 en 
2017 wordt overschreden; 

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 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Frits Garrets^i 

Rob de Jon 

Louise van zetten Hart vobf Haarlem 



SP. 
o 

Motie: 2040 is veel te laat, 2026 is op tijd 

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

De kadernota besprekend 

Constaterende dat 

De meerjarenraming van de gemeente Haarlem niet sluitend is; 

Het kasstroomplafond ten behoeve van de schuldreductie meerjarig in het rood staat; 

De schuldpositie van de gemeente Haarlem zodanig is dat volgens het College pas 
in 2041 het gewenst ratio wordt bereikt; 

Tevens constaterende dat 

Door € 7,5 miljoen extra per jaar te besparen de code groen over 10 jaar al kan 
worden bereikt; 

Dit onder meer kan worden bereikt door het kasstroomplafond extra te verlagen, 
meer te bezuinigen, extra afschrijvingen te plegen op diverse activa en investeringen 
te beperken tot nut en noodzaak; 

Overwegende dat 

Het aan het college is om hier voorstellen voor te doen; 

Draagt het college op 

• Met een pakket besparingen te komen dat leidt tot het bereiken van het 
gewenste schuld ratio 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 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Frits Garfetsen ^SP"" Rob 

Louise van zetten Hart voor Haarlem 



SP» 
Amendement Kadernota IP: Eerst onderhouden, dan pas uitbreiden 

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

De kadernota besprekend; 

Constaterende dat: 

De kadernota de navolgende tekst bevat; 

Areaaluitbreidingen betekenen dat de beheer- en onderhoudskosten van de 
openbare ruimte toenemen doordat het oppervlak vergroot wordt, of dat om een 
andere reden de kosten toenemen.... Er is dus niets nieuws geregeld voor de 
areaaluitbreidingen die in de periode 2013-2018 optreden. ( kadernota blz. 23) 

Overwegende dat: 

De openbare ruimte goed dient te worden onderhouden; 

Daarnaast gelden bestemd voor beheer- en onderhoud nu ook gebruikt worden voor 
herinrichting; 

Er nu een financieel tekort is ontstaan voor noodzakelijk beheer- en onderhoud; 

Besluit 

2,25 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; 

En gaat over tot de orde van de dag 

Anne Feite B l o ^ SP Jeroen 
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voor Haar lem 
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 
achtergebleven 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, r ^ ^ ^ r d ^ 
-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 RaTvoor de aanstaande begrotingsbehandeling van 2016 te .nformeren over welke 
keuzes het College in deze gaat maken voor de komende jaren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Actiepartij 

voor Haarlem 
Motie 'Sociaal domein niet algemeen' 

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

constaterende dat, 

in het jaarverslag 2014 van gemeente Haarlem te lezen staat dat € 1.800.000,- uit de 
reserve bijstand aan de algemene middelen wordt toegevoegd, 

overwegende dat 

de verwachting, ook van het College, is dat tussen nu en de komende jaren het aantal 
bijstandsgerechtigden zal toenemen en de rijksbijdrage ten behoeve van het sociale 
domein zal afnemen, 

mede overwegende dat, 

vanaf 2016 er geprognotiseerd gelden aan de algemene reserve ontrokken zullen moeten 
worden om deze open einde regelingen te kunnen blijven financieren, 

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 socia e domein ( e n n ' f J 
beperken tot slechts die onderdelen uit sociaal domein dat onderhevig is (geweest) aan transities), 

en gaat over tot de orde van de dag. 



J 

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, 
-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, 

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.proiectenzorgenwelziin.nl/eenzaamheid-bij-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&a=&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  

ngcqF&usg=AFQiCNFmcvAQCA pxxi59la98lv8TKABEq&bvm=bv.96339352.d.d24 

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

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



Actiepart i j 

voor Haarlem 
Motie 'De kost gaet voor den baet' 

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 37 te lezen staat dat de subsidiescan tot 
op heden nog onvoldoende resultaat heeft opgeleverd, 

dat in 2015 de subsidiescan wordt "aangevuld met een korte evaluatie van de methode van 
subsidie verwerven", 

overwegende dat, 

er nationaal, provinciaal en intemationaal vele subsidiemogelijkheden zijn, welke voor de 
gemeente Haarlem interessant zouden kunnen zijn, 

de kans groot is, gezien de onderprestatie, dat gemeente Haarlem gelden laat liggen, 

mede overwegende dat 

de verwachting is dat de subsidieambtenaar zichzelf ruimschoots terug zal verdienen, 

draagt het College op, 

-de functie van subsidieambtenaar her in te voeren, 
rip kn«;tpn te dekken uit de algemene middelen, 
öe Raarblnnen een jaar na aanstelling te informeren over de kosten en baten van deze 
ambtenaar als percentage van de extra verworven subsidie. 

en gaat over tot de orde van de dag. 


