
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. 



r 

Actiepartij 

voor Haariem 
Motie 'Bijzondere afdeling voor bijzondere doelgroepen' 

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

constaterende dat, 

eertijds er de afdeling bijzondere doelgroepen bij sociale zaken bestond en deze in de 
vorige periode is wegbezuinigd met als argument dat de complete afdeling sociale zaken zou 

gaan werken als voornoemde afdeling, 

mede constaterende dat, 

deze afdeling door hulpverleners en welzijnsorganisaties node wordt gemist omdat juist 
mensen die behoren tot deze bijzondere doelgroepen vaak moeilijk passen in de papieren 
werkelijkheid, 

de kennis en expertise nu nog aanwezig is in de ambtelijke organisatie, 

overwegende dat; 

de hulpverlening adequater en met minder gevolgkosten kan zijn als deze afdeling van 
weleer in ere wordt hersteld, 

de roep van professionals gehoord wordt met deze afdeling, 

het aan de kant van de hulpverleners en professionals kostenbesparend werkt als zij direct 
met een deskundige in contact komen, 

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 a € 1,8 miljoen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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voor Haariem 
Motie Tref doel met onderzoek naar WMO' 

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 het onderzoek naar 
doelmatigheid en doeltreffendheid van de WMO is geschrapt, 

er niet is aangegeven wanneer een dergelijk onderzoek wel zal plaatsvinden, 

de intentie kennelijk niet was en is om daarin ook te kijken naar het vermijden van kosten, 

overwegende dat 

een dergelijk onderzoek essentieel is om vast te stellen of het gevoerde beleid op dit 
omvangrijke domein werkt, 

daarbij te kijken naar de mate waarin (gevolg)kosten vermeden zijn*, 

een dergelijk onderzoek inzicht kan geven in de gevolgen van de zorgtransitie, 

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 he 
bedoelde onderzoek wordt uitgevoerd in 2016 met de uitgebreide onderzoeksdoelstelling, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

*voorbeeld van vermijdbare kosten: 

Een fictief gezin wordt tegen de beleidsdoelstelling toch ontruimd uit een huurwoning op basis van 
een huurschuld van € 2500,-. De gevolgkosten voor ontruiming, opslag van inboedel en opvang 
lopen in het daaropvolgende jaar op tot € 100.000,-. In dit geval was het, als naar vermijdbare 
kosten gekeken werd, in financieel en menselijk oogpunt, verstandiger geweest als de 
schulddienstverlening de schuld had overgenomen en een betalingsregeling met het 9 ^ ^ d 
getroffen. Dan waren de kosten beperkt tot ongeveer € 10.000,- als alle ambtelijke inzet en kosten 
worden meegerekend. 



Actiepartij 

voor Haarlem 
Motie Houdt U Nog Even Vol...?! 

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

constaterende dat 

. 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, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



3D 

voor Haarlem 
Motie de Mare van Mutare: Niet Prematuur Opgeheven, noch 
opgegeven 

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

Constaterende dat: 
• In de Kademota wordt voorgesteld de subsidie aan de Stichting 

Stedenband Haarlem-Mutare per 1 januari 2016 te beëindigen 
• De Stichting bezwaar heeft aangetekend tegen dit voomemen 
• In dit bezwaar onder andere de formele positie van de gemeente, die als 

bestuursorgaan de samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, wordt 
opgevoerd 

• De Stichting dit op 10 juni heeft toegelicht bij de commissie beroep- en 
bezwaarschriften 

• Er nog geen uitspraak in deze procedure is 

Voorts constaterende dat: 
• De subsidie van € 73.000 bestemd is voor de overhead in Haarlem en in 

Mutare 
• Er een Europees project in gang is gezet om de lokale overheden in 

Zimbabwe te helpen op weg naar lokale democratie, waarbij Mutare niet 
rechtstreeks maar wel indirect betrokken is* (zie toelichting) 

Overwegende dat: 
• De beëindiging van de subsidie op deze termijn zonder enige afbouw 

grote (personele) gevolgen heeft, zowel in Haarlem als in Mutare 
• De ankers in Mutare voor nieuwe en bestaande projecten worden 

weggeslagen 
• De Stichting Haarlem-Mutare tijd nodig heeft om vanuit haar 

vliegwielfunctie geldstromen aan te boren en nieuwe wegen in te slaan 
(denk aan Aid for Trade) 

Draagt het college op: 
• De uitslag van de bezwaarschriftprocedure af te wachten 



Bij de behandeling van de Kademota 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, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

* De EU stelt tot midden 2017 via twee kanalen 1,8 miljoen beschikbaar voor 
een pilot voor de opbouw van het lokaal bestuur in Zimbabwe. Daarbij is de 
intemationale tak van de VNG betrokken (VNG International) en het 
Commonwealth Local Government Fomm (CLGF) uit Londen. Mutare zit 
weliswaar niet bij de 28 gemeenten die daar rechtstreeks van profiteren maar 
kan wel meeliften op de resultaten en mogelijke toekomstige uitbreiding van het 
project. 



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. 

•66 
Bas van Leeuwen 
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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. 

•66 
Bas van Leeuwen 



D66 GROENLINKS 

Motie University College Haarlem 

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. 

•66 
Bas van Leeuwerf^ 
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D66 GROENLINKS 
P V D A OPHaarlem 

Ouderen Partij Haarlem 

Motie Meer groeninitiatief, 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 
Spaamelanden; 

Overwegende dat: 
• Deze groenadoptie kan leiden tot een vermindering van het areaal; 
• 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 



D66 GROENLINKS 
HAARLEM 

PVDA ® OPHaarlem 
Ouderen Partij 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 buurtinitiatieven 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 

Laat bewoners, burgerinitiatieven en (kleine) ondernemers het niet 
allemaal zelf uitvinden 

O 



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 
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 



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 

Spaamelanden (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; 

Ep-gaat over tot de orde van de dag. 

Gr ree PvdA 
Bas van Leeuwen /K/9imv 



OVV/ 

Motie: 'Handhaving hondenpoep op basis van DNA' 

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. 

Overlast door hondenpoep ergernis nummer 1 is en ook al jarenlang 
steevast bovenaan staat als grootste probleem in de wijk (bron: 
Omnibusonderzoekj; 
Het huidige hondenbeleid zich voornamelijk beperkt tot het aanwijzen 
van hondenuitlaatstroken en het heffen van hondenbelasting; 
Het op heterdaad betrappen van de hondenbezitter op het laten liggen 
van de uitwerpselen praktisch onmogelijk is; 

Overwegende dat, 

Er beleid nodig is dat het gedrag van de hondenbezitter beïnvloedt en 
geen beleid gericht op het belasten van het hondenbezit; 
ln de V.S. al in bijna 1000 steden succesvol op hondenpoep wordt 
gehandhaafd door middel 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; 

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

Mostapha El Aichi 
CDA Haarlem 



PVDA D 6 6 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. 



Ouderen Partij Haarlem 
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Motie 

Een nieuwe collegeauto: Nice to have 

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

gehoord hebbende de beraadslaging over de Kadernota 2015 en de 1 e bestuursrapportage 
2015 

Constaterende dat: 
-uit de behandeling van de l e bestuursrapportage 2015 blijkt dat er voor 2015 een negatief 
exploitatieresultaat wordt verwacht; 

-uit de behandeling van de kadernota 2015 ook blijkt dat de reservepositie, na een bescheiden groei 
in 2014, naar verwachting in 2015 afneemt met ruim € 14 miljoen; 

-het college bij investeringen twee categorieën herkent, zijnde de categorie Must haves en de 
categorie Nice to haves; 
-in principe alleen voor de categorie Must haves dekkingsmiddelen aanwezig zijn; 
-niet aannemelijk te maken is dat een nieuwe collegeauto een Must have is; 
-het veranderen van het kopen van een collegeauto in het leasen van een collegeauto hier niets 
aan afdoet. 

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 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Ouderen Partij Haarlem 

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. 



OPHaarlem 
Ouderen Partij Haarlem 

D66 GROENLINKS 
Chr is tenun ie ^ 

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

De gemeenteraad van Haarlem, 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 socid^g^fi^aiq^psterdam: 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. 



-



PVDA 

SP 
D66 GROENLINKS 

Actiepartij 

«ff 
voor Haarlem 

Motie "Piramide Boerhaave verdient renovatie" 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 juni over de kademota 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 Spaarnesant in de huidige plannen bijdraagt aan de verbetering van het pand; 
• Stichting Spaarnesant 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 Spaarnesant 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 Spaarnesant; 

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

En gaat over tot de orde 
f A 
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Inzet van mystery guests bij aanvraag bijstandsuitkering J c 

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

Constaterende dat: 
• Pas als 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 g. i de openbare sector, Den Haag; 2006. 
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MOTIE Visie op waaier internetsites 

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

in beraadslaging over de 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, haariem.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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MOTIE Subsidietoets wegbeheer 

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

in beraadslaging over de 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 dag. 

Trots Haarlem 
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AMENDEMENT Schuldreductie afspraak = afspraak 

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

in beraadslaging over de kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• Het coalitieprogramma er vanuit gaat dat op het moment dat de omvang van 

de Algemene Reserve zodanig is dat de ratio weerstandsvermogen op het 
niveau 'ruim voldoende' staat, de helft aan de Algemene Reserve wordt 
toegevoegd, met als doel de schuldenlast terug te dringen en de andere helft 
wordt ingezet voor het incidenteel verlagen van de bezuinigingsopgave. 

• Dat het college bij beslispunt 6 van de Kadernota (beslispunt 13 van het 
raadsstuk) voorstelt niet 50% maar 47% van het rekeningresultaat 2014 te 
bestemmen voor schuldreductie; 

• Schuldreductie van het grootste belang is om de stad financieel gezond te 
maken; 

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." 

en gaat over tot de orde van de dag. 

(Per saldo betekent dit: 81.000 meer schuldreductie en minder voor dekking tekort 
over^OI 5) 

ristenUnie 
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Trots Haarlem OPHaarlem 
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MOTIE Goedhuurwoningen in Haarlem 

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

in beraadslaging over de 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; 

• Almere 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 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 

1 Zie onder meer http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2015/05/29/kamer-bouwers-bewiizen- 
ongelijk-corporaties 
http://www.dearchitect.nl/nieuws/2015/03/05/almere-daaqt-architecten-uit-voor- 
goedhuurwoningen.html 
http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/1379042/almere-mikt-met-marktuitvraag-voor-zeer- 
goedkope-huurwoningen-op-dBerbraak-op-sodfale-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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Ouderen Partij Haarlem 

MOTIE Digitaal participeren 

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

in beraadslaging over de 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 

CnfistenUnie 
:rank Visser 

t over tot de orde vap^de dag. 
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ChristenUnie OPHaarlem 
Oudereti Partij Haarlem 

MOTIE Meevallers meer inzetten voor schuldreductie 

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

in beraadslaging over de kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• Het voomemen is per jaar circa 5 miljoen af te lossen op de schuld van de 

stad; 
• Het desondanks nog een generatie duurt voordat de schuld van Haarlem op 

een aanvaardbaar niveau is; 
• Het coalitieprogramma er vanuit gaat dat op het moment dat de omvang van 

de Algemene Reserve zodanig is dat de ratio weerstandsvermogen op het 
niveau 'ruim voldoende' staat, de helft aan de Algemene Reserve wordt 
toegevoegd, met als doel de schuldenlast terug te dringen en de andere helft 
wordt ingezet voor het incidenteel verlagen van de bezuinigingsopgave. 

• Dat het niet wenselijk is de teugels van de bezuinigingsopgave te sterk te 
verlichten zolang de schuldpositie van de stad nog zo hoog is; 

Verzoekt het college: 

Meevallers op het saldo vanaf het begrotingsjaar 2015 voor minimaal 75% in te 
zetten voor extra schuldreductie. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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