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Amendement: Tempelierstraat/Raamsingel: Gewijzigde 
Zienswijze 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 23 april 2015, besprekende het 
dossier Tempelierstraat/Raamsingel, 

Constaterende dat, 

De Vaststellingsovereenkomst ter instemming voor ligt aan de gemeenteraad 
De Gemeenteraad te allen tijde haar publiekrechtelijke bevoegdheid dient te 
kunnen uitoefenen 
Met de instemming het Servituut [erfdienstbaarheid] is opgeheven 
Het cultuurhistorisch onderzoek van SteenhuisMeurs het HKB gebouw 
cultuurhistorische waarde toekent 

Overwegende dat, 

Middels een aan de vaststellingsovereenkomst toegevoegde clausule; 
het servituut kan worden opgeheven, de publiekrechtelijke bevoegdheid van de 
raad behouden blijft en het belang van de uitkomsten van het cultuurhistorisch-
onderzoek benadrukt wordt. 

Besluit: 

De Vaststellingsovereenkomst onder voorwaarden te sluiten en de aan de zienswijze die 
als clausule zal worden bijgevoegd de volgende tekst toe te voegen: 

"De gemeenteraad van Haarlem ... metde cultuurhistorische waarden van het HKB 
gebouw. " 

Waarbij gesteld dient te worden dat de integratie en daarmee behoud van de 
stedenbouwkundige en architectonische waarde van het HKB gebouw (zoals 
beschreven in het cultuurhistorisch onderzoek van SteenhuisMeurs) in het 
bouwplan, essentieel is. 

"Dat betekent dat de gemeente ... als bijlage aan deze zienswijze gehecht. " 

De Raad verzoekt daarnaast het college van Burgemeester en Wethouders om zo 
spoedig mogelijk een ontwerpbestemmingsplan aan de Raad voor te leggen, opdat aan 
de betrokken partijen duidelijk wordt in hoeverre een beroep op artikel 23 zal worden 
gedaan en daar in het bouwplan rekening mee kan worden gehouden 

...en gaat over tot de orde van de dag. 
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Ouderen Partij Haarlem 
Haarlem 

AMENDEMENT Blijvend recht op vervoersvoorziening bij wachtlijst 

De raad van de gemeente Haarlem In vergadering bijeen op 23 april 2015 

Gelezen het voorstel voor de Verordening leerlingenvervoer gemeente Haarlem 2015 

overwegende dat 
• van een leerling niet kan worden gevraagd om midden In een schoolloopbaan 

alsnog te veranderen van school puur omdat de wachtlijst van de 
dichtstbijzijnde school Is opgelost; 

• het niet redelijk is om ouders in deze uitzonderlijke situatie, wanneer zij kiezen 
om de leerling te laten op de school waar de leerling Is toegelaten, een lagere 
vervoersvoorziening toe te kennen; 

• In de toelichting op de verordening staat dat bij het vervallen van een wachtlijst 
de vervoersvoorziening beperkt kan worden, uit de beantwoording van 
technische vragen blijkt dat dit niet hoeft, maar deze "kan" bepaling niet volgt 
uit de tekst van de verordening zelf; 

Besluit de Verordening leerlingenvervoer gemeente Haarlem 2015 als volgt te 
wijzigen: 

1. In artikel 3 wordt een vierde lid toegevoegd luidende: 

"4. Indien de dichtstbijzijnde school niet toegankelijk Is voor een leerling omdat de 
school een wachtlijst heeft, blijft In afwijking van het eerste lid aanspraak op een 
vergoeding voor vervoer naar de eerstvolgende dichtstbijzijnde school bestaan 
wanneer de dichtstbijzijnde school weer toegankelijk Is, maar de leerling de verder 
weggelegen school blijft bezoeken. 
Wanneer de dichtstbijzijnde school weer toegankelijk Is, Is het eerste lid wel van 
toepassing als deze school op grond van het ondersteuningsplan als bedoeld In het 
derde lid meer passend Is voor de leerling." 

2. In de toelichting wordt de alinea "De school is vol" vervangen door: 

"De school Is vol 
Ouders zijn vrij om hun kind naar elke school van hun keus te laten gaan, maar In het 
kader van het leerlingenvervoer hoeft slechts een vervoersvoorziening naar de 
dichtstbijzijnde, toegankelijke school te worden verstrekt. Het spreekt voor zich dat 
op een voor de leerling geschikte school wel ruimte voor de leerling moet zijn en dat 
de leerling moet zijn/worden toegelaten. Een school die vol is heeft geen zorgplicht 



voor de leerling. Indien de dichtstbijzijnde school niet toegankelijk Is voor een leerling 
omdat de school vol Is, wordt daarom een vervoersvoorziening toegekend naar de 
eerstvolgende dichtstbijzijnde, toegankelijke school. De aanspraak op een 
vergoeding voor het vervoer naar deze verder weg gelegen school blijft bestaan als 
de wachtlijst voor de dichtstbijzijnde school Is opgelost, maar de leerling de verder 
weggelegen school blijft bezoeken. Van een leerling kan niet worden gevraagd om 
midden in een schoolloopbaan alsnog te veranderen van school puur omdat de 
wachtlijst van die school Is opgelost en de vervoersvoorziening wordt In deze situatie 
dan ook niet beperkt. 

Wanneer een school een wachtlijst heeft zal dit In het advies van de school 
aangegeven worden. Dat geldt ook voor de duur van de wachtlijst. Indien ouders 
hiermee Instemmen kunnen bij de toekenning van de vervoersvoorziening afspraken 
worden gemaakt over het verplaatsen van het kind als de oorspronkelijke locatie 
weer plaats heeft. Het kind zal in de praktijk vaak het schooljaar afmaken op de 
school waar hij Is geplaatst. 

In de beschikking van de gemeente wordt opgenomen wanneer het om een 
wachtlijstplaatsing gaat en dat gedurende de periode dat het kind op de verder 
weggelegen school onderwijs volgt, het vervoer naar deze locatie wordt vergoed. Zo 
Is duidelijk dat het hier een uitzondering betreft. Als de oorspronkelijke locatie weer 
plaats heeft, wordt uiteraard In overleg met school en ouders gekeken of het 
raadzaam Is het kind nog te 'verplaatsen'. Dit kan niet worden verplicht tenzij de 
ouders hier vooraf mee hebben Ingestemd. Hier Is wel een uitzondering op. Het kan 
zijn dat de dichtstbijzijnde school meer geschikt is voor de leerling, ln dat geval Is het 
ondersteuningsplan leidend en wordt de vergoeding bijgesteld naar de afstand tot de 
dichtstbijzijnde school plaatsvinden. De extra kosten die het vervoer naar de verder 
weg gelegen locatie met zich meebrengt zijn In dat geval voor rekening van de 
ouders. Zij maken Immers dan een eigen keuze, die afwijkt van het advies van de 
school. Dit Is een wettelijke regeling en kan niet veranderd worden in de 
verordening." 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Frank Visser 
ChristenUnie 

Sander van den Raadt 
Trots Haarle 

Femke de Leeuw 
OPHaarlem 

Sjaak Vrugt 
Actiepartij 



D66 GROEN 
HAARLEM SP 

Motie Een Nieuwe Focus op het Haarlemse Homobeleid 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 23 april 2015, 

Constaterende dat: 
• Er een nieuw Lokaal Actieplan Regenboogstad 2015-2017 is gepresenteerd 

door het college en haar partners in de stad; 
• Daarin relatief veel aandacht is voor de zichtbaarheid en versterking van 

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (Ihbt'ers) zelf; 
• Daarin relatief weinig aandacht is voor de aanpak van homofobie in de 

stad; 

Overwegende dat: 
• Haarlem een stad moet zijn waarin iedereen zichzelf kan zi jn; 
• De focus van een veilige stad voor Ihbt'ers vooral moet liggen waar 

homofobie het hevigst voorkomt; 
• Uit onderzoek blijkt dat homofobie relatief veel voorkomt in vluchtelingen-

en migrantengroepen en in vooral de orthodoxe groepen het hardnekkigst 
is; 

• Mentaliteitsverandering rond homoseksualiteit bij mensen alleen duurzaam 
verandert als dit wordt aangejaagd vanuit de gemeenschap zelf; 

• Er meerdere succesvolle methoden (in andere gemeenten en landelijk) in 
de omloop zijn om een mentaliteitsverandering rond homoseksualiteit in 
vluchtelingen- en migrantengroepen te starten; 

Verzoekt het college om: 
• Op basis van het initiatiefvoorstel Een Nieuwe Focus op het Haarlemse 

Homobeleid van D66, VVD, SP en GL in gesprek te gaan met de bestaande 
partijen in de stad en met 1 of 2 partijen buiten de stad om intensivering 
van het homobeleid op de voorgestelde doelgroep concreet vorm te 
geven; 

• Daarin expliciet vanaf het begin vertegenwoordigers van de doelgroep zelf 
te betrekken; 

• Met een plan van aanpak te komen, ingaande op 1 januari 2016; 
• Het budget - conform het initiatiefvoorstel - daarvoor in elk geval in 2016 

te zoeken bij de diversiteitsmiddelen en voor 2017 de dekking van het 
plan opnieuw te bespreken in de commissie Samenleving. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Anne-Floor Dekker RobydeJong Sibel Özogul-Özen Abid Azannay 
D66 W I I SP GL 



ChristenUnie 

MOTIE Actieplan aanpak antisemitisme 

De gemeenteraad van Haarlem In vergadering bijeen op 23 april 2015, 

Overwegende dat: 
• Antisemitisme oprukt In Europa, het aantal Incidenten In Nederland1 en ook In 

de Haarlemse regio groeit (zie bijlage) en dat het antisemitisme daarmee een 
serieuze bedreiging is voor het dagelijkse leven van veel joden; 

• De aard, omvang en hardnekkigheid van antisemitisme een toegesneden 
aanpak hiervan rechtvaardigt; 

• Haarlem nog geen actieplan heeft voor de bestrijding van antisemitisme; 
• Er mogelijk synergie voordelen te behalen zijn bij een gebundelde aanpak met 

de bestrijding van discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBT-ers; 
• Vla aandacht In het onderwijs door onder meer lessen over de Holocaust 

antisemitisme kan worden bestreden; 

Verzoekt het college: 
• Een lokaal actieplan op te stellen voor de bestrijding en preventie van 

antisemitisme en hierbij onder meer samen te werken met het onderwijs, 
politie en het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ChristenUnie 
Frank Visser 

1 http://www.bnr.nl/nieuws/665843-1502/antisemitisme-in-nederland-stiigt-snel. 



Bijlage: achtergrondinformatie antisemitisme in Haarlem 

Cijfers: 
• De Monitor antisemitische incidenten in Nederland 2014 van het CIDI 

registreerde een stijging van 71%: van 100 Incidenten in 2013 naar 171 In 
2014. Van deze Incidenten hadden er 3 betrekking op bedreiging met geweld 
waarvan er één in Haarlem heeft plaatsgevonden waarbij bovendien melding 
is gemaakt van een niet adequaat reageren door de politie2 

• Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland ziet In de regio een toename In 
het aantal gemelde antisemitische Incidenten (2012: 3, 2013:8, 2014: 10) en 
het aantal hakenkrulsbekladdingen in de regio (2014: 15)3 

Casus: Bedreiging met geweld, Haarlem 31 juli 2014 
Bron: http://www.cidl.nl/wp-content/uploads/2015/04/MonitorAntisemitisme2014.pdf. 
blz. 14 

Meidster werkt In Haarlem. Na de bedrljfsborrel verlaat ze rond half 1 het 
bedrijfspand. Eerder op de avond vindt er een incident plaats tussen haar collega's 
en een groep van zes, volgens meidster, "Marokkaanse en Antilliaanse jongens" die 
In de bedrijfstuln staan. Haar collega's verzoeken de jongens de tuin te verlaten. Een 
deel van de groep verlaat na gescheld de tuin. Meidster bemoeit zich niet met het 
Incident. 

Op het moment dat meidster van het bedrijfsterrein naar huis loopt, komt er een auto 
naast haar rijden. De jongens van de weggestuurde groep zitten In de auto. De auto 
stopt naast haar en de mannen roepen: "Hey sletje! Slet! Kom eens hier!" Meidster 
zegt dat ze haar met rust moeten laten. Ze hoort de donkere jongen zeggen: "Dat Is 
d'r, kom we pakken haar!" De mannen stappen op haar af en roepen: "Dat Is die 
Jood, pak haar! We gaan je pakken!". Meidster, die geen herkenbare Joodse 
symbolen draagt, Is alleen en rent terug naar werk. Ze is erg geschrokken en belt de 
politie. De eerste reactie van de politie was: "wordt er iemand bedreigd?" en "hebben 
jullie wel een vergunning voor het feest?" Meidster Is door deze reactie zo 
ontmoedigd dat zij besluit geen aangifte te doen. 

2 Bron: http://www.cidi.nl/antisemitische-incidenten-in-2014-rnet-66-gestegen/, 1 april 2014 
3 Jaarverslag Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 2014, blz. 9,  
http://www.bdkennemerland.nl/uploads/doc112.pdf 
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SP* ^ V CDA 
Haariem 

Motie: Geheimhouding is geen geheim 

De Haarlemse gemeenteraad In vergadering bijeen op donderdag 23 april 2015, 

Overwegende dat: 

• Stukken alleen bij wijze van hoge uitzondering geheim dienen te worden verklaard; 
• Deze geheimverklaring daarom zorgvuldig en met waarborgen omkleed dient te 

geschieden; 
• Geheimverklaring van aan de raad of commissie toe te zenden stukken of van afwijzing 

van Wob-verzoeken daarom alleen op grond van een besluit van B&W dient te 
geschieden; 

• De wet voorschrijft dat het voor burgers en dus ook raadsleden volstrekt inzichtelijk dient 
te zijn waarom geheimhouding is opgelegd; 

Draagt het college op: 

• Elk besluit tot geheimverklaring door de Burgemeester of het College op te nemen in 
een openbaar publicatieblad; 

• In dat publicatieblad in elk geval het volgende te vermelden: 

- de in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde grond tot geheimverklaring, 
- de redenen waarom in dit geval deze grond van toepassing is, 
- dat deel van het stuk waarop geheimhouding rust, 
- de te verwachten termijn waarbinnen de geheimhouding kan worden beëindigd. 

• In alle gevallen van afwijzing van een verzoek om informatie op grond van de Wob of 
van toezending van geheime stukken aan de raad of raadscommissies deze te voorzien 
van dit publicatieblad; 

en gaat over tot de orde van de dag 

Frits Garretsen (' 
Hendrikje van der Smagt 
Gideon van Driel (CDA) 
Sjaak Vrugt (AP) 



SP. 
Motie: de welstand van het Ripperdahotel 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 23 april 2015, 

Stelt vast dat 

• De Raad op 28 februari 2013 heeft besloten dat de welstandstoets op ambtelijk niveau 
kan plaatsvinden indien er sprake is van een reguliere aanvraag en het geen groot en 
complex plan betreft. De ARK wordt wel advies gevraagd indien er sprake is van een 
politiek gevoelig of groot economisch belang. De werkwijze van advisering rondom 
gemeentelijke of rijksmonumenten blijft in stand; 

• In antwoord op vragen van de W D en SP het college heeft bevestigd dat bij het 
bouwplan voor het Ripperdahotel geen sprake is van een reguliere aanvraag, de 
aanvraag een politiek gevoelig karakter heeft en dat het pand op de Ripperdastraat een 
gemeentemonument is; 

• Op 11 februari 2014 de welstandstoets op ambtelijk niveau is afgedaan inhoudende een 
niet op schrift gesteld positief advies over het bouwplan voor het vestigen van een hotel; 

Overwegende dat 

• Het college bij de besluitvorming rond het toekomstig Ripperdahotel in strijd heeft 
gehandeld met het hiervoor aangehaalde besluit van 28 februari 2013; 

De wethouder in de raadscommissie desgevraagd heeft geantwoord dat sinds twee jaar 
deze onrechtmatige handelswijze bestendig gebruik is; 

Draagt het college op: 

• Met spoed alsnog zorg te dragen voor een toetsing van het voornoemde bouwplan door 
de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Frits Garretsen 

Hendrikje van der 
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Haarlem ChristenUnie 
Motie Vreemd: Samen doen! Een tweede kans voor participatie 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 23 april 2015 

Constaterende: 

• Dat de mogelijke invoering van fiscaal parkeren veel reacties heeft opgeroepen in de 
stad 

• Het aantal insprekers bij de eerste bespreking dicht in de buurt van een record kwam 

• Dat de inbreng van de insprekers/ schrijvers veel waardevolle tips en overwegingen 
opleverde 

Overwegende dat: 

De bespreking van mogelijke invoer fiscaal parkeren nu in twee etappes verloopt en 
de volgende bijeenkomst op 13 mei plaatsvindt 

Bij de vorige aanpassing van het parkeerbeleid er prima inspraak mogelijk was 

• Deze inspraak juist leidde tot een breed gedragen en nu ook gewaardeerd systeem 

• Wanneer betrokkenen tevreden zijn over de inspraak en zich gehoord voelen uit 
onderzoek blijkt dat zij een nieuw systeem ook eerder omarmen en tot een succes 
maken 

Het coalitie akkoord nadrukkelijk wijst op het Samen doen met de Haarlemmers en 
participatie van de inwoners juist te waarderen en stimuleren. 

Draagt het college op: 

De periode tot 13 mei te gebruiken om ruimte te bieden voor inspraak door de bewoners 
van Haarlem. 

En gaat over tot de orde van de dag. ^ 



|TROT$[ 
Haarlem 

Haariem 

Motie: Onderste steen boven 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 23 april 2015 

Constaterende 

De wens van de raad om bij de overgang naar de nieuwe vorm van thuiszorg, cq 
huishoudelijke ondersteundlng, de vaste medewerker voor de cliënt te behouden; 

De bewering van Viva dat zij de gemeente geïnformeerd heeft over haar voornemens 
om de vaste medewerker voor alle cliënten te vervangen en dat ambtenaren van de 
gemeente hiervoor toestemming hebben gegeven; 

De stelling van de wethouder dat beide beweringen van Viva In strijd met de 
waarheid zijn; 

Overwegende 

Dat zowel de integriteit van de wethouder en zijn ambtenaren als die van Viva 
Zorggroep in twijfel staan zolang er onduidelijkheid blijft bestaan; 

Dat het contract met een onbetrouwbaar gebleken partner per 1 januari 2016 kan 
worden ontbonden; 

Dat bij duidelijkheid over het gebeurde het college lessen kan trekken ten behoeve 
van het aangaan van nieuwe contracten In de zorg; 

Besluit 

Vanuit de gemeenteraad een paar leden aan te wijzen die een onderzoek doen naar 
de besluitvorming die in de tweede helft van 2014 tussen Viva en de gemeente heeft 
plaatsgevonden over de vervanging per 1 januari 2015 van de vaste medewerker 
van de cliënten van Viva. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Sibel Ozügul 

Sjaak Vrugt 

Sander van den Raadt 



Motie Oost West Thuis Zorg 7 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag^ april 2015, in bespreking over 
de (gebrekkige) zorgverlening door Viva!, 

overwegende dat 

• de gemeente eindverantwoordelijk is voor de hulp in de huishouding, zoals dat geldt voor 
alle WMO-zorg, 

constaterende dat 

• de raad zich over meerdere periodes (tenminste vanaf2006) heeft uitgesproken over de 
wens tot behoud van de vaste medewerker bij cliënten, ongeacht de uitkomst van 
aanbestedingsprocedures in deze en uiteraard met inachtneming van ontslagen of 
reorganisaties die onvermijdbaar zijn, 

• pas zeer recent expliciet het volgende is gemeld: 

"Had de gemeente in het contract kunnen opnemen dat elke cliënt de vaste medewerker zou 
behouden? Met andere woorden had artikel 9 anders geformuleerd kunnen worden? 
Antwoord: Nee, dit is aanbestedingsrechtelijk niet mogelijk. Ingevolge het aanbestedmgsrecht 
dient de gemeente als aanbestedende dienst het gelijkheidsbeginsel in acht te nemen. Door 
contractueel vast te leggen dat bij elke cliënt de vaste medewerker behouden moet blijven zou 
de huidige contractspartij in het nadeel zijn t.o.v. de nieuwe contractspartij en zou daarmee het 
gelijkheidsbeginsel geschonden worden." 

. Tijdens de raadsbehandeling van de uitwerking lichtste vorm van de hulp bij het 
huishouden op 12-6-2014 de wethouder over het behouden van de vaste medewerker het 
volgende meldde: . * ^ , cm j 

Wethouder VAN DER HOEK: "Dan over de continuïteit. Het is jammer dat de SP daarvan 
zegt Jat Jaar waar mensen dan slecht werk leveren, je daar moet gaan voor de continuïteit van 
de aanbieder. Nee, natuurlijk niet. U moet mij geen woorden in de mond leggen, dat vind ik 
echt jammer. Dat heb ik niet gezegd. Het gaat erom dat daar waar mensen goed werk leveren, 
daar zorgen wij ervoor dat erzö mén mogelijk msselingen plüaisvinuen. loigens nuj novn um 
ook bij de wens die een groot deel van de raad heeft uitgesproken. Ook in relatie tot datje 
probeert mensen zo veel mogelijk hun eigen huishoudelijke hulp te laten houden datje 
daarin gaat voorzien. U kunt er niet van maken dat daar waar slecht werk wordt geleverd, de 
wethouder het gewoon maar wil doorzetten." 
. uit de opgevraagde en verstrekte documentatie over de aanbestedingen huishoudelijke hulp 

blijkt, dat ook op geen enkel ander moment door het college is gewaarschuwd voor de 
risico's en kanttekeningen t.a.v. de wens van de raad op dit punt, 

. de raad hiermee op het verkeerde been is gezet, in die zin dat deze jarenlang met is gemeld 
dat de uitgesproken wens van de raad ook in juridisch opzicht haalbaar was, 

. het tot de taak van het college behoort de raad juist te informeren over (juridische) 
consequenties en (onmogelijkheden van die wens, 

. het college in dit punt jaren nalatig is geweest in het formuleren van een heldere reactie op 
voomoemde wens, 



spreekt uit 

• het te betreuren dat de raad op dit punt door het college jarenlang onjuist dan wel 
onvolledig is geïnformeerd, 

• zoals verwacht mag worden vanaf heden volledig en accuraat te willen worden geadviseerd 
en geïnformeerd over de (on)mogelijkheden, kanttekeningen en risico's bij wensen die in 
meerderheid door de raadajiigenomen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

JS0 
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voor Haarlem 

Motie van afkeuring 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 23 april 2015, 

Constaterende 

De wens van de raad om, bij de invulling van de bezuiniging op de thuiszorg cq 
huishoudelijke ondersteuning , de vaste medewerker voor de cliënt te behouden; 

Dat de wethouder naar eigen zeggen niet in staat was om dit vast te leggen in de 
contracten met nieuwe aanbieders, maar verzuimde de gemeenteraad actief te 
informeren dat dit ook voor oude aanbieders het geval was; 

Dat de wethouder onvoldoende handelde naar aanleiding van de signalen die er 
waren over het beleid van Viva om bij alle cliënten de vaste medewerker te 
vervangen; 

Dat de Coalitie het onmogelijk maakt een onderzoek te laten doen naar de 
besluitvorming tussen Viva en de gemeente over de vaste medewerker; 

Spreekt zijn afkeuring uit 

over de onvolledige Informatievoorziening en het gebrek aan daadkracht bij de 
Invulling van de bezuiniging op de thuiszorg, cq huishoudelijke ondersteuning in 
deze; 

Frits Garretsen 

Sjaak Vrugt 


