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

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

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

is dan in 1990. 

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

Overwegende dat: 

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

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

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

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

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

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

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

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

En gaat over tot de orde van de dag 

Groenlinks Haarlem 



7̂  
voor Haarlem 

Motie Betrokken Fiducie in Rosenstock Huessy 

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

constaterende dat 

• het Rosenstock Huessy-huis altijd een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie in 
de stad heeft gehad, 

• het thans verworven en gerestaureerd zal worden door Stadsherstel BV, 
• grote delen van het complex thans ongebruikt zijn, na het vertrek van eerdere 

gebruikers, 
• de huidige, resterende gebruikers en bewoners van het complex in onzekerheid 

verkeren over hun status na venwerving en restauratie door de nieuwe eigenaar, 

overwegende dat 

• de gemeente een rol kan nemen in de toekomstige ontwikkeling en deze sowieso heeft 
als het gaat om verlening van vergunningen en bestemmingsplan, 

draagt het College op 

• deze rol ook actief op te pakken en in contact met de huidige bewoners en gebruikers 
en Stadsherstel betrokken te zijn bij de toekomstige invulling van het RHH, 

• hierbij rekening te houden met de opgebouwde rechten van de huidige gebruikers, 
• in kaart te brengen in hoeverre sociaal-maatschappelijke functies hernieuwd een plaats 

kunnen krijgen in het RHH, 
• hierover de raad actief te informeren 

en gaat over tot de orde van de dag. 



ChristenUnie 
MOTIE Zoek ruimte voor nieuwe scholen 

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

in beraadslaging over de kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• Het aantal leerlingen op de Haarlemse basisscholen de komende jaren 

onverwacht hard groeit; 
• In het Investeringsprogramma circa 10 miljoen euro is vrijgemaakt voor het 

realiseren van meer capaciteit voor het primair onderwijs 
• Deze capaciteit vooral wordt gezocht binnen bestaande gebouwen onder 

meer vanwege de kosten en omdat in bestaande gebouwen sneller extra 
capaciteit kan worden gecreëerd; 

• Niet uit te sluiten is dat de komende jaren de prognoses opnieuw naar boven 
bij moeten worden gesteld; 

• Het daarom noodzakelijk is vooruit te denken omdat ruimtelijke procedures 
voor nieuwe locaties al snel meerdere jaren kosten; 

Verzoekt het college 
Komend jaar een inventarisatie te maken welke mogelijkheden er zijn voor verdere 
capaciteitsgroei van het primair onderwijs als het aantal leerlingen verder zal groeien 
dan nu al wordt verwacht en hierbij zowel te kijken naar nog resterende capaciteit in 
bestaande gebouwen als naar mogelijk nieuw te ontwikkelen schoollocaties en te 
bezien in hoeverre ruimtelijke procedures hiervoor al voorbereid kunnen worden. 

t over tot de orde van de dag. 

istenUnie 
"rank Visser 



ChristenUnie 
MOTIE Onderzoek Botermarkt Fietsmarkt 

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

in beraadslaging over de kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• In de Kadernota de nieuwe investeringen uit de categorie 'nice to have' 

waaronder een ondergrondse fietsenstalling op de Botermarkt vooralsnog niet 
zijn opgenomen in de financiële kaderstelling 

• Voor deze fietsenstalling € 4.000.000 is geraamd als benodigd budget waarbij 
wordt ingezet op 50% BDU subsidie; 

• Haarlem in 2016 fietsstad wil worden; 
• In andere steden positieve ervaringen zijn met volautomatische ondergrondse 

stallingen die minder ruimte innemen en daardoor mogelijk goedkoper te 
realiseren zijn 

• Het ook mogelijk is om meerdere kleine volautomatische stallingen te 
realiseren zodat het project kan worden gefaseerd; 

Verzoekt het college 
Te onderzoeken of de realisatiekosten voor de ondergrondse fietsenstalling 
Botermarkt kunnen worden verlaagd, bijvoorbeeld door een verdiepingsslag te doen 
op de huidige uitgangspunten en door de mogelijkheden van één of meerdere 
volautomatische ondergrondse stallingen te onderzoeken. 

t over tot de orde van de dag. 

ïnUnie 
Fréhk Visser 

Voorbeeld van een volautomatische ondergrondse stalling: 



ChristenUnie 
V 

MOTIE Minder beleidsstukken door één Omgevingsvisie 

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

in beraadslaging over de kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• De procedure voor de totstandkoming van de Structuurvisie Openbare Ruimte 

meer dan een jaar heeft stilgelegen; 
• Het college deze procedure blijkens de Kadernota weer wil gaan opstarten en 

hiervoor 90.000 euro reserveert uit de reserve ISV-wonen voor ondermeer 
verkeerskundig onderzoek en de verplichte milieueffectrapportage; 

• Dat voor deze Structuurvisie een uitgebreid participatietraject zal worden 
opgezet; 

• Dat de Structuurvisie Openbare Ruimte straks zal bestaan naast het 
Structuurplan Haarlem uit 2005 en het Haarlems Verkeer- en Vervoerplan; 

• Dat de Structuurvisie Openbare Ruimte 25 jaar vooruit kijkt; 
• Gemeenten vanaf 2018 via de Omgevingswet verplicht zullen worden één 

omgevingsvisie te hebben die alle structuurvisies (voorheen: 
structuurplannen), het nu nog wettelijk verplichte verkeer- en vervoerplan en 
andere ruimtelijke visies vervangt; 

• Het gemeenten nu al is toegestaan één integrale omgevingsvisie te maken; 
• Dat een eventuele vertraging van het gelijk toewerken naar één 

omgevingsvisie zich terugverdient doordat er een veel integraler stuk komt, 
kosten voor verkeersstudies en MER niet dubbel hoeven te worden gemaakt, 
en er slechts één participatietraject hoeft te worden doorlopen; 

Verzoekt het college 
Vanaf nu niet meer te werken aan losse ruimtelijke visies maar te gaan werken aan 
een integrale nieuwe Omgevingsvisie Haarlem die nog deze collegeperiode wordt 
vastgesteld en hierin het werk dat reeds is verricht voor de ontwerp Structuurvisie 
Openbare Ruimte te gebruiken 

t over tot de orde van de dag. 

jnUnie 
RÉafik Visser 



Haariem 
voor Haariem 

Motie: Het plafond geldt voor alle investeringen 

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

De kadernota besprekend, 

Constaterende dat: 

• In 2014 een bedrag van 12,5 miljoen aan geplande investeringen niet is uitgegeven; 

• Op voorstel van het college daarvan 7,5 miljoen wordt doorgeschoven naar de jaren 
2016 en daaropvolgende; 

• Indien deze investeringen ook onder het kasstroomplafond vallen de capaciteit om 
schulden af te lossen met eveneens 7,5 miljoen euro wordt verhoogd; 

Overwegende dat: 

• Aan schuldenreductie prioriteit moet worden gegeven; 

• Daarom de overschrijding van het kasstroomplafond zoveel mogelijk moet worden 
vermeden; 

Geeft het college de opdracht om: 

• Aan de raad de lijst van deze 7,5 miljoen aan investeringen voor te leggen; 

• De raad te laten besluiten over het nut en de noodzaak van deze investeringen. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Frits Garretsen (S 
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MOTIE Minder schorsen, meer openbare en transparante 
democratie 

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

in beraadslaging over de kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• Er de laatste vergaderingen nogal veelvuldig geschorst werd 
• Schorsen een goed instrument is, als meerdere partijen samen een motie of 

dergelijke hebben ingediend en door veranderde omstandigheden gezamenlijk 
willen overleggen 

• Schorsen een goed instrument is als een partij een motie of dergelijke heeft 
ingediend en zij door veranderde omstandigheden gezamenlijk wil overieggen 

Tevens overwegende dat: 

• Schorsen wanneer er helemaal geen motie of dergelijke is ingediend of mede 
ingediend door een van de schorsende partijen niet gewenst is 

• Debat zoveel mogelijk binnen de openbaarheid en transparantie van de 
raadszaal moet plaatsvinden en niet in achterkamertjes 

Verzoekt het college: 

Te onderzoeken hoe richtlijnen met betrekking tot schorsen op bovenstaande punten 
aangescherpt kan worden 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Sander van den Raadt 
TROTS Haarlem 
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MOTIE Pilot hier, pilot daar, maar beste pilot stelt u zich eens voor 
en zien we u nog terug? 

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

in beraadslaging over de kadernota 2015, 

Overwegende dat: 
• Steeds vaker om een pilot wordt geroepen, of gezegd wordt vanuit het college 

dat er een pilot kan komen 
• Definitie van wat nu precies een pilot is bij niet iedereen bekend is 
• Een proef en een pilot gemakkelijk door elkaar worden gebruikt 
• Regelmatig de kaders of eisen waaraan een pilot moet voldoen vaag zijn of 

niet mee gegeven. 
• Als de pilot afloopt het soms niet duidelijk is wat de criteria zijn om de pilot 

geslaagd of mislukt te noemen. 
• U herkenning ziet in een van bovenstaande zinnen het hoog tijd wordt om 

duidelijke richtlijnen en een duidelijke definitie van een pilot op te stellen 
Tevens overwegende dat: 

• Wanneer een goede pilot technisch goed verloopt hier veel tijd, energie, 
frustratie, onduidelijkheid en mogelijk beroep en bezwaren mee kunnen 
worden voorkomen en leidt tot een heldere en transparante besluitvorming 

Verzoekt het college: 

Geen stukken meer met een pilot erin aan de raad voor te leggen en zo gauw 
mogelijk met een voorstel te komen omtrent pilots om in de commissie te bespreken 

en gaat over tot de orde van de dag. 

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

De 

Constaterende dat: 
ln het IP 

ver'schhlende investeringen In rubrieken zijn Ingedeeld om te prlorl.eren. 

^ r ^ i e c t e n , die op de m me. Nice to Have., staan besluiten .1)0 genomen 

zonder daar een tijdsplanning aan te geven. 
. De besluiten, genomen in het verleden, gerespecteerd moeten worden, 

• Door de lijst met 'nice 'nice to have's' in te voeren, het niet zo mag zijn, dat deze projecten 
n dê aandacht van Raad en College mogen ontsnappen 

^ d e S 'Nice to Have's' we, In het IP op te nemen tot het moment dat er 
meer ruimte is in het IP en tot een afweging kan leiden 

En gaat over tot de orde van de dag. 



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

De Haarlemse gemeenteraad In vergadering bijeen op 25 juni 2015. 

De raad, 

Constaterende 

Het vertrek van het gewaardeerde lid Crul 

Overwegende 

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

dan de inhoud 

Besluit via het presidium, de griffie op te dragen: 

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

En gaat over tot de orde van de dag. 

De gelegenheidsfractie NLMP 

Armö'Sterenberg 



Bijlage motie 
Gelegenheidsfractie NLMP 

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

Pluspunten worden toegekend voor: 

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

Bonus: complimenten aan de griffie 

Minpunten worden toegekend bij: 

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

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

De kadernota besprekend 

Constaterende dat 

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

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

Voorts constaterende dat 

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

Overwegende dat dat 

Goed voorbeeld goed doet volgen 

Draagt het college op 

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

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

Dit te dekken uit het reguliere onderhoudsbudget van het Stadhuis 

En gaat over tot de orde van de dag, 

SP 


