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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 godotailloord overzicht aanreikt van de effecten van de Meicircuiaire op in ieder 
geval: 
-het dan lopende exploitatiejaar; 
-de meerjarenbegroting; 
-de doorwerking op de reservepositie 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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MOTIE Goedhuurwoningen in Haarlem - versie 2 

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

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

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

1 Zie onder meer http://www.cobouw.nl/nieuws/alqemeen/2015/05/29/kamer-bouwers-bewiizen- 
ongelij k-corporaties 
http://www.dearchitect.nl/nieuws/2015/03/05/almere-daagt-architecten-üit-voor- 
goedhuurwoningen.html 
http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/1379042/almere-mikt-met-marktuitvraag-voor-zeer- 
qoedkope-huurwoningen-op-doorbraak-op-sociale-woningmarkt 
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Motie: De laatste reddingsboei. 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 25 juni 2015. 

Overwegende dat 

• De reddingsbrigade Haarlem sinds 2007 in een tijdelijke locatie bij het gemaal Spaarndam zit i.v.m. de 
sloop van hun gebouwen ten behoeve van de Schoterbrug. 

• De gemeente Haarlem garant staat voor gelijkwaardige (her)huisvesting van de Reddingsbrigade 
Haarlem. 

• Er al sinds 2007 met elkaar wordt gepraat over de compensatiesom voor de nieuwbouw. 
• Tijdens de behandeling van de Kadernota 2015 door diverse partijen en het College van B&W is 

gewezen op het belang van vrijwilligers voor onze stad. 
• Tijdens de behandeling van de Kadernota 2015 door diverse partijen en het College van B&W is 

gewezen op het belang van Duurzaamheid én het belang van ondersteunen van duurzame initiatieven 
uit de stad. 

Tevens constaterende dat 

• Er nooit een schriftelijke overeenkomst is getekend tussen de Reddingsbrigade Haarlem en de 
gemeente Haarlem waarin de verplaatsing (o.a. financieel) in overeenstemming geregeld Is. 

• Door het ontbreken van de financiële middelen voor nieuwbouw de Reddingsbrigade in haar 
voortbestaan wordt bedreigd en geadviseerd wordt om nu noodgedwongen een opheffingsprocedure 
van de 103 jaar oude vereniging op te starten. 

• Door het niet doorgaan van de geplande nieuwbouw van de Reddingsbrigade op Schoteroog, ook de 
nieuwbouw van roeivereniging Het Spaarne en Dynamique financieel geraakt wordt, aangezien samen 
kosten worden gedeeld en dit dus ook de nodige nadelige gevolgen heeft voor de plannen van deze 2 
andere verenigingen. 

• De reddingsbrigade in de nieuwbouw voor ruim E 116.490,- wordt geïnvesteerd in groene en 
duurzame maatregelen, zodat het vrijwel volledig zelfvoorzienend zal worden. 

• De reddingsbrigade geheel uit vrijwilligers bestaat en geen enkele subsidie ontvangt. Zij o.a. zwemles 
verzorgen aan kinderen in het Boerhaavebad van voornamelijk allochtone achtergrond. Zij de 
beveiliging van diverse evenementen op Haarlemse wateren verzorgen, zoals de Sintintocht enz. 

Draagt het College van B&W om 

• Om binnen 2 weken de ontbrekende middelen (van maximaal E 110.000,-, waarbij o.a. gedacht kan 
worden aan middelen t.b.v. duurzaamheid) ter beschikking te stellen aan de Reddingsbrigade Haarlem 
om zo het voortbestaan te regelen van deze vereniging en deze langdurige en slepende kwestie af te 
sluiten. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Motie Toerisme voedt de Cultuurwortels 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 

Constaterende dat: 
• Haarlem zich profileert als Cultuurstad. 
• Mede door de aantrekkelijkheid van de musea en de podia toeristen op de stad 

afkomen 
• Dit een zogenaamd 'multiplyer effect' heeft voor de stad. Waarbij uitgaven aan 

Cultuur zich ruimschoots terugverdienen. 

Overwegende dat: 
• De verwachting is dat het aantal toeristen in onze hoofdstad de komende jaren 

alleen maar zal toenemen 
• Ook Haarlem vanwege de aantrekkingskracht van Amsterdam zeer waarschijnlijk te 

maken zal krijgen met een toename van het aantal toeristen 
• Daarmee de opbrengsten uit toeristenbelasting ook zullen toenemen 
• De toeristenbelasting momenteel voor een groot gedeelte ten goede komt aan 

Haarlem Marketing en vervolgens afvloeit naar de algemene middelen 
• In dit voorstel nadrukkelijk de te verwachten extra inkomsten vanaf 2016 worden 

bedoeld 
• De Cultuursector in Haarlem niet uit afzonderlijke eenheden bestaat maar juist zijn 

kracht haalt uit het geheel. Van klein tot groot. Van amateurtoneelvereniging tot 
Patronaat. 

• Oefenruimtes en amateurkunsten de bakermat zijn van de Culturele Sector in 
Haarlem 

• We hiermee de Cultuursector stimuleren die juist geld voor de stad genereert. En dat 
ook nog op een wijze die ons niets kost. 

Verzoekt het college om: 
• De extra, nadrukkelijk de niet inbegrootte, inkomsten uit toerismebelasting vanaf 

2016 voor de helft in te zetten voor aflossing van de Haarlemse schuld en de andere 
helft ten goede zal komen aan het Cultuurstimuleringsfonds 

En gaat over tot de orde van de dag 

GroenLinks Actiepartij 



OPHaarlenr 

Motie - Parkeergarage Koepel SAMEN DOEN met NedTrain 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 

Constaterende dat 

Voor de ontwikkeling van de Koepel de parkeernorm leidend is in die zin dat er een oplossing 
gevonden moet worden voor het parkeerprobleem dat gaat ontstaan. 

Overwegende dat 

• Er een uitgelezen kans voorligt doordat NedTrain een parkeergarage gaat bouwen waarbij de 
gemeente Haarlem proactief zou kunnen meedoen dooreen aantal extra parkeerlagen te laten 
bouwen op dezelfde parkeergarage. Uiteraard met een iets grotere fundering. 

• De Stadsbouwmeester Max van Aerschot dit idee al heeft besproken en uitgewerkt met NedTrain 
en alle seinen op dit moment nog op groen staan. Echter als NedTrain zelf gaat bouwen dan is deze 
kans verkeken. 

Draagt het College van B&W op 

Met spoed afspraken te maken 
met Nedtrain om te komen tot 
een intentie-overeenkomst 
Voor de voorfinanciering ( 
40.000 euro), het uitgespaarde 
deel van het honorarium over 
2015 van de 
Stadsbouwmeester in te zetten 
Uit te zoeken of een 
vereveningsfonds oplossing is 
voor financiering en daarin 
mee te nemen bouwlocatie 
Nedtrainterrein (eigendom 
gemeente. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

L.C. van Zetten (H 

W.R. van Haga (VVD) 


