
 

 

Kort verslag   

    

Datum raadsvergadering:  donderdag 26 november 2015 

 

1.  Opening en mededelingen 

 

2.  Vragenuur 
De fractie SP geeft aan de aangekondigde vragen en motie vreemd over de 

verkeersmaatregelenSchouwtjeslaan niet te stellen/in te dienen. 

De vragen van de fractie Trots Haarlem  

- over het fietspad Westergracht worden beantwoord door wethouder Sikkema. 

- over de onafhankelijkheid van de beroep en bezwaarcommissie worden 

beantwoord door burgemeester Schneiders.  

- over brandkranen en leidingen worden beantwoord door burgemeester Schneiders. 

De fractie Trots vraagt om inzage van de schikking. Burgemeester Schneiders 

geeft aan dat dit mogelijk is.  

 

3.  Vaststellen van de agenda 

 

4.  Vaststelling notulen van de vergadering van 29 oktober , 9 en 11 november 2015. 

De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 

 

5.  Bekrachtigen/opheffen Geheimhouding 

Er is deze vergadering geen voorstel te doen ten behoeve van het bekrachtigen of 

opheffen van geheimhouding op enig document  

 

6.  Intrekken van de bijzondere subsidieverordening sportaccommodaties en 

duurzame sportvoorzieningen 

Besluit: conform 

 

7.  Herstelbesluit bestemmingsplan Koninginnebuurt, partiële herziening 2014 ex 

artikel 6:19 Awb 

Besluit: conform 

 

8.  Afsluiten van grondexploitatie Scheepmakerskwartier fase 1 (complex 113) 

Besluit: conform 

 

9.  Afsluiten grondexploitatie Land in Zicht 
Besluit: conform 

 

10.  Rapport van Bevindingen Rekenkamercommissie, onderzoek Effectiviteit van 

het Leegstandsbeleid 

Besluit: conform 

De fracties SP, GLH, AP en Trots geven een stemverklaring 

 

11.  Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 
Besluit: conform.  De fracties Trots stemt tegen het voorstel. 

De fracties SP en Trots geven een stemverklaring  
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12.  Afsluiten grondexploitaties Transformatieprojecten 

Besluit: conform De fracties Trots en SP stemmen tegen het voorstel. 

De fracties SP en Trots geven een stemverklaring  

 

13.  Moties vreemd aan de orde van de dag 

 

13.1 Inzet van vrijwilligers in de Koepel verdient ondersteuning 

De motie ingediend door de fracties OPH, CU, PvdA, AP, (GLH) en SP wordt 

aangenomen. 

De fracties OPH, CU, PvdA, AP, GLH, Trots en SP stemmen voor de motie. 

De fracties VVD, CDA, AP, Trots en HvH geven een stemverklaring 

  

13.2 Motie Geen gespook met Haarlemse jongeren  

De motie ingediend door de fracties CDA, PvdA, D66, AP, Trots, GLH, CU en OPH 

wordt raadsbreed aangenomen. 

De fracties VVD en SP geven een stemverklaring 

  

13.3 Motie Einde Spooktocht voor zwerfjongeren  

De motie ingediend door de fracties CDA, PvdA, D66, AP, Trots, OPH, GLH en CU 

wordt raadsbreed aangenomen. 

De fracties VVD en SP geven een stemverklaring 

 

13.4 Motie Gaan met die banaan, en vooruit met de geit 

De motie ingediend door de fracties GLH, PvdA, D66, AP en CDA wordt 

aangenomen 

De fracties GLH, PvdA, D66, CDA, AP..stemmen voor de motie. 

De fracties VVD, Trots en CU geven een stemverklaring  

 

Wethouder Van Spijk geeft aan dat er na het kerstreces een notitie volgt met de stand 

van zaken m.b.t. de Kweektuin.  

 

13.5 Motie geen onderscheid in de aanpak van Zwerfjongeren 

De motie ingediend door de fractie GLH, Trots, AP, CU, CDA, PvdA en SP  wordt 

raadsbreed aangenomen. 

De fracties VVD, OPH en D66 geven  een stemverklaring 

  

 De door de SP aangekondigde motie over verkeersmaatregelen Schouwtjeslaan zal 

niet worden ingediend. 

 

14.  Ingekomen stukken agenderen in de commissie:  

   Rotonde Briandlaan/Californiebrug (2015/475837)  o.v.v. fractie CDA agenderen in 

de commissie. 
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OPHaarlemOtiHAfAn Partii WaarlAmOuderen Partij Haarlem PvdA
ChristenUnie

voor Haarlem

Motie: Inzet van vrijwilligers in de Koepel verdient ondersteuning

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 26 november 2015 
gehoord hebbende de afgelopen weken over de vele spontane vrijwilligersactiviteiten in en 
rondom de Koepel

De gemeenteraad heeft grote waardering voor de veelsoortige activiteiten en de inzet van 
vele vrijwilligers bij de opvang van vluchtelingen in de Koepel. De inzet gaat zover dat 
vrijwilligers kosten maken om activiteiten te realiseren. Om te voorkomen dat op enig 
moment activiteiten stagneren of geen doorgang meer vinden, bij gebrek aan financiën, 
is een budget voor klein materiaal wenselijk.

De wijkraad is mogelijk een orgaan om te kunnen beoordelen waar een kleine bijdrage 
benodigd is om activiteiten te ondersteunen of te bevorderen en om een budget te beheren 
en te verantwoorden; indien de wijkraad van deze rol evenwel afziet, dan wordt de gemeente 
verzocht onderstaand genoemd budget te beheren en toe te kennen, eventueel door 
aanwijzing van/ in samenwerking met een rechts- of natuurlijke persoon in de wijk.

en overwegende dat wat voor vrijwilligersactiviteiten geldt in en rondom de Koepel ook geldt 
voor een andere opvanglocatie in Haarlem

Draagt het college op om voor 2015 via de Wijkraad, of via een binnen de gemeente of de 
wijk aan te wijzen rechts- of natuurlijke persoon een budget voor ondersteuning van 
activiteiten in en rondom de Koepel beschikbaar te stellen van € 1.000 
en voor 2016 van € 5.000 en deze bedragen ook beschikbaar te stellen in 2015 en 2016 
onder genoemde conditie aan een andere wijk, die betrokken wordt bij de opvang van 
vluchtelingen

Draagt het college op om dekking te vinden voor genoemde bedragi

Inleiding

en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie ‘Geen gespook met Haarlemse jongeren’

Haarlem

G&oenUnks

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 november 2015,

Constaterende dat:

" Elk jaar 65 tot 100 jongeren zich laten uitschrijven uit de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP);
- een deel van deze groep zich bewust laat uitschrijven om hun problemen met schulden en deurwaarders 

te ontlopen;
■ deze jongeren ook wel spookjongeren worden genoemd, aangezien hun status in de BRP verandert in 

‘geëmigreerd’, maar ze feitelijk nog steeds verblijven in Nederland;
■ sommige jongeren dit uit zichzelf doen en anderen onder druk van hun ouders;
■ voor deze jongeren de consequenties (op lange termijn) groot kunnen zijn. Onder meer, maar niet 

gelimiteerd tot: geen aanspraak kunnen maken op (inkomens)uitkeringen, scholing, medische zorg, 
begeleiding en kan leidt tot een gat in hun AOW-opbouw;

- een bestaan als spookjongere derhalve een voedingsbodem is voor crimineel gedrag, zwerven en 
verslaving.

Overwegende dat:

- Het uitschrijven uit de BPR door veel jongeren gezien wordt als een goede oplossing voor hun problemen 
en het aan elkaar als ‘tip’ doorgeven;

- het bestuur naar aanleiding van eerdere vragen van het CDA de volgende preventiemaatregel heeft 
bedacht voor spookjongeren: “In preventie zin gaan wij in de brieven die de gemeente verstuurt - 
voorafgaand aan de ambtshalve uitschrijvingen - expliciet wijzen op de risico’s van uitschrijving.” 

(2015/360509)
- de gemeente geen glazenbol heeft, dus onmogelijk van tevoren kan weten naar wie zij een brief moeten 

sturen;
- jongeren met schulden vaak hun post niet meer opmaken, dus zelfs als ze op tijd een brief krijgen, deze 

hoogstwaarschijnlijk niet (kunnen of zullen) lezen;
■ met goede preventiemaatregelen hoge maatschappelijke kosten in de toekomst voorkomen kunnen 

worden;

Verzoekt het college:

- Om in samenspraak met onze professionele partners in de stad te komen tot een effectief pakket aan 
preventiemaatregelen en deze aan te bieden aan de commissie samenleving.



Motie ‘einde spooktocht voor zwerfjongeren’

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 november 2015,

Constaterende dat:

- De ‘Evaluatie huisvesting en activering (zwerf)jongeren’ (2015/360509) bijzonder positief was. Echter, niet 
alle knelpunten of ‘paarse krokodillen’ werden geadresseerd;

- het CDA in de commissie samenleving van 8 oktober 2015 onder meer de volgende 
nog bestaande knelpunten heeft benoemd:

1. De eerste stap om zelfstandig woonruimte te vinden is een postadres verkrijgen bij de BCT. 
Echter, het eisenpakket waaraan de zwerfjongeren moeten voldoen vaak te zwaar is.

2. Jongeren onder meer hard worden afgestraft als ze een tijdelijke slaapplaats net over de 
gemeentelijke grens vinden.

3. Jongeren vervolgens halverwege het traject uitvallen en weer een zwervend bestaan 
gaan leiden zonder zicht op een inkomen of vast adres.

Overwegende dat:

- Zwerfjongeren niet in ‘hun eigen kracht’ gezet kunnen worden, omdat huidige regelgeving hen onnodig 
belemmerd in het zelfstandig vinden van woning en werk;

- zwerfjongeren zo onnodig op de (toch al lange wachtlijst) voor Spaarnezicht terecht komen;

- wethouder Snoek deze knelpunten heeft onderkend in de commissie samenleving, maar geen toezegging 
heeft gedaan om deze knelpunten verder te inventariseren en/of te verminderen;

- volwassen tegen dezelfde knelpunten aanlopen als jongeren.

Verzoekt het college:

- Integraal met diverse beleidsafdelingen aan de slag te gaan om met een verbeterplan te komen voor de 
aanvraag van een postadres en de commissie samenleving voor de volgende kadernota over dit plan te 
informeren.

...en gaat over tot de orde van de dag.
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A GROENLINKS^HAARLEM

Motie ‘Gaan met die banaan, en vooruit met de geit’
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 november 2015,

voor Haarlem

Constaterende dat,
- Na een uitgebreid participatieproces in 2013 het college heeft besloten de gebieden 

rond Kleverlaan 9 te ontwikkelen tot Haarlemmer Kweektuin;

- Het college en de stichting Haarlemmer Kweektuin nog druk in onderhandeling zijn 
over een passende beheervorm, voornamelijk over op welke manier het terrein en de 
gebouwen van de Haarlemmer Kweektuin beheerd en onderhouden gaan worden door 
de stichting.

Overwegende dat,
- Zolang deze onderhandeling nog loopt, er buiten deze juridische afwikkeling genoeg 

stappen in de tussentijd gemaakt kunnen worden om te zorgen dat de ontwikkeling 
van de Haarlemmer Kweektuin voort blijft gaan;

- Er verschillende (deels al geselecteerde) partijen staan te trappelen om te beginnen, 
maar nu nog in afwachting zijn van de uitkomst van deze nog lopende onderhandeling.

Draagt het college op om :
- Zo snel mogelijk met de stichting Haarlemmer Kweektuin in gesprek te gaan om te 

kijken welke stappen nu al ondernomen kunnen worden zodat het hele project voort 
blijft gaan en de energie die er nu leeft bij de stichting, omwonenden en ondernemers 
behouden blijft;

- Geselecteerde ondernemers zo snel mogelijk de mogelijkheid te bieden hun commer
ciële activiteiten op de Kweektuin te ontplooien;

En geïnteresseerde ondernemers die binnen de gestelde kaders van de Haarlemmer 
Kweektuin vallen in gesprek te laten gaan met de Stichting Haarlemmer Kweektuin



Actiepartij

GROENLINKS
HAARLEM

voor Haarlem

ChristenUnie
sp

Motie, geen onderscheid in de aanpak van zwerfjongeren.

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 november 2015

Constaterende dat;

• De nieuwe functie "Casemanager passend wonen en woonbegeleiding" houdt 
zich alleen bezig met jongeren, die al bij Spaarnezicht of in residentiële 
instelling wonen;

• Niet alle zwerfjongeren wonen in Spaarnezicht of in residentiële instellingen;
• Er een soort twee verdeling is ontstaan in de aanpak van zwerfjongeren 

problematiek.

Overwegende dat:

• Er vanuit het werkveld (CJG -coaches en andere professionals) behoefte is 
om gebruik te maken van deze nieuwe functie, zodat zij verder kunnen 
focussen op andere hulpvragen;

• De functie “Casemanager passend wonen en woonbegeleiding” een 
belangrijk rol kan spelen bij het efficiënt werken en bijdraagt aan een betere 
monitoring van instroom, doorstroom en uitstroom;

• De positie van de zwerfjongeren verbeterd moet worden, door onder andere 
een passende huisvesting.

Verzoekt het college:

• Om de functie "Casemanager passend wonen en woonbegeleiding" in te 
zetten voor alle zwerfjongeren.

• Om in kaart te brengen wat eventuele meerkosten zouden zijn en deze aan de 
raad voor te leggen.
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