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Motie ‘Right to challenge: open voor alternatieven’

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 12 november 2015 over de 
programmabegroting 2016-2020

Constaterende dat:
• In het coalitieprogramma een bezuiniging is afgesproken op sportaccommodaties van 

€ 300.000;
• Deze bezuiniging is goedgekeurd bij de Programmabegroting 2015-2019;
• De uitwerking van de bezuiniging een collegebevoegdheid is;
• Dit collegebesluit op 5 november 2015 in de commissie Samenleving besproken is;
• Van de in totaal 7 aangedragen bezuinigingspunten het onderdeel over de optimalisering van 

gebruik van sportaccommodaties de meeste discussie opriep tijdens die bespreking;
• Het afstoten van de accommodaties van De Brug en Haarlem Yildiz Spor (HYS) op weerstand 

van de verenigingen stuitte, met name vanwege het verlies van een eigen clubhuis en het 
moeten afstemmen van veldgebruik met andere verenigingen.

Overwegende dat:
• Participatie en een breed draagvlak belangrijk zijn;
• Het van belang is om in alle Haarlemse wijken voldoende voorzieningen te hebben;
• Het voor verenigingen mogelijk moet zijn om hun sociaal-maatschappelijke functie waar te 

maken;
• Met name HYS heeft aangegeven met alternatieven te kunnen komen voor de bezuinigingen, 

bijvoorbeeld door het in eigen beheer nemen van de accommodatie en het bevorderen van 
meervoudig gebruik;

• Alternatieven serieus moeten worden genomen.

Verzoekt het college om:
• De Brug en HYS de kans te geven om uiterlijk in februari 2016 met een alternatief plan te 

komen om hun huidige accommodaties te behouden. Daarbij geldt:
1. Het te bezuinigen bedrag moet minimaal gelijk zijn aan het bedrag dat volgens het 

collegebesluit bespaard wordt met het afstoten van beide accommodaties.
2. Als het alternatief andere verenigingen raakt, moet daarvoor draagvlak bestaan.
3. Op korte termijn wordt afgestemd aan welke overige randvoorwaarden het alternatief 

minimaal moet voldoen.
• Het alternatief / de alternatieven, voorzien van een reactie, te agenderen voor de commissie 

Samenleving;
• Het collegebesluit Bezuinigingen Sportaccommodaties (2015/203607) enkel waar het gaat om

het afstoten van de accommodaties van De Brug en HYS op te schorten tot aan die 
bespreking. Oftewel, rondom het afstoten van beide accommodaties nog geen onomkeerbare 
handelingen te verrichten. Indien het alternatieve plan niet voldoet, treedt het collegebesluit 
alsnog geheel in werking. Letwel: alle overige onderdelen van het collegebesluit kunnen 
sowieso vanaf 2016 doorgang vinden. ___



ChristenUnie
MOTIE Appen voor toegankelijke gemeente (motie 28 BIS)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9, 11 en 12 november 2015, in 
bespreking over de programmabegroting 2016-2020

Constaterende dat:
• Haarlem voornemens is burgers te stimuleren via digitale weg met de gemeente te 

communiceren maar deze voornemens nog niet concreet zijn ingevuld;
• Whatsapp in steeds meer gemeenten wordt ingezet als een extra digitaal loket en 

hier inmiddels positieve ervaringen mee zijn;1
• Toepassing van een Whatsapp loket klantvriendelijk en efficiënt is omdat burgers niet 

meer afhankelijk zijn van een telefonische wachtrij;
• Whatsapp inmiddels via httos://web.whatsapp.com ook op een desktop kan draaien 

waardoor doorplaatsen van meldingen binnen de organisatie makkelijk is;

Verzoekt het college
Te starten met een Whatsapp loket, dit te promoten via de stadskrant en de website en het 
loket na uiterlijk twee jaar te evalueren,

1 Evaluatierapport gemeente Terneuzen, de eerste gemeente die in Nederland is gestart met een 
Whatsapp loket nu 2 jaar geleden https://www.kinqqemeenten.nl/sites/kinq/files/Evaluatierapport- 
WhatsApp.pdf
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voor Haarlem

Motie: Financiële transparantie, ook bij de 
woningbouwcorporaties

De raad, bijeen op 9, 11 en 12 november, in bespreking van de begroting 2016-2020

Constaterende

Dat woningbouwcorporaties gegevens moet verstrekken ingevolge artikel 44B van de 
nieuwe woningwet, luidende:
"gegevens over haar werkzaamheden met betrekking tot de financiering waarvan 
een zodanige gemeente zich borg heeft gesteld en andere gegevens waarvan 
kennisneming naar het oordeel van die colleges, .... wenselijk is uit het oogpunt van 
een goede beoordeling van de wijze waarop die toegelaten instelling bijdraagt aan of 
voornemens is bij te dragen aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat in 
de betrokken gemeenten geldt.”

De grote taak die de corporaties hebben om weer te zorgen voor voldoende sociale 
huurwoningen;

Overwegende

• Dat corporaties een "bod” gaan doen op de doelstellingen die geformuleerd 
worden in onder andere de woonvisie;

• Dat dit bod alleen zorgvuldig geëvalueerd kan worden met goed inzicht in de 
financiën van de woningbouwcorporaties;

• De onwil van corporaties, bijvoorbeeld in het geval van Vitae Vesper, inzicht te 
geven over de financiën;

Verzoekt het college

Voor de kadernota 2016 met een voorstel te komen hoe het college en de 
gemeenteraad inzage krijgen in de financiën van de woningbouwcorporaties

Indachtig

Anne Feite Bloem

Frank Visser

En gaat over tot de orde v
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voor Haarlem

Motie: Stop regenteske regie

De raad, bijeen op 9, 11 en 12 november, in bespreking van de begroting 2016-2020

Constaterende
De problemen met inspraak en participatie bij moderniseren parkeren, de 
Westergracht, de Bernadottelaan, parkeren Land in Zicht, Bakenessergacht, de 
Slaperdijk;

Indachtig

Het motto van het college, Samen doen;

Draagt het college op

De raad een voorstel te doen waarbij:

• De inspraak en participatie van burgers weer door de gemeente zelf ter hand 
wordt genomen;

• Is onderzocht of de gemeentelijke organisatie, met inachtneming van de 
gewenste nieuwe bestuursstijl, de capaciteiten krijgt om deze kerntaak goed 
te vervullen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Feite Bloem SP

Sjaak Vrugt
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voor Haarlem

Motie: werk op de sociale werkplaats is echt werk
De raad, bijeen op 9, 11 en 12 november, in bespreking van de begroting 2016-2020

Constaterende dat
• De sociale werkvoorziening altijd door het Rijk door middel van een 

doeluitkering is betaald;
• In 2013 een wetsvoorstel “Tijdelijke wet Deelfonds Sociaal Domein” naar de 

Tweede Kamer is gezonden, waarin deze doeluitkering per 1 januari 2015 
werd ondergebracht in een Sociaal Deelfonds, te samen met de 
decentralisatie-uitkeringen;

• Daarom in het coalitieakkoord de volgende tekst is opgenomen: “om de 
risico’s te beperken komt er een reserve sociaal domein, gekoppeld aan het 
sociaal deelfonds”;

• Door kritiek van de VNG dit wetsvoorstel in september 2014 is ingetrokken;
• Desondanks het college bij B&W besluit van 31 maart 2015 de bekostiging 

van de sociale werkplaats binnen het hek om het sociale domein heeft 
geplaatst;

• De rijksbijdrage voor Paswerk (WSW budget) daalt van 17.3 miljoen in 2016 
tot 11.7 miljoen in 2020;

Overwegende dat
• De uitkering voor de decentralisaties ook echt moet worden besteed aan die 

activiteiten voor ze voor zijn bedoeld zoals beschermd wonen en de 
huishoudelijke hulp;

• Werken binnen de sociale werkplaats echt werk is en geen re-integratie;

Draagt het college op

• De financiering voor de sociale werkplaats onderdeel te laten uitmaken van de 
financieringsstroom voorWerk en Inkomen (onderdeel werk);

• Tekorten op de gemeenschappelijke regeling Paswerk niet meer te bekostigen 
uit de algemene reserve sociaal domein;

En gaat over tot de orde van de dag.

LlotPis
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Motie Whatsapp buurtpreventie tegen inbraak (motie 42 BIS)

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen op 9, 11 en 12 november, in bespreking over de
program ma begroting 2016-2020

Constaterende dat:
• In de nota Integraal Veiligheids- en handhavingsbeleid 2015 het gebruik van Whatsapp 

als preventief instrument tegen inbraak wordt genoemd maar dit niet verder is uitgewerkt;
• De politie samen met de bewoners van de Boerhaavewijk besloten heeft een proef te 

starten met een preventie Whatsapp groep, waarbij bewoners bijvoorbeeld bij een 
inbraak eerst 112 bellen en daarna via de Whatsapp groep medebewoners waarschuwen 
en het signalement geven van de daders zodat meer ogen de pakkans vergroten;

• Het principe van de buurt Whatsapp groep o.a. in Tilburg goed blijkt te werken en het 
aantal inbraken soms tot 50% afneemt, niet in de laatste plaats omdat daders ook vaak in 
de buurt wonen en nu weten dat iedereen alert is;

• Gemeenten zoals Hellendoorn1, Lochem2 en Harlingen3 het oprichten van groepen door 
buurtbewoners actief promoten, deelnemers werven, spelregels hebben opgesteld en 
een overzicht bijhouden van groepen en coördinatoren;

Overwegende dat:
• De Whatsapp preventie groep Boerhaavewijk kleine startkosten heeft zoals bijvoorbeeld 

het mogelijk maken van online aanmelden en het plaatsen van bebording of stickers 
zodat bekend is dat de buurt Whatsapp preventie gebruikt;

• Een Whatsapp preventie groep bijdraagt aan het veiligheidsgevoel in de wijk en ook 
kostenbesparend is, namelijk door gerichter inzetten van politie en het voorkomen van 
allerlei kosten door de afname van gevolgschade en kosten door minder aantal inbraken;

Verzoekt het college:
• De proef met de Whatsapp preventiegroep van politie en bewoners in de Boerhaavewijk 

te steunen door vanuit het budget voor buurtparticipatie een bijdrage beschikbaar te 
stellen voornamelijk voor de bebording of aan de raad te laten weten uit welk potje dit 
gefinancierd kan worden;

• In samenwerking met de politie en wijkraden de oprichting van Whatsapp 
preventiegroepen in andere wijken te stimuleren door op de gemeentelijke website een 
lijst met groepen bij te houden, aanmelden mogelijk te maken en spelregels te publiceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sander van den Raadt 
Trots Haarlem

Frank Visser 
•pi i istenUnie

http://www.hellendoorn.nl/whatsapp/ en^http://www.hellendoorhTnl/wonen-leven/openbare- 
ruimte/whatsapp/Handleidinq-WhatsApp-qroep-Hellendoorn.pdf/
2 https://www.lochem.nl/bestuur-orqanisatie-nieuws/nieuws/nieuwsoverzicht/artikel/bericht/doe-mee- 
met-buurtwhatsapp-7417/
Thttp://www.harlinqen.nl/wonen-en-vriie-tiid/veiliq-wonen 41599/item/whatsapp-qroep-voor- 
buurtpreventie 29828.html



Motie Landjepik loont in Haarlem

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op maandag 9 november 2015,

Constaterende dat

1. In 2011 is besloten om bij 280 geconstateerde illegale annexaties van openbare gronden tot 
handhaving over te gaan.

2. In 2012 dit project jammerlijk is mislukt en de handhaving voortijdig is beëindigd
3. De Gemeenteraad niet op de hoogte is gesteld van het mislukken en beëindigen van dit 

handhavingstraject

Overwegende dat

1. Inwoners van Haarlem er op moeten kunnen vertrouwen dat de overheid handhaaft op 
illegale situaties en dat landjepik niet mag lonen.

2. De controlerende taak van de Gemeenteraad onmogelijk wordt als het College van B&W 
verzuimt om de Gemeenteraad te informeren

Besluit het College op te dragen

1. Dit project zo spoedig mogelijk weer te starten
2. De verjaring onmiddellijk te stuiten
3. De kosten voor dit project te dekken uit de te verwachten verkopen van grond aan mensen 

die grond illegaal hebben geannexeerd maar bereid zijn om voor een marktconforme prijs 
de grond van de gemeente te kopen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Wybren van Haga 
VVD
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Motie Van Must Have naar Nice to Have

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen op 9, 11 en 12 november, in bespreking over de 
programmabegroting 2016-2020

Constaterende dat:
• In het investeringsplan 2015-2020 nice to have projecten zijn opgenomen die in beeld 

blijven maar in verband met het kasstroom plafond nog niet formeel zijn opgenomen in het 
investeringsplan;

• Het college voornemens is 1,5 miljoen aan investeringen een jaar door te schuiven zodat 
ook in 2016 wordt voldaan aan het kasstroomplafond en er dus vooralsnog terug wordt 
gekomen van het voornemen om het kasstroomplafond te gaan berekenen over vijfjaar;

Overwegende dat:
• De raad nu nog geen inzicht heeft welke projecten (mogelijk) uitgesteld gaan worden en 

wat daarvan de consequenties zijn voor bijvoorbeeld het onderhoud van de stad;
• De raad moet kunnen aangeven welke must haves in het investeringsplan een hogere 

prioriteit hebben dan andere must haves;

Verzoekt het college:
In het volgende investeringsplan aan te geven welke must haves in aanmerking komen voor 
uitstel of zelfs omzetting naar nice to have indien dit noodzakelijk is om in een jaar onder het 
kasstroomplafond te blijven als gevolg van bijvoorbeeld andere onverwachte urgente 
investeringen,

at over tot de orde van de dag.

isser 
’stenllnie
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Motie Voordeel septembercirculaire deels inzetten voor schuldreductie

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen op 9, 11 en 12 november, in bespreking over de 
programmabegroting 2016-2020

Constaterende dat:
• De algemene uitkering Gemeentefonds als gevolg van de septembercirculaire 2015 met 

circa 2 miljoen tot oplopend 4 miljoen in 2020 toeneemt;
• Hiervan 681.000 tot 1.514.000 wordt veroorzaakt door ontwikkelingen op rijksniveau 

zoals ontwikkeling van het accres;

Overwegende dat:
• De schuld van Haarlem nog steeds hoog is;
• Voorkomen moet worden dat de noodzaak voor strakke sturing op de budgetten verslapt 

als gevolg van meevallers in de uitkering van het Rijk;

Verzoekt het college:
Tenminste de helft van het voordeel van de septembercirculaire 2015 voor zover het betreft 
de ontwikkelingen op rijksniveau in te zetten als extra schuldreductie en dit te verwerken in 
de komende bestuursrapportage,

emdjaat over tot de orde van de dag.

jprk Visser 
ristenllnie
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Amendement Kasstroomplafond

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 12 november 
2015, besluit;

Begroting 2016-2020 pagina 31,

Zoals uit het voorgaande blijkt laten investering zich niet makkelijk in een jaarschijf 
vangen. Ook de schuldpositie kent door haar langjarige contracten een horizon die 
verder dan een jaar reikt. Voorgesteld wordt om het kasstroomplafond te beoordelen 
op de totaal uitgave over een periode van vijfjaar. Gedurende die periode (2016 - 
2020) moet beneden de € 132,5 miljoen aan investering gebleven worden, leder jaar 
komt dan bij het investeringsplan een nieuwe jaarschijf van € 26,5 beschikbaar 
waarvoor nieuwe investering gedaan kunnen worden. De onderuitputting of 
overschrijding wordt binnen een jaarschijf doorgeschoven naar het volgende jaar tot 
een maximum van € 132,5 miljoen over vijfjaar. Het beoogde doel blijft hiermee in 
stand en de stuur- en beheersbaarheid neemt toe.

En Begroting 2016-2020 p.31,

Of de € 132,5 miljoen realistisch is vanuit het perspectief van de ontwikkeling van de 
stad kan nog niet gezegd worden. Opvallend aan bovenstaand overzicht is dat de 
eerste drie jaren een groter investeringsvolume kennen dan de latere drie jaren. 
Naar alle waarschijnlijkheid komt in dit overzicht planningsrealisme en 
planningshorizon samen. Dichtbij in tijd zijn de investeringsvolumes groter vanwege 
doorgeschoven investeringen en geclaimde investeringsvolumes vanwege 
concreetheid plannen. Terwijl de planningshorizon voor latere jaren door gebrek aan 
concrete plannen nog niet leidt tot investeringsclaims. Indien deze twee 
benaderingen meerjarig in stand blijven, hoeft dit geen probleem te zijn als het 
kasstroomplafond beoordeeld wordt over een periode van 5 jaar. Wanneer er een 
hogere investeringsrealisatie ontstaat (bijvoorbeeld door een interventie op planning 
of inzet van capaciteit), en het kasstroomplafond gehandhaafd blijft, zal er een 
investeringsselectie moeten plaatsvinden op de bestaande programmering.

Als volgt te wijzigen;

Bovenstaande tekst te verwijderen



Toelichting;
• Dit weekend duidelijk is geworden dat het geactualiseerde 

investeringsbedrag voor 2016 doorgeschoven investeringen uit 2014 bevat;
• Dat in het investeringsplan 2015 op pagina 8 stelt dat de beschikbare ruimte 

onder het kasstroomplafond alleen aan wordt gewend voor nieuwe 
investeringen;

• In de Begroting 2016 in de tabel op pagina 30 staat dat de doorgeschoven 
investeringen uit 2015 ook niet onder het kasstroomplafond vallen;

• De begroting op pagina 30 voorstelt om het kasstroomplafond te beoordelen 
over een periode van 5 jaar;

• In het coalitieakkoord staat dat; “ aandacht voor de financiële positie van de 
gemeente de hoogste prioriteit blijft houden”.

• Het kasstroomplafond in 2016 met de nieuwe informatie, ‘ maar” met 1,5 mln 
eur wordt overschreden en slechts het uitstellen van een investering vereist 
om het weer in evenwicht te brengen.

• Hierbij wordt de beoordeling van het kasstroomplafond per 5 jaar los gelaten 
en terug gekeerd naar een kasstroomplafond van 26,5 mln per jaar.

• Het college zal het investeringsplan moeten actualiseren en een aantal 
investeringen ter hoogte van 1,5 mln eur van 2016 te verschuiven om zo te 
voldoen aan het kasstroomplafond voor 2016.

En gaat over tot de orde van de dag.

D66
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Motie:

Miljoenen die niet nodig zijn voor investeringen ook niet 
beschikbaar houden

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 12 november 2015 
gehoord de beraadslaging over de programmabegroting 2016-2020

Inleiding

In de gemeentebegroting is de dekking opgenomen voor het investeringsplan 2016-2020. 
Hierin zijn alle Must haves verwerkt. Ook is de ‘boeggolf’, de investeringsachterstand vorige 
jaren, verwerkt.
Kortom, al deze investeringen hebben hun dekking in de (meerjaren)begroting.

In de meerjarenbegroting is daarnaast een vrij te besteden ruimte onder het 
kasstroom plafond opgenomen van 14,1 miljoen. Deze vrij te besteden ruimte is onder alle 
omstandigheden voldoende om zelfs grote en nog niet voorziene tegenvallers in de 
planperiode 2016-2020 op te vangen.

De motie is derhalve op geen enkele wijze een bedreiging voor het investeringsplan 2016- 
2020.

Na correctie op de gemeentebegroting (van 7 november 2015) bedraagt de vrij beschikbare 
investeringsruimte over de periode 2016-2020 geen 14,1 miljoen maar 23,5 miljoen euro.

Daar de motie niet voorbijgaan wil gaan aan de mogelijkheid dat onverwachte investeringen 
nodig zijn richt de motie zich derhalve op de extra 9,5 miljoen, die na geactualiseerde 
berekening op 7 november aan de ruimte onder het plafond is toegevoegd.

Constaterende dat de gemeenteraad doordrongen is van het feit dat de schuldenpositie van 
de gemeente zeer hoog is en omlaag moet,

en overwegende dat de in de meerjarenbegroting 2016-2020 genoemde cumulatieve ruimte 
van 14,1 miljoen euro onder het kasstroomplafond toereikend is voor alle nog niet voorziene 
risico’s,

Draagt het college op de thans beschikbare extra 9,5 miljoen niet toe te voegen aan de 
ruimte onder het kasstroomplafond 2016-2020.


