
Motie: Tariefsverhoging van 5% even Parkeren.
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 9,11 en 12 november 2015.

Overwegende dat

• Het College het voorstel doet om de parkeertarieven op straat in 2016 te verhogen met 5% tot E 4,10. 
De keuze voor dit hoge percentage uitsluitend het gevolg is van de regel, dat parkeertarieven op straat 
4 x zo hoog moeten stijgen, als de parkeertarieven in de garages.

• Deze regel: 1 staat tot 4 verhouding nooit inhoudelijk of feitelijk is onderbouwd.
• Er nu al een significant verschil bestaat tussen de parkeertarieven op straat (E 3,90 per uur) en de 

parkeertarieven in de garages ( E 2,92 per uur Kamp of E 1,60 per 39 minuten)

Tevens constaterende dat

• Bij de jaarrekening 2014 is vastgesteld dat de parkeerbaten E 400.000,- hoger uitvielen dan de 
begroting.

• Dat het college ook verwacht dat in 2015 en de volgende jaren de parkeerbaten E 500.000,- hoger 
kunnen worden begroot.

• Haarlem in maart 2015 al negatief in het landelijke nieuws was, o.a. het NOS journaal, dat zij met 20% 
tariefstijging in 2015 een uitschieter was in negatieve zin, qua tariefsverhoging.

Draagt het College van B&W om

• De verhoging van de straattarieven in lijn te brengen met de tariefsverhoging van de garages en deze 
vast te stellen op 1,25%

En gaat over tot de orde van de dag.
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OPHaarlemOuderen Partij Haarlem voor Haaiiem

Christenunie

Motie: Getoonde bouwambities verdienen een target

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

Constaterende dat het college doordrongen is van de noodzaak dat er gebouwd moet 
worden voor jonge Haarlemmer, Haarlemmers met een kleine beurs, ouderen die kleiner 
willen wonen, statushouders en hier niet genoemde Haarlemmers die een kleine 
wooneenheid zoeken met een huur lager dan het maximum van de sociale huurgrens,

en overwegende dat het College, en de ambtelijke organisatie, ambities zien als een 
opdracht aan zichzelf en gaarne meetbaar wil functioneren,

Vraagt het college om uiterlijk in de maand januari 2016 een target (aantal nieuwe kleine 
wooneenheden) aan de ambitie te verbinden; de target omvat het aantal opgeleverde 
wooneenheden, alsmede het aantal wooneenheden in bouw in 2016.
Het college wordt in 2017 niet afgerekend op de target en maakt in het vroege voorjaar een 
evaluatie van 2016 en bespreekt dit met de raad, opdat in volgende jaren de target steeds 
beter onderbouwd kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.
nPHaarlom



6S 3

OPHaarlemOuderen Partij Haarlem

Christenunie
Motie: Verbonden partijen met een certificatie o.b.v. een 
kwaliteitssysteem onderscheiden zich positief

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

Constaterende dat:

De ISO 9001 de internationale norm is voor kwaliteitsmanagementsystemen.
HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.

Het voorbeelden zijn van normen- en kwaliteitskaders waarvoor een organisatie 
gecertificeerd kan worden. Certificering houdt in dat het bedrijf onder meer goed 
georganiseerd is, betrouwbare output presenteert, consistent is in de benadering van 
externe relaties, transparant functioneert en aan wettelijke en maatschappelijke eisen 
voldoet.

en overwegende dat: de raad op afstand staat van verbonden partijen en daardoor een 
certificering een toegevoegde waarde kan hebben voor het beeld dat de raad zich vormt van 
een verbonden partij.

Draagt het college op om een onderzoek te doen naar de wenselijkheid van certificering van 
verbonden partijen, daarover de raad te informeren en bij positieve uitkomst certificering 
verplicht te stellen en in de programmabegroting en jaarrekening bij de informatie over de 
verbonden partijen de certificering ook op te nemen.

De motie heeft geen budgettaire consequentie daar de kosten van het traject van 
certificering en van het behoud ervan per organisatie kunnen worden gefinancierd door de 
opbrengsten van verbeterde bedrijfsvoering

en gaat over tot de orde van de dag.



OPHaarlem rjOuderen Partii HaariemOuderen Partij Haarterr

Motie: Acquisitie bedrijvigheid: Goed geld naar goed doel

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

Constaterende dat het College op pagina 11 van de Programmabegroting een 
ondernemende stad noemt met een duurzaam, ruimtelijk en economisch beleid gericht op 
werkgelegenheid

en overwegende dat het college op pagina 11 verzuimd heeft om de woorden 'groei van de' 
te plaatsen voor het woord 'werkgelegenheid' en ook bij Programma 3 aan groei van 
werkgelegenheid geen aandacht bestaat, doch wel aan de consequenties van een 
toenemend aantal bijstandsgerechtigden

Draagt het college op om voor 2016 formatieruimte vrij te maken cq. vorm te geven, dan wel 
specialismen in te huren om, zoals in het verleden plaats vond, actief te werken aan 
acquisitie van bedrijfsleven/bedrijvigheid.

De motie heeft geen budgettaire consequenties als dezelfde budgettaire vorm van dekking 
wordt toegepast als bij het vormgevingstraject van de Gebiedsbegroting, namelijk dat 
binnen de bestaande formatie nieuwe taken kunnen worden opgepakt.

on oaat nx/or tnt Ho nrHo x/an Ho Hao
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OPHaarlemnMHörArt Pariii HaarlAmOuderen Partij Haariem voor Haarlem

Motie: De kunst uit de Egelantier dient zichtbaar te blijven voor 
de Haarlemmers

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

Constaterende dat het College de Egelantier een vervolgbestemming gaat geven anders dan 
de huidige culturele bestemming en constaterende dat in het pand in de loop der jaren vele 
kunstuitingen zijn verzameld,

en overwegende dat rondom een overgang naar een andere functie en overdracht naar een 
andere eigenaar zeer omzichtig met de thans aanwezige kunstuitingen omgegaan dient te 
worden en dat zorgvuldig verwijderen en opslaan alleen geen recht doet aan de 
kunstuitingen.

Draagt het college op om een inventarisatie van de kunstuitingen te maken en in overleg 
met de Haarlemse musea en cultuurpodia de kunstwerken, waaronder het wandwerk van 
PietZwaanswijk (in De Wereld Kindertheater) en een schilderij van Hannes Kuiper, een 
nieuwe expositieplek aan te bieden.

De motie heeft geen budgettaire consequenties



OPHaarlemOuderen Partij Haarlem

Actiepartij

É

Motie: De 17eeeuwse Regentenkamer in de Egelantier dient 
behouden te blijven

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

Constaterende dat het College aan de Egelantier een vervolgbestemming gaat geven anders 
dan de huidige culturele en voor het Haarlems publiek toegankelijke bestemming

en overwegende dat rondom een overgang naar een andere functie en overdracht naar een 
andere eigenaar zeer omzichtig met de Regentenkamer omgegaan dient te worden en dat 
de Regentenkamer met de status van gemeentelijk monument voor de Haarlemmers 
toegankelijk dient te blijven eventueel binnen de beperkingen, die de status met zich brengt.

Draagt het college op om er voor te waken dat de Regentenkamer door, tijdens of na de 
overdracht van het pand in minimaal de huidige conditie blijft en draagt het college op de 
Regentenkamer beschikbaar te houden voor gepast gebruik en toegang door en voor 
Haarlemmers

De motie heeft geen budgettaire consequenties indien de kosten voor instandhouding 
worden opgenomen in de verkoopprijs

en gaat over tot de orde van de dag.
OPHaarlem

Voor foto's: https://www.flickr.eom/photos/38311367@N04/3524399289/in/photostream/
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Christenunie
Motie Mensenrechtenambassadeurs

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

Constaterende dat:
□ Haarlem sinds deze zomer een noodopvang voor asielzoekers kent;
□ In Haarlem, evenals in andere gemeenten, een toenemend aantal vluchtelingen met 

een status (statushouders) worden gehuisvest;
□ Haarlem, evenals andere gemeenten, de taakstelling heeft om statushouders 

maatschappelijke begeleiding te bieden met als doel hen te ondersteunen richting 
zelfredzaamheid;

Overwegende dat:
□ De in Haarlem verblijvende asielzoekers en in Haarlem wonende statushouders zowel 

informeel als formeel onderdeel zijn van de Haarlemse samenleving;
□ Statushouders meer kans hebben op snelle integratie en een succesvolle toekomst als 

zij de democratische context begrijpen waarin zij een nieuw leven op gaan bouwen;
□ In een brief van Vluchtelingen-Organisaties Nederland, zijnde een koepel van circa 400 

zelforganisaties van vluchtelingen, aan Minister Asscher en Staatssecretaris Dijkhoff 
(kenmerk FO/15.011) wordt gewezen op de onveiligheid die sommige asielzoekers 
binnen de opvang ervaren i.v.m. hun andere geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, 
et cetera;

Draagt het college op:
□ Te onderzoeken of vrijwillige mensenrechtenambassadeurs van vluchtelingenkomaf, die 

de taal en het referentiekader van de aanwezige asielzoekers kennen, kunnen worden 
ingezet in het ondersteuningsprogramma van bewoners van de Koepel;

□ In de vorm van een pilot vrijwillige mensenrechtenambassadeurs van 
vluchtelingenkomaf in te zetten bij de maatschappelijke begeleiding van statushouders;

□ Daarbij een samenwerking aan te gaan met vertegenwoordigers van (Haarlemse) 
vluchtelingenorganisaties;

□ Financiële dekking hiervoor te zoeken binnen de PM post voor huisvesting en 
maatschappelijke begeleiding van statushouders;

En gaat over tot de orde vr~ ',~~



ChristenUnie
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:
• Met De Brug en HYS in gesprek te gaan over de mogelijkheden van andere huisvesting;
• De Brug en HYS ondertussen de kans te geven om uiterlijk in februari 2016 te komen met een 

alternatief voor het afstoten van hun accommodaties. 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. Let wel: alle overige onderdelen van het collegebesluit kunnen 
sowieso vanaf 2016 doorgang vinden.
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Haarlem

Actiepartij

OPHaarJem

Motie geen schot in eigen doel(en)
De raad, bijeen op 9,11 en 12 november, in bespreking van de begroting 2016-2020

Constaterende dat: tns
• In het collegebesluit Invulling bezuinigingen sportaccommodaties (2015/203607) een 

bezuiniging is opgenomen tot sluiting van de sportcomplexen Oudeweg en Reinaldapark;
• Deze sluiting tot de verplaatsing van de voetbalverenigingen HYS en De Brug zal leiden;
• De vereniging HYS duidelijk heeft aangegeven dat deze verplaatsing de eigen identiteit en de 

levensvatbaarheid van de vereniging ernstig bedreigt;
• In de Agenda voor de Sport (2015/29476) heeft de wethouder een belangrijke rol toedicht 

aan het verenigingsleven: "Wat mij betreft is dat waar in Haarlem de sport voor staat; voor 
het rijke verenigingsleven, het clubgevoel, de trots op de gezamenlijke prestatie en het zelf 
organiserend vermogen"

• In deze Agenda voor de Sport tevens een belangrijke waarde wordt toegekend aan de rol van 
sport als maatschappelijk bindmiddel in de wijk, sport als preventief middel wordt gezien om 
maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, sport als middel om sociale netwerken 
versterken, bijdraagt aan een veilige en stimulerende leefomgeving en minder overlast op 
straat. Sport wordt gezien als een middel om moeilijke doelgroepen te activeren. De 
sportvereniging vervuld een verbindende rol in de wijk en levert een maatschappelijke 
bijdrage aan de samenleving.

Overwegende dat:

• De vereniging HYS de eerste Turkse voetbalvereniging van Nederland is welke al 45 jaar 
bestaat en een belangrijke maatschappelijke rol heeft binnen de Turkse gemeenschap welke 
voldoet aan al de bovengenoemde waarden;

• Deze bezuiniging derhalve niet aansluit bij de in de Agenda voor de Sport opgenomen doelen 
en waarden die wordt toegekend aan sport;

• De commissie onvoldoende is meegenomen in alternatieven en de benadeelde partijen pas 
na het collegebesluit zijn ingelicht waardoor deze ook geen bezwaren hebben kunnen uiten 
terwijl in de Agenda voor de Sport is opgenomen: "samen moeten we eruit komen";

• De wethouder de bal bij de commissie legt om met een oplossing te komen omdat hij het 
besluit niet wil intrekken.

Besluit het College op te dragen:

• Het besluit met betrekking tot de voetbalvereniging HYS in te trekken;
• De periode 2015/2016 te gebruiken om in een nieuw voorstel met een alternatieve dekking 

te komen voor de benodigde bezuiniging van € 46.759 in 2017 en de bezuiniging van € 
55.010 in 2018 waarbij de accommodatie van deze vereniging gespaard blijft;

• Hierin het door HYS op 8-11-2015 per brief verzonden voorstel mee te nemen;
• Dit voorstel tot stand te laten komen met draagvlak in overleg met alle betrokkenen en de 

commissie dit voorstel voor te leggen alvorens het besluit definitief wordt genomen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Smit / ! van den Raadt van Zette
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voor Haarlem
Motie Kijk en Vergelijk

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 12 november 2015, in bespreking 
over de begroting 2016-2020,

constaterende dat in de tabellen de begrotingsjaren 2016-2020 enkel kunnen worden vergeleken 
met de bij gestelde begroting van 2015,

overwegende dat

• enkel de cijfers uit de jaarrekening van het voorgaande jaar (ic 2014) ‘hard’ zijn, in de zin 
dat deze cijfers de werkelijkheid laten zien t.a.v. het laatst afgeronde jaar en de overige 
tabellen slechts voornemens betreffen,

• de gewijzigde begroting van het lopende jaar ons geen inzicht geeft in de afwijkingen t.o.v. 
de oorspronkelijke begroting,

besluit het college op te dragen voortaan ook de ‘harde’ cijfers uit de laatste jaarrekening, alsmede 
de cijfers uit de oorspronkelijke begroting van het lopende jaar toe te voegen, zodat een helderder 
beeld kan worden gevormd over het realiteitsgehalte van de cijfers voor de toekomst

en gaat over tot de orde van de dag.



Actiepartij

voor Haarlem
Motie Slagwerk in Uitvoering

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 12 november 2015, in bespreking
over de begroting 2016-2020,

overwegende dat

• bij herhaling in de afgelopen jaren de raad moties heeft aangenomen die zien op realisatie 
van een gemengd complex van oefenruimten voor bands gecombineerd met ruimte voor de 
te verplaatsen Popschool, i.s.m. Patronaat, Music Academy, Haarlemse Popscene, Hart en 
eventuele andere partijen,

• recent duidelijk is geworden, dat alvast tijdelijk een eenvoudige opzet van oefenruimten kan 
worden gestart op het Slachthuisterrein,

• dit nog geen oplossing biedt voor de Popschool,
• tot op heden de financiering een probleem vormde,
• inmiddels duidelijk is geworden dat er nog financiële ruimte is gevonden in het 

investeringsplan,

draagt het college op

• het door de raad en partners gewenste complex van oefenruimten + Popschool in de loop 
van 2016 te realiseren in het hoofdgebouw van het vml slachthuis,

• dit waar mogelijk integraal onderdeel te laten zijn van de totaalontwikkeling, op termijn, 
van het volledige slachthuisterrein en dit als voorwaarde mee te geven aan toekomstige 
geïnteresseerden / ontwikkelaars,

• dekking te vinden in:

- het restant van de ruimte onder het kasstroomplafond investeringen (zie brief v Spijk d.d. 7- 

11-15)
6n / of- het nog tot 2020 openstaande bedrag aan ISV leefomgevinggelden a € 1.831.000,- in het 

kader van het verbeteren van de Slachthuisbuurt
• waar sprake is van structurele, jaarlijkse (exploitatie)lasten, na overleg met de partners in 

dit project hiervoor dekking te zoeken in de reguliere begroting voor cultuur en hiermee 
indien nodig terug te komen bij de raad

en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie Bekijk het Sportief

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 12 november 2015, in bespreking
over de begroting 2016-2020,

overwegende dat

• beheer en onderhoud van o.a. sportaccommodaties is ondergebracht bij SRO,
• recent is gemeld dat het dekkingspercentage van de verhuur van deze accommodaties, ten 

opzichte van alle door de gemeente gemaakte kosten, in Haarlem op 12,8% uit komt, waar 
dit in vergelijkbare gemeenten gemiddeld 23% is,

• het enige dat het college kan verzinnen om dit verschil te verkleinen, een verhoging van de 
huren betreft,

• helder is dat, vergelijkbaar met de kostendekkendheid van (bouw)leges, dit percentage 
uiteraard beïnvloed wordt door zowel de kosten als de baten,

• in plaats van verhoging van de huren (baten) ook gekeken dient te worden naar de 
kostenkant en de effectiviteit van het gevoerde beleid (via uitvoerder SRO),

draagt het college op

• gedegen onderzoek (evt middels art. 213a) uit te voeren naar de kostenefficiëntie van de 
uitvoering door SRO en het aandeel overhead hierin,

• hierbij kritisch te kijken naar de mate waarin deze efficiëntie verhoogd kan worden, zonder 
verlies aan kwaliteit,

• hierbij gebruik te maken van vergelijkingen met andere gemeenten,
• de raad nog voor de kademota over de resultaten te informeren en eventuele aanpassingen 

aan het huidige beleid en de uitvoering ter besluitvorming voor te leggen aan cie en raad

en gaat over tot de orde van de dag.
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voor Haariem

Motie Bescherming tegen de Verwarde Overheid

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 12 november 2015, in bespreking 
over de begroting 2016-2020,

overwegende dat

• rond de 200 cliënten die voor beschermd wonen in aanmerking komen, op een wachtlij st 
staan en slechts geholpen worden met bijvoorbeeld ambulante tweedelijnszorg of 
overbruggingszorg,

• er landelijk en dus ook in Haarlem sprake is van een toename van incidenten rond de 
spreekwoordelijke ‘verwarde man’, waarbij overlast en ellende voor zowel de betrokken 
cliënt als diens omgeving toeneemt,

• cliënt en samenleving er uiteraard bij gebaat zijn om voldoende aanbod te kunnen bieden 
aan beschermd wonen, ondanks de grove bezuinigingen op dit terrein,

• op pagina 65 van de begroting blijkt, dat het college voor de komende jaren geen enkele 
ambitie heeft tot uitbreiding van het aantal plaatsen voor beschermd wonen (t/m 2020 wordt 
dit aantal bevroren op de huidige 650 plekken),

• de reserve sociaal domein nu juist is ingericht ter bestrijding van tekorten op de 
decentralisaties,

• cliënten en samenleving niet de dupe mogen worden van ondoordacht en 
onverantwoordelijk beleid van de rijksoverheid,

draagt het college op

• nog voor de kademota aan cie en raad een plan van aanpak ter besluitvorming voor te 
leggen ter bestrijding van de wachtlijsten en vergroting van het aanbod aan locaties voor
beschermd wonen,

• kosten die uitvoering van dit plan meebrengt te dekken uit de reserve sociaal domein 

en gaat over tot de orde van de dag.
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ChristenUnie

voor Haarlem

Motie Cijferbrij of Breien met Cijfers ?

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 12 november 2015, in bespreking 
over de begroting 2016-2020,

overwegende dat

• de bulkbedragen per beleidsveld een dermate grote abstractie bevatten, dat controle en 
bijsturing door de raad op deelaspecten (producten) zo goed als onmogelijk is,

• de vele vragen van de raad over deze begroting (m.n. van CU en OPH; zie o.a. de vragen 
57,146 t/m 153,169 en 175) dit beeld bevestigen; uitsplitsing in iets kleinere ‘brokken’ zou 
de raad veel meer inzicht bieden en de mogelijkheid tot uitvoering van zijn taak,

constaterende dat het college zich enkel verschuilt achter het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV) door te stellen dat deze indeling “het laagste niveau van specificatie (is) dat ook voor 
autorisatie door het college wordt gehanteerd.”

voorts overwegende dat

• kennelijk zelfs het college accepteert dat zij op dit niveau van ‘grote brokken’ wordt 
geïnformeerd over uitvoering van beleid,

• hiermee wel erg veel ruimte wordt gelaten aan de organisatie om naar eigen inzicht met 
dergelijke bedragen te werken,

• het BBV weliswaar minimale eisen stelt aan de verantwoording, maar geen maximale, 

draagt het college op

• in de PC-cyclus te werken met een autorisatieniveau dat tenminste één schaal verder 
uitgesplitst is, om zowel de controle van het college op het apparaat, als de controle van de 
raad op het college, effectiever en beter onderbouwd te kunnen uitvoeren en desgewenst bij 
te sturen,

• daarnaast de lasten per beleidsveld / product veel inzichtelijker te presenteren waar het gaat 
om het aandeel ambtelijke / organisatorische inzet en overhead (VAT/VTU) versus 
feitelijke uitvoeringskosten

en gaat over tot de orde van de dag.
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OPHaarlemOuderen ParffJ Hnariem voor Haarlem
Motie Douceur, Soufleur of Regisseur in Uitvoering

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 12 november 2015, in bespreking 
over de begroting 2016-2020,

overwegende dat

• het ‘werken in regie’ in het fysieke domein veel verantwoordelijkheid legt bij de uitvoerder 
/ aannemer en de gemeente op afstand zet,

• zelfs informatie, communicatie en inspraak rond projecten hierbij worden uitbesteed aan de 
uitvoerende partij, waar dit bij uitstek een taak zou moeten zijn van de gemeente als 
opdrachtgever,

• in de praktijk de nodige voorbeelden te benoemen zijn waarbij (erg) veel mis gaat, zoals bij 
uitstek de grote projecten als Stationsplein en Waarderhaven,

draagt het college op taken als inspraak, informatie, communicatie en met name toezicht op de 
uitvoering weer te beleggen bij de gemeente zelf, als opdrachtgever

en gaat over tot de orde van de dag.
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Christenunie

OPHaarlemOuderen Partij Haarlem voor Haarlem

Motie Koude Kerstmis of Open Opvang

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 12 november 2015, in bespreking 
over de begroting 2016-2020,

overwegende dat

• Haarlem tot op heden het beleid hanteert dat de wintemoodopvang voor daklozen pas 
beschikbaar komt bij temperaturen onder de -2 graden celsius,

• het ook erg koud is bij -1 of bijvoorbeeld bij 2 of 3 graden boven het vriespunt, met alle 
gevolgen en risico’s van dien voor dakloze stadsgenoten,

• diverse gemeenten in het kader van voortschrijdend inzicht hebben besloten it criterium te 
verruilen voor standaard openstelling gedurende het tijdvak 1 december tot 1 april, 
waaronder Amsterdam, Gouda en sinds kort Leiden

draagt het college op voor wat betreft de wintemoodopvang het voorbeeld van genoemde 
gemeenten te volgen

en gaat over tot de orde van de dag.



PvdA OPHaarlem■ ” W0M « Ouderen Partij Haarlem voor Haarlem
Motie Rotte Kiezen Gevuld als Beloning voor het Woningzoekendengeduld

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 12 november 2015, in bespreking 
over de begroting 2016-2020,

overwegende dat

• de woningnood sinds het einde van de tweede wereldoorlog nooit definitief is opgelost,
• we het ons bij de huidige schaarste aan ruimte niet kunnen veroorloven beschikbare ruimte 

(zowel bebouwd als onbebouwd) (langdurig) onbenut te laten,
• de wachttijd voor een sociale huurwoning almaar oploopt en momenteel gemiddeld zo’n zes 

jaar bedraagt,
• behalve voor woningen er ook ruimtevraag is voor andere functies (werken, cultuur, 

maatschappelijk, etc.),
• de druk op de schaarse ruimte toeneemt door extra aandacht voor bijvoorbeeld beschermd 

wonen en de huisvesting van statushouders,
• laatstgenoemde groepen in de publieke opinie onder druk staan vanwege de regelmatig 

geponeerde stelling dat zij de ruimte van woningzoekenden innemen,
• alles op alles moet worden gezet, dit onterechte sentiment met daden te weerleggen door 

aanpak van het eigenlijke, onderliggende probleem woningnood, door versnelde toevoeging 
van afdoende (betaalbare) woonruimte,

• hierbij alle innovatieve en onorthodoxe middelen dienen te worden ingezet, op uiteraard de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat dit niet ten koste gaat van het schaarse groen in onze 
gemeente,

• de ambities van het college erg laag liggen; het aantal toe te voegen woningen ligt voor 
2016 lager dan in 2014 en wordt voor 2016-2020 bevroren op 850 en de zoekduur wordt 
eveneens voor deze jaren vastgehouden op 5,5 jaar (zie pag. 90),

• een ‘vlekkenplan’ is toegezegd, aan de hand waarvan keuzes zullen worden gemaakt voor 
de transformatie van leegstaande gebouwen en terreinen ten behoeve van transformatie.

• dit ‘vlekkenplan’ als startpunt te beschouwen voor een breder ‘deltaplan’ voor de 
toevoeging van woonruimte en waar nodig andere functies,

• dit ‘deltaplan transformatie leegstand’ als dynamisch werkdocument te behandelen, door 
deze halfjaarlijks te monitoren, waar nodig bij te sturen en / of aan te vullen,

draagt het college op

• voor het ‘vlekkenplan’ per direct actief suggesties op te halen uit de stad (zowel bedrijven 
en organisaties als individuele inwoners), door middel van een brede campagne, als het gaat 
om tips over (deels) leegstaand vastgoed, optopping of transformatie van bestaand vastgoed 
en braakliggende terreinen,

• alle ingekomen suggesties te verwerken in het ‘concept-vlekkenplan’,
• dit concept ter besluitvorming voor te leggen aan commissie en raad, nog vóór de kademota 

2016 (in de raad sprak de wethouder van ‘komen vooijaar’),

besluit



• dit ‘vlekkenplan’, na besluitvorming door de raad verder uit te breiden tot een smart- 
geformuleerd ‘deltaplan’, dat eveneens - voor de begroting 2016 - ter besluitvorming aan 
cie en raad wordt voorgelegd,

• dit ‘deltaplan’ als dynamisch werkdocument halfjaarlijks ter bespreking en waar nodig 
bijstelling voor te leggen aan commissie en raad,

• waar nodig en mogelijk ook het instrument van een ‘paraplu-bestemmingsplan’ voor de 
gehele gemeente in te zetten, alsmede andere bruikbare instrumenten om te komen tot zo 
spoedig mogelijke realisatie van de noodzakelijke extra woon- (en overige) functies, 
waaronder inzet van de leegstandsverordening en —register en de instrumenten uit de wet 
kraken en leegstand,

• uitdrukkelijk ook gebruik te maken van snel te realiseren bebouwing middels prefab- en 
containerwoningen (voor zowel starters als bijvoorbeeld statushouders e.d.) en waar 
mogelijk wooneenheden op bestaande bebouwing,

• voor het in beeld krijgen van leegstand en voor het ophalen van tips ten aanzien van 
bestrijding ervan mensen de mogelijkheid te geven dit bij de gemeente te melden,

• daarnaast, zoals eerder bij motie aangenomen, alsnog één of meer personen bij wijze van 
stageplek te belasten met de opsporing van leegstand d.m.v. fysieke controles in onze 
gemeente,

en gaat over tot de orde van de dag.



OPHaarlemOuderen Parlij Haarlem
Motie Snel Geld of Duurzaam de Cultuur Veiliggesteld ?

voor Haarlem

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 12 november 2015, in bespreking 
over de begroting 2016-2020,

overwegende dat

• het beoogde doel van de verkoop van de Egelantier is gelegen in de besparing op de 
beheerskosten en kapitaallasten van (structureel) € 320.000,-,

• hiermee echter de huidige belangrijke functie van hét cultuureducatiecentrum van Haarlem 
(sinds decennia), verloren gaat en nog maar de vraag is of de tientallen gebruikers in dit 
complex elders ruimte zullen vinden om het aanbod voor de stad te kunnen behouden,

• om deze reden veel weerstand bestaat tegen verkoop van de Egelantier,
• de opbrengst bij verkoop incidenteel is en daarmee secundair aan de structurele 

vermindering van de last op de begroting,

besluit dat indien zich een koper meldt, die (gedeeltelijke) voortzetting van het huidige gebruik als 
cultuur(educatie)centrum beoogt en een weliswaar redelijk bod uitbrengt dat echter niet zonder 
meer het hoogste bod betreft, desondanks de voorkeur geniet boven de hoogste bieder

en gaat over tot de orde van de dag.



ChristenUnie
Actiepartij

OPHaarlemOuderen Partij Haarlem voor Haarlem

Motie Strevenswaardig Inzicht door Indicatoren

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 12 november 2015, in bespreking
over de begroting 2016-2020,

overwegende dat

• recent bij de behandeling van de uitwerking van de aangenomen motie ‘Bestrijdt de 
Eenzaamheid’, veel reacties in de cie tot strekking hadden, dat e.e.a. niet ‘smart’ 
geformuleerd is (ondanks aangenomen motie ‘Smart begroten’) en relevante indicatoren en 
streefwaarden ontbreken,

• op tal van andere terreinen in de P&C-cyclus, ondanks de eerder aangenomen motie 
(“Cijfers die ons ook echt wat zeggen”) hierover, nog altijd veel wezenlijke indicatoren en 
streefwaarden ontbreken, zoals ook blijkt uit de vele raadsvragen n.a.v. deze begroting,

• streefwaarden regelmatig in de loop van de jaren worden bijgesteld, indien deze in praktijk 
niet blijken te worden gehaald,

• dit sterk lijkt op het toeschrijven naar de kennelijke onmacht eerder voorgenomen ambities 
waar te maken en de controlerende rol van de raad hiermee wordt bemoeilijkt dan wel 
gemanipuleerd,

draagt het college op

• zinloze (niet te beïnvloeden / nietszeggende of niet te controleren indicatoren uit de P&C- 
cyclus te schrappen,

• meer indicatoren en streefwaarden op te nemen die daadwerkelijk iets zeggen over de 
kennelijke effectiviteit van beleid en het concreet behalen van gestelde doelen,

• e.e.a. waar mogelijk uit te drukken in percentages van het totaal, i.p.v. in absolute aantallen,
• dit bij uitstek te laten gelden voor de nu kennelijk - gelet op de raadsvragen - te weinig 

inzichtelijke beleidsvelden:

- bestrijding eenzaamheid
- duurzaamheid (percentage uitstoot C02 van het totaal)
- verkeer (streefwaarden uitgesplitst naar modaliteit, dus: auto, fiets, ov)
- parkeren (uitgesplitst naar diverse parkeermogelijkheden zoals straat- en garageparkeren)
- armoede - / minimabeleid (voorbeeld: niet enkel het aantal houders Haarlempas)
- schuldbemiddeling / -dienstverlening
- WMO-voorzieningen (aantal lopende indicaties zegt immers niets)
- voorraad sociale huurwoningen (inclusief aantallen onder en boven aftoppingsgrens en 

doorstroming, wachttijden, etc.)
- beschermd wonen
- daklozen



Christenunie

OPHaarlem voor Haarlem

Motie Transparanter Beleid Bepleit Rond Verhuur in Tijdelijkheid

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 12 november 2015, in bespreking
over de begroting 2016-2020,

overwegende dat

• de vraag naar ruimte om te wonen, te werken of bijvoorbeeld te benutten voor culturele of 
sociaal-maatschappelijke doeleinden onverminderd hoog is,

• tijdelijke huur (antikraak) van leegstaand vastgoed vaak de enige optie is,
• het aanbod van leegstaande (betaalbare) ruimte hiertegen afgezet, beperkt is,
• echter ook het aanbod van tijdelijke verhuur beperkter is dan de vraag,

constaterende dat

• op de vragen van de Actiepartij over wie bepaalt wie er in aanmerking komt / komen voor 
(tijdelijke) verhuur van gemeentelijk vastgoed, het college antwoordt dat “De afdeling 
vastgoed bepaalt in overleg met de andere beleidsafdelingen wie er in aanmerking komen ,

• in het geval dat het beheer en de tijdelijke verhuur is uitbesteed aan Meurkens & Meurkens, 
dit bedrijf “beslist, binnen door de gemeente gestelde kaders, wie er in aanmerking komen 
voor (tijdelijke) huur van panden.”,

• voorts op de vraag wat de criteria zijn waaraan wordt getoetst aan wie (tijdelijke) ruimte 
wordt verhuurd door het college is geantwoord: “de bestemming van het pand is leidend, 
hier moet de huurder aan voldoen.”,

• raadsleden regelmatig worden benadert door ruimtezoekende initiatieven of individuen, 
waarbij raadsleden echter geen enkel zicht hebben op de mogelijkheden en het proces tot 
verhuur van tijdelijke ruimte,

• dit zo essentiële aspect van het faciliteren van initiatieven al met al geen enkele 
transparantie kent richting raad of derden en discutabel is of het juist is dat het aan externe 
(commerciële) partijen wordt overgelaten hierin keuzes te maken,

• willekeur en de ‘gunfactor’ hierbij onbedoeld een rol kan spelen,

draagt het college op

• de raad nog voor de kademota nader te informeren over de ‘door de gemeente gestelde 
kaders’ als het gaat om (tijdelijke) verhuur van leegstaand vastgoed,

• hierbij inzicht te geven in eventuele wachtlijsten en in de personen of organisaties die graag 
in aanmerking komen voor (tijdelijke) verhuur (de ruimtevraag) en het aanbod (omvang, 
prijsbepaling, criteria, tijdsduur, etc.),

• hiermee de raad in staat te stellen waar gewenst dit beleid bij te sturen of concrete keuzes te 
maken ten aanzien van het beleid in deze en de mate waarin het wenselijk is dit aan derden

over te laten,


