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MOTIE: de Joet van Jeroen (keer twee)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 10 november 2016

Constaterend dat:

1. Autobezitters in bepaalde wijken (‘vergunninggebieden’) een 
parkeervergunning moeten kopen om op straat te kunnen parkeren;

2. Alleen autobezitters met een vergunning of een bezoekerspas (al dan niet 
digitaal) in deze vergunninggebieden mogen parkeren;

3. Het college van Haarlem op de uitvoering van deze rechten en plichten 
toeziet en deze handhaaft;

Tevens constaterende dat:

1. Ook autobezitters zonder vergunning in de vergunninggebieden kunnen 
parkeren door gebruik te maken van een betaal-app en hiervoor niet 
beboet worden;

2. De parkeerdruk hierdoor verhoogt;
3. De gemeente Haarlem haar afspraak met de kopers van de 

parkeervergunningen derhalve niet is nagekomen en nog steeds niet 
nakomt;

4. Het gebruikelijk is om een partij die slachtoffer is van misleiding geheel of 
gedeeltelijk te compenseren voor geleden schade.

5. Het vertrouwen in het Haarlemse bestuur ernstig is geschaad;

1. Het college op te dragen op de tarieven voor de parkeervergunningen 
2017 een generieke korting toe te passen van € 20 per 
parkeervergunning

2. De kosten van dit besluit in de begroting van 2017 te verwerken, 

en gaat over tot de orde van de dag.

Besluit:



Motie - Haarlem zet zich in voor Spaarndam Oost en meer

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 7 oktober 2016,

Constaterende dat

• Haarlem is afgevallen als fusiepartner 
voor de Gemeente Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude.

Overwegende dat

• Spaarndam bij voorkeur een ongedeeld 
dorp moet kunnen zijn en het bij deze 
gemeentelijke herindeling logisch is om 
hiervoor te kiezen.

• Een ongedeeld dorp de uitdrukkelijke 
wens is van zowel de inwoners van 
Spaarndam Oost als Spaarndam West.

• Het tevens een kans is om een logische 
verdeling van de grond te 
bewerkstelligen.

Draagt het College van B&W op om

Er alles aan te doen om er voor te
zorgen dat Spaarndam West en Spaarndam Oost worden verenigd onder de vleugels van de 
Gemeente Haarlem.
Er alles aan te doen om het fusieproces te laten resulteren in een situatie waarbij logische 
bestuurlijke grenzen zullen gelden en het gebied ten westen van de A9 en ten noorden van de A200 
onder de gemeente Haarlem te laten vallen (zie gearceerde gedeelte van het bijgevoegde kaartje).

En gaat over tot de orde van de dag.



MOTIE Burgerraadsleden, Samenwerken aan de directe democratie
De raad bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, de Begroting 2017-2021 besprekende;

Overwegende dat:

• Raadsleden in Haarlem regelmatig erg goed geïnformeerd worden door burgers
• Deze burgers soms maanden werk hebben zitten in het uitzoeken, navragen en soms 

zelfs hebben moeten wobben naar informatie van het betreffende onderwerp.
• Raadsleden soms alleen maar de doorgevers zijn van al de aangereikte informatie, 

de burgers dus de deskundige van heel hoogstaand niveau.

Mede overwegende dat:

• We in Haarlem streven naar Samen Doen
• Directe democratie steeds belangrijker wordt, om bij burgers te laten zien dat ze 

vertrouwen in de politiek kunnen houden, ze serieus genomen worden en het wellicht 
inspiratie geeft om ook politiek actief te worden aangezien partijen steeds meer 
moeite hebben goede mensen te vinden in het algemeen.

• Iets uit de eerste mond horen soms beter is dan vanuit de tweede.
• Je niet in de politiek zit voor jezelf.

Verzoekt het college:

Te onderzoeken hoe we BURGERraadsleden in Haarlem kunnen invoeren.

Hetzij via een proef of pilot, waarbij BIJVOORBEELD elke partij max 3x p.j een zeer 
betrokken burger met veel specifieke kennis over het te bespreken onderwerp, KAN vragen 
in de commissie plaats te nemen om zo een directe lijn te hebben tussen kennis en 
uiteindelijk beleid.

en gaat over tot de orde van de dag



MOTIE Handhaving net als de wijkagent, een belangrijke schakel 
voor een schoon, heel en veiligheid Haarlem
De raad bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, de Begroting 2017-2021 besprekende; 

Overwegende dat:

• De rol van de wijkagent in Haarlem door velen geroemd wordt, omdat zij de wijk zo 
goed kennen en in de “haarvaten” van de buurt zitten en zo mogelijke problemen 
kunnen voorkomen en/of vroegtijdig signaleren.

• Agenten in het algemeen al steeds meer taken krijgen, bijvoorbeeld door 
de terroristische dreigingen en een verharding van de maatschappij.

Medeoverwegende dat

• Haarlem 21 integrale handhavers heeft die ook een hele belangrijke schakel 
vervullen in ieders wens om Haarlem schoon heel en veilig te houden.

• Er dus maar 1 handhaver is op 7600 Haarlemmers, een aantal dat meer dan 50% 
hoger ligt dan het aantal van een wijkagent op het aantal Haarlemmers

• Een handhaver in Haarlem ook niet een vaste wijk heeft, maar meerdere wijken 
tegelijk moet bedienen

• Steeds vaker er in de raad het antwoord komt dat Handhaving daar naar zal kijken. 
Wat betekend dat de prioriteitenlijst bij Handhaving steeds groter wordt en telkens bij 
een nieuwe prioriteit er de bewustwording moet zijn dat andere taken dan blijven 
liggen, ookal wordt dit nooit expliciet gemeld.

Voorts overwegende dat:

• “Klein leed” vaak heel hoog scoort in de grootste ergernis top 10 van Haarlemmers en dit 
veelal onder het takenpakket van handhaving valt

• Als we echt het “samen doen” met de Haarlemse bevolking nastreven, we ook hun
roep om aandacht voor een schoon, heel en veilig Haarlem serieus moeten nemen. En niet 
moeten doen alsof er een obeperkte hoeveelheid Handhavers zijn die ook onbeperkt 
prioriteiten erbij kunnen krijgen zonder dat dit invloed heeft op andere bestaande taken.

Verzoekt het college:

Met een voorstel te komen, zodat er ook afdeling Handhaving wordt 
gebaseerd op wijkbezetting en aantal inwoners van Haarlem, waardoor de zeer 
gewaardeerde resultaten van wijkagent ook voor handhaving kunnen gelden, 
en gaat over tot de orde van de dag



MOTIE H.B.O bij het H.O.V : Hulp bij oversteken door dynamische 
voetgangers oversteekplaatsen lang de HOV route in Haarlem N
De raad bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, de Begroting 2017-2021 besprekende;

Overwegende dat:

• Veiligheid altijd prioriteit nummer een moet zijn.
• Dit ook staat in het Provinciaals verkeers- en vervoersplan
• Bij de HOV route over de Rijksstraatweg ook snelheid met zo min mogelijk vertraging 

van belang is

Mede overwegende dat:

• Op het Van Stampplein in Hoofddorp een dynamische oversteekplaats is, die zeer in 
de belangstelling staat, omdat deze oversteekplaats alleen in werking treedt bij 
aanbod van overstekers. Waardoor de doorstroming zo min mogelijk wordt 
onderbroken voor het busverkeer terwijl de veiligheid voor de overstekers 
gegarandeerd blijft.

• Er een brief onderweg is naar de gemeente Haarlem van de stichting 
samenwerkende ouderenbonden Haarlem (SOB) die pleiten voor behoud van de 3 
traditionele oversteekplaatsen met nog de traditionele verkeerslichten.

• Er een brief onderweg is WN Haarlem (Veilig Verkeer Nederland) met hetzelfde 
verzoek.

Verzoekt het college:

Om bij gesprekken over de HOV met de provincie te vragen en te laten onderzoeken of juist 
dynamische oversteekplaatsen de doorbraak kunnen zijn in de “oversteek” discussie HOV 
route Rijksstraatweg. De bevindingen hiervan terug te koppelen aan de raad.

en gaat over tot de orde van de dag
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Motie hondenbelasting afschaffen in een poepje en een zuchtje.

De raad bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, de Begroting 2017-2021 besprekende;

• Steeds meer mensen zich afvragen waarom er nog hondenbelasting betaald 
moet worden.
• Wethouder Kokke van Bloemendaal zei: „Waarom zou je moeten betalen voor 
een hond? Mensen betalen toch ook niet voor een kat of vogel? Bovendien is 
een hond houden gezond: mensen komen lekker buiten, zijn in beweging, en 
een hond bij je hebben geeft ook een gevoel van veiligheid. Dat is allemaal 
positief en gaan we dus niet belasten.”
• Zelfs Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt het 
"moeilijk te verklaren dat we nog steeds de hondenbelasting hebben".
• Als de gemeentelijke belastingen worden herzien, dat volgens hem een goed 
moment is om te kijken of hondenbezitters nog belast moeten worden voor 
hun huisdier.
• Het hondenpoepprobleem al op zijn retour is, zo stelt Plasterk. Steeds meer 
mensen nemen hondendrollen keurig mee in een zakje.

Mede overwegende dat
• Buurgemeente Bloemendaal nu in 2016 de hondenbelasting heeft afschaft.
• In maar liefst 128 van de 394 gemeentes in 2015 geen hondenbelasting meer
betaald hoefde te worden, o.a. in Leiden, Hillegom en Teylingen en het aantal steden verder en verder 
groeit

• Hondenpoep als ergernis nog maar net in de top 10 staat in Haarlem
• Het aantal boetes wat wordt geschreven voor het niet opruimen van hondenpoep uiterst 

gering is: vanaf 1 jan tot heden welgeteld 6 boetes en 4 waarschuwingen.

Verzoekt het college:

Ook de trend te volgen en te streven naar het afschaffen van de hondenbelasting. 
Hier een plan voor te maken en terug te koppelen aan de raad

Sander van den Raadt 
TROTS Haarlem


