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OPHaarlem
Ouderen Partij Haarlem

voor Haarlem

Motie: Zelforganisaties zijn het cement tussen de stenen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016 
gehoord hebbende de beraadslaging over de Programmabegroting 2017-2021

heeft zich gerealiseerd dat op vele momenten het afgelopen jaar door raadsleden is 
aangegeven dat het beëindigen van subsidies aan zelforganisaties tot een niet gewenste 
situatie heeft geleid.

Overweging:
Vele raadsleden zijn van mening dat zelforganisaties vaak zeer dicht bij zorgvragers kunnen 
staan, omdat dezelfde taal wordt gesproken en ze daarmee ook vaak in staat kunnen zijn om 
zorgvragen op te kunnen nemen.

Meerdere malen is ook het gemis van een flexibel budget geconstateerd om 
initiatieven/activiteiten te kunnen honoreren.

Strekking van de motie:
Deze motie gaat thans voorbij aan het benoemen van initiatieven van zelforganisaties en 
heeft slechts de strekking om een budget voor 2017 te realiseren voor het kunnen honoreren 
van initiatieven van zelforganisaties en het opdoen van ervaring met een flexibel budget.

Met een bedrag van € 75.000 voor 2017 ten behoeve van het subsidiëren van initiatieven en 
activiteiten van zelforganisaties zullen een aantal waardevolle initiatieven en activiteiten 
ondersteund kunnen worden en kan ervaring worden opgedaan. Voor 2018 zal de ervaring 
van 2017 de basis zijn voor mogelijke continuering.

De dekking van de motie kan overgelaten worden aan het college onder verwijzing naar 
mogelijke dekking uit de reserve sociaal domein.

De gemeenteraad draagt het college op om:
-een bedrag ad € 75.000 vrij te maken in de begroting 2017 teneinde initiatieven en/of 
activiteiten van zelforganisaties te kunnen subsidiëren;

-uiterlijk 1 februari 2017 een pakket van spelregels voor aanvraag en toekenning in 
overleg met de gemeenteraad ter beschikking te stellen aan het veld van zelforganisaties

en gaat over tot de orde van de dag



OPHaarlem
Ouderen Partij Haarlem

voor Haarlem

Motie: Voortbestaan jongerencentrum J.C. Troll belangrijk voor 
sociale cohesie in de Slachthuisbuurt

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016 
gehoord hebbende de beraadslaging over de Programmabegroting 2017-2021

Constaterende dat:
-de geplande sluiting van jongerencentrum J.C. Troll door het beëindigen van de 
gebruiksovereenkomst door Elan Wonen leidt tot het verdwijnen van een belangrijke voorziening 
voor met name de jeugd in de Slachthuisbuurt;

-de gemeente vanaf de start van het Jongerencentrum in 2010 voor een nog geen eens een dubbeltje 
op de eerste rang heeft gezeten;

-de gemeente nu aan zet is om het initiatief te nemen om voor het Jongerencentrum een 
vervangende huisvesting om niet, dan wel budgettair neutraal voor de beherende organisatie, te 
regelen.

Draagt het College op om tijdig, derhalve vóór de datum dat het Jongerencentrum de huidige 
huisvesting moet ontruimen een vervolghuisvesting beschikbaar te hebben, opdat de activiteiten in 
de Slachthuisbuurt gecontinueerd kunnen worden

en gaat over tot de orde van de dag.



PvdA D66
Motie 'Kansen voor ieder kind'
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De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 10 november 2016; 

Constaterende dat:

Actiepartij

voor Haarlem

• Tijdens Prinsjesdag bekend is gemaakt dat er vanaf 2017 structureel 100 miljoen beschikbaar komt voor 
kinderen in armoede voor voorzieningen in natura;

• Van deze 100 miljoen komt 85 miljoen direct beschikbaar aan gemeenten via de 
decentralisatiebudgetten, naar rato van het aantal kinderen in de gemeente met kans op armoede. Dat is 
circa 200 euro per kind per jaar;

• Het vertrekpunt nu is met name via landelijke samenwerking van een aantal aangewezen intermediaire 
organisaties ( o.a. st. Leergeld, het Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds) de kinderen te bereiken;

• Inmiddels de gemeente Haarlemmers met een krappe beurs beter bereikt als het gaat om de beschikbare 
voorzieningen;

• Circa 12,5% van de kinderen tussen 0 tot 18 jaar in Haarlem groeit op in een meerpersoonshuishouden, 
waarbinnen de ouder(s) een inkomen hebben tot 120% van het sociaal minimum (cijfers 2013 waar staat 
je gemeente). Nog steeds een groot deel van deze kinderen niet wordt bereikt. Het gaat om ongeveer 
4000 kinderen in Haarlem;

Overwegende dat:

• Kinderen nu niet systematisch worden 'gehoord' over wat zij nodig hebben en ervaren;
• Bij kinderen die opgroeien in armoede er vaak spanningen zijn in het gezin en er sprake is van financiële 

problematiek dan wel oplopende schulden;
• Soms schaamte en moedeloosheid een rol spelen bij het niet benutten van de bestaande mogelijkheden. 

De indruk is dat schaamte met name een rol speelt bij de ouders van kinderen en jongeren vanaf 14 jaar;
• Uit inventarisaties blijkt dat meedoen en erbij horen voor kinderen heel belangrijk is. Diverse 

voorzieningen daarbij kunnen helpen. Het gaat om o.a. gaat om gezond eten (op school), kleding, vervoer 
(fietsen), sport, cultuur en het ontwikkelen van talenten;

Verzoekt het college te investeren in:

A. Directer bereiken van de kinderen die opgroeien in armoede door:

1. De kennis van kinderen over onderwerpen die henzelf aangaan optimaal te benutten middels een 
structurele kinderraad. (Op de dag van de kinderrechten, 20 november, zal een eerste pilot plaatsvinden 
door de PvdA);

2. De korte lijnen die scholen hebben met hun leerlingen beter te benutten om de kinderen te bereiken 
evenals het netwerk va de coaches van het Centrum Jeugd Gezin en het Sociaal Wijkteam;

3. Bij de herziening van de website voor de Haarlem Pas ook een variant te hebben op facebook of andere 
sociale media kanalen waar jongeren actief zijn;

4. Inzet van ervaringsdeskundigen in armoede, die onlangs zijn gestart in Haarlem, voor het bereiken van 
ouders en kinderen;

B. Directer verstrekken van (bestaande) voorzieningen in natura door:



1. Lokale, Haarlemse initiatieven die kinderen in armoede reeds goed bereiken, zo te faciliteren dat zij 
voorzieningen in natura kunnen (blijven) verstrekken;

2. Te voorkomen dat de in natura voorzieningen alleen via intermediaire organisaties zoals bijvoorbeeld 
Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds aangevraagd kunnen worden;

3. Te verkennen of de samenwerking met partners zoals CJP, bedrijven en zelforganisaties het mogelijk 
maakt om voorzieningen direct aan jongeren aan te bieden via een combinatie pas of waardebonnen 
voor o.a. kleding en fietsen;

4. Benutten van de middelen voor activiteiten in de wijken waar veel kinderen opgroeien in armoede en 
hierbij met name gebruikte maken van de (zelf) organisaties in de wijk;



Bijlage bij motie 'Kansen voor ieder kind'
Haarlem begrotingsbehandeling 2016, aangeboden 7 november 2016 aan de gemeenteraad van Haarlem

Kansen voor alle Haarlemse kinderen

Opgesteld door PvdA, Groen Links, SP, Actiepartij, Rebup, de speelgoedbank en actieve PvdA leden.

Tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd om vanaf 2017 structureel jaarlijks 100 miljoen euro 
extra beschikbaar te stellen aan gemeenten voor kinderen in armoede. Deze 100 miljoen is bestemd voor 
voorzieningen in natura.
Van de 421.000 kinderen die opgroeien in armoede wonen er circa 4000 kinderen in onze gemeente. Kinderen voor 
wie wij verantwoordelijk zijn. Want ieder kind heeft recht op gelijke kansen, moet kunnen sporten, de verjaardag 
vieren, gezond eten en mee kunnen op schoolreisje, ongeacht waar hij of zij geboren is.

Wat is er aan de hand?

In Haarlem groeit circa 12,5% van de kinderen tussen 0 tot 18 jaar op in armoede. Nog steeds 
wordt een groot deel van deze kinderen niet bereikt. Armoede onder kinderen is een serieus probleem 
met veel gevolgen op de korte en lange termijn voor deze kinderen en de samenleving. Centrum voor Jeugd 
en Gezin en het onderwijs signaleren dit probleem met ons als urgent.
In Haarlem is er minimabeleid en daarbinnen zijn er diverse regelingen gericht op kinderen. Bijvoorbeeld de 
regeling schoolkosten, de regeling huiswerkbegeleiding en voorzieningen op het gebied van sport en cultuur. 
Daarnaast zijn er veel lokale initiatieven die voorzieningen in natura bieden (speelgoed, kleding, fietsen, 
theater). Er zijn in Haarlem dus al veel initiatieven. Er is in Haarlem nog geen specifiek structureel beleid 
gericht op kinderen in armoede als het gaat om voorzieningen in natura. Dat komst deels ook omdat er 
voorheen geen structurele middelen beschikbaar waren hiervoor.
Er is al veel mogelijk als het gaat om ondersteuning van kinderen. In de praktijk blijft het echter lastig de 
kinderen te bereiken. Veel lokale initiatieven, zoals de Speelgoedbank, Rebup, Vluchtelingenwerk, Stem in 
de stad zijn in Haarlem actief. Zij bereiken veel kinderen en hebben een breed netwerk. Tevens zijn er 
landelijke initiatieven zoals het Jeugd cultuurfonds, het Jeugdsportfonds, Stichting Leergeld, Stichting Jarige 
Job en de kinderen van de voedselbank. Het landelijke vertrekpunt is om via landelijke samenwerking 
van een aantal aangewezen intermediaire organisaties (o.a. st. Leergeld, het Jeugdcultuurfonds, 
Jeugdsportfonds) de kinderen te bereiken.

Knelpunten

Kinderen die in armoede leven hebben minder kans op ontwikkeling en kunnen niet vanzelfsprekend 
meedoen in de samenleving. Ook lopen deze kinderen meer risico. In ruim 40 procent van de meldingen 
die bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) binnenkomen omtrent ernstige zorgen over de 
situatie van een kind, speelt financiële problematiek van de opvoeders een rol. Deze vorm van 
armoede is naast psychische problematiek en verslavingsproblematiek een van de grootste 
risicofactoren voor kindermishandeling (zie
https.7/www.kinderbescherminq.nl/actueel/nieuws/2016/10/17/rvdk-armoede-speelt-rol-in-40- 
procent-van-de-meldinaen. bericht 17 oktober 2016).
De maatschappelijke effecten van kinderen in armoede zijn groot. Kinderen, die van jongs af aan niet mee 
kunnen doen, lopen het risico op sociaal isolement en fysieke en psychische klachten (ook in de toekomst 
van het kind) die kunnen leiden tot bijvoorbeeld:
> Probleemgedrag, zoals angsten en depressie, maar ook agressie, regelovertreding en delinquent 

gedrag;
> Minder goede ontwikkeling van cognitieve vaardigheden en taalvaardigheden;



> Vroegtijdig schoolverlaten zonder enige startkwalificatie;
> Meer gezondheidsklachten (het aantal gezondheidsklachten in gezinnen in armoede is 7x zo hoog als 

in gezinnen die dit niet ervaren).
Wanneer je deze kinderen kansen geeft, lopen ze minder risico en bied je hen een beter perspectief.

Kansen verkennen

De PvdA, de Actiepartij, de SP en Groen Links hebben op diverse momenten input opgehaald over 2 vragen: 
wat hebben kinderen in armoede nodig en hoe bereik je ze? Onder andere tijdens sessies op:
• 24 september PvdA canvas: gesprekken met buurtbewoners in de Amsterdamse Buurt,
• 26 september tijdens een bijeenkomst voor minimaorganisaties,
• 27 sept bij sessies van de gemeenteraadsleden met schoolbesturen,
• 3 oktober bij een bijeenkomst voor zelforganisaties (o.a. de speelgoedbank, rebup, stem in de stad en 

vluchtelingenwerk), professionals (o.a. vanuit sociale wijkteams), PvdA leden, raadsleden en 
ambtenaren,

• 20 okt tijdens een inloopochtend in het PvdA clubhuis met leden en geïnteresseerden om de ervaringen 
te horen van een ervaringsdeskundige in generatiearmoede.

Daarnaast is input opgehaald bij kinderen, jongeren, CJG coaches, het nationaal cultuurfonds, het CJP en de 
Kinderombudsman. Ook zijn er door de gemeente cijfers in beeld gebracht en is bij kinderen 
geïnventariseerd wat zij willen. Tevens zijn de inzichten uit diverse landelijke rapporten over dit vraagstuk 
verkend. Zo blijkt uit een recent onderzoek ‘Mind the gap’ (2015) in opdracht van het Jeugdsportfonds en 
het Jeugd Cultuurfonds dat het organiseren van activiteiten op wijkniveau van belang is. Ook komt uit dit 
rapport naar voren het werken met intermediairs bij de aanvraag het risico heeft dat het directe contact dat 
instellingen hebben met kinderen niet voldoende wordt benut.

Naar aanleiding van deze gesprekken en de nadere verkenning komt tevens naar voren dat:
• Kinderen nu niet systematisch worden ‘gehoord’ over wat zij nodig hebben en ervaren.
• Bij kinderen die opgroeien in armoede er vaak spanningen zijn in het gezin en er sprake is van 

financiële problematiek dan wel oplopende schulden.
• Soms schaamte en moedeloosheid een rol spelen bij het niet benutten van de bestaande 

mogelijkheden. De indruk is dat schaamte met name een rol speelt bij de ouders van kinderen en 
jongeren vanaf 14 jaar.

• Uit inventarisaties blijkt dat meedoen en erbij horen voor kinderen heel belangrijk is. Diverse 
voorzieningen daarbij kunnen helpen. Het gaat om o.a. gaat om gezond eten (op school), kleding, 
vervoer (fietsen), sport, cultuur en het ontwikkelen van talenten.

Kinderen directer bereiken

Ieder kind heeft recht op gelijke kansen. Eerder is door de gemeenteraad de motie kindpakket aangenomen (zie
https://haarlem.pvda.nl/2016/01/24/kindpakket-geen-kinderen-van-de-rekening)
Hierdoor worden voorzieningen voor kinderen binnenkort integraal aangeboden. In aanvulling op de bestaand 
regelingen kan de gemeente in samenwerking met lokale en nationale organisaties het toekomstperspectief van de 
kinderen die in armoede leven verder verbeteren.
Op 7 november 2016 wordt bij de begrotingsbehandeling in Haarlem een motie ingediend. Daarmee vraagt 
de betrokken raadsleden het college te investeren in het directer bereiken van kinderen die opgroeien in 
armoede en het directer verstrekken van voorzieningen. Daarvoor leggen we de volgende voorstelen voor 
aan het college voor nadere verkenning en uitwerking.

Directer bereiken van de kinderen die opgroeien in armoede
1) De kennis van kinderen over onderwerpen die henzelf aangaan optimaal te benutten middels 

een structurele kinderraad. Op de dag van de kinderrechten, 20 november, zal een eerste pilot



plaatsvinden over armoede. Dit wordt georganiseerd door de PvdA in samenwerking met de 
kinderuniversiteit, Rebup en de speelgoedbank.

2) De korte lijnen die scholen hebben met hun leerlingen beter te benutten om de kinderen te 
bereiken evenals het netwerk va de coaches van het Centrum Jeugd Gezin en het Sociaal 
Wijkteam.

3) Bij de herziening van de website voor de Haarlem Pas ook een variant te hebben op facebook 
of andere sociale media kanalen waar jongeren actief zijn.

4) Inzet van ervaringsdeskundigen in armoede, die onlangs zijn gestart in Haarlem, voor het 
bereiken van ouders en kinderen.

Directer verstrekken van (bestaande) voorzieningen in natura
1) Lokale, Haarlemse initiatieven die kinderen in armoede reeds goed bereiken, zo te faciliteren 

dat zij voorzieningen in natura kunnen (blijven) verstrekken.
2) Te voorkomen dat de in natura voorzieningen alleen via intermediaire organisaties 

zoals bijvoorbeeld Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds aangevraagd kunnen worden.
3) Te verkennen of de samenwerking met partners zoals CJP, bedrijven en zelforganisaties het 

mogelijk maakt om voorzieningen direct aan jongeren aan te bieden via een combinatie pas of 
waardebonnen voor o.a. kleding en fietsen.

4) Benutten van de middelen voor activiteiten in de wijken waar veel kinderen opgroeien in 
armoede en hierbij met name gebruik te maken van de (zelf) organisaties in de wijk.

Financiële gevolgen, dekking en risico’s

Begin 2016 is er door Jetta Klijnsma 90 miljoen vrijgemaakt voor armoedebestrijding. Per 1 januari 2017 
komt er via het Gemeentefonds structureel 100 miljoen extra vrij voor de bestrijding van armoede onder 
kinderen. Op korte termijn kan dit geld ingezet worden. Wanneer de kinderarmoede op de lange termijn 
effectief en preventief wordt aangepakt, zullen de negatieve maatschappelijke effecten waarschijnlijk 
afnemen. Hierdoor nemen de totale lasten voor de samenleving op den duur dus af.

Planning
Totdat het geld per 1 januari 2017 vrijkomt, is het verstandig om voorbereidingen te treffen, zodat het 
college direct aan de slag kan met de in deze motie genoemde voorstellen.



PvdA GROEN
LINKS

Motie 'Veiligheid: ook dat doen we samen'

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 10 november 2016;

Overwegende dat:
• De gemeente Haarlem de ambitie heeft meer samen te doen en Haarlemmers meer invloed 

te geven op hun eigen leefomgeving;
• Bewoners het beste weten wat de grootste problemen zijn rond veiligheid in hun wijk;

Constaterende dat:
• De gemeenteraad jaarlijks in het Actieprogramma Veiligheid en Handhaving prioriteiten 

bepaalt voor de inzet van politie en handhaving in Haarlem, maar bewoners hier niet 
rechtstreeks invloed op hebben;

• Naast de politie ook handhaving een steeds belangrijkere rol krijgt als het gaat om veiligheid 
in de buurt;

• Bewoners steeds vaker initiatief nemen om veiligheid te vergroten, zoals een 
Whatsappgroep voor de buurt, burgernet, buurtvaders, etc;

• Buurtbewoners in Rotterdam in het project 'de buurt bestuurt' de mogelijkheid hebben een 
top-3 van prioriteiten voor het veiligheidsbeleid in hun buurt te bepalen en een deel van de 
politie-uren naar eigen inzicht in te zetten;

Verzoekt het college van B&W:
• Voor de zomer van 2017 een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen over de wijze 

waarop Haarlemmers invloed kunnen uitoefenen op de prioriteiten voor de politie en 
handhaving in hun wijk, naar het voorbeeld van 'de buurt bestuurt' in Rotterdam;

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie ‘Stadslandbouw 2.0

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 7,8 & 10 november 2016,

Constaterende dat:
- Haarlem met De Nieuwe Akker het grootste stadslandbouwproject van Nederland 

binnen haar gemeentegrenzen heeft;
- hier nauwelijks bekendheid over bestaat;
- ook de stadslandbouw-kaart niet meer geactualiseerd is sinds 2014;
- Haarlem als doel heeft een klimaatneutrale stad te zijn in 2030;
- lokale voedselvoorziening hierin een rol kan spelen. Ook qua bewustwording.

Overwegende dat:
- stadslandbouw in steeds meer gemeenten wordt toegepast;
- hier zelfs een stedenwerk-stadslandbouw voor bestaat waarin kennisdeling een 

grote rol speelt;
- Haarlem tot op heden nog niet is aangesloten is bij dit landelijk stedennetwerk- 

stadslandbouw;
- de gemeente een faciliterende rol wil spelen als het gaat om duurzame initiatieven;
- dit kan door middel van actualisatie van aanbod, proactief uitdragen van de moge

lijkheid tot stadslandbouw en het aanbieden van standaardcontracten;
- een standaardcontract uit dient te gaan van het uitgangspunt tijdelijk gebruik;

Draagt het College op om:

- Haarlem aan te laten sluiten bij het Stedennetwerk- Stadslandbouw;
- de jaarlijkse kosten hiervoor (E900,-) te dekken uit de Extra Middelen Duurzaam

heid, Fiets en Groen, specifiek de Ondersteuning Wijkinitiatieven;
- meer zichtbaarheid te geven aan de mogelijkheden tot stadslandbouw in de ge

meente. Door middel van actualisatie (en uitbreiding) van het aanbod, proactief uit
dragen van de mogelijkheden en het vanaf nu aanbieden van standaardcontracten.

En gaat over tot de orde van de dag.



Motie ‘Circulair Inkopen’

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 7,8 & 10 november 2016,

Constaterende dat:
- de circulaire economie een economisch en industrieel systeem is dat gebaseerd is 

op de zo hoogwaardig mogelijke herbruikbaarheid van producten en grondstoffen 
(technische kringloop) en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen 
(biologische kringloop). Hiermee waardevernietiging in het totale systeem - zowel 
economisch als ecologisch - zoveel mogelijk wordt voorkomen;

- een sleutelrol voor het aanjagen van de circulaire economie bij inkopers, zoals de 
gemeente Haarlem, ligt;

- het college dit jaar het startprogramma Haarlem Circulair 2030 “ Naar een Circulair 
Haarlem” heeft vastgesteld;

- hier nog geen concrete acties uit naar voren zijn gekomen met betrekking tot het 
gemeentelijk inkoopbeleid;

- gemeenten en Provincies jaarlijks E50,- miljard uitgeven via hun inkoopbeleid;
- het hierbij binnen de MRA om enkele miljarden euro’s gaat;

Overwegende dat:
- de gemeente ervaring dient op te doen alvorens over te stappen naar een volledig 

circulair inkoopbeleid;

Draagt het College op om:
- zich zo spoedig mogelijk aan te sluiten bij de Green Deal Circulair Inkopen;
- in 2017 te experimenteren met circulair inkopen middels 3 pilots; gericht op aanbe

steding van werkzaamheden, HIOR en aanbesteding van diensten;
- hiervoor budget te benutten uit de op te heffen reserve Archeologisch Onderzoek 

(twv E53.000).

En gaat over tot de orde van de dag.

Groenlinks Actiepartij



Motie ‘Polderhitte’

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 7,8 & 10 november 2016,

Constaterende dat:
- het Duurzaamheidsprogramma Haarlem 2015-2019 als speerpunt het bevorderen 

van energiebesparing bij bedrijven en industrie heeft;
- 25% van het Haarlemse energieverbruik voor rekening komt van het datacentrum 

(Evoswitch) in de Waarderpolder;
- dit neerkomt op 40 megawatt aan jaarlijks stroomverbruik;
- de helft van dit energieverbruik, in de vorm van restwarmte, toegepast kan worden.

Overwegende dat:
- we 12,5% van het energieverbruik van Haarlem kunnen besparen als we efficiënt 

om gaan met deze restwarmte;
- er voldoende kansen liggen om deze restwarmte te benutten. Bijvoorbeeld in de 

vorm van kantoorverwarming;
- restwarmte van datacenters inmiddels breed wordt toegepast; bijvoorbeeld ook voor 

de verwarming van een faculteitsgebouw van de UvA in het Science Park in Am
sterdam.

Draagt het College op om:
- een onderzoek uit te voeren naar het hergebruik van deze restwarmte.
- in gesprek te gaan met EvoSwitch.
- een marktconsultatie te houden om partijen met expertise te benaderen die deze 

opdracht mogelijkerwijs kunnen uitvoeren.
- hiervoor gebruik te maken van de op te heffen reserve ISV Milieu (E24.000).

En gaat over tot de orde van de dag.


