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 1 

Vervan

gen 

door 1 

bis 

01 M Blijvend in gesprek 

Draagt het college op 

•Het voeren van gesprekken ook na 2017 

te continueren met iedere 

bijstandsgerechtigde die niet is vrijgesteld 

van het zoeken naar werk; 

•Daartoe uit het begrotingsoverschot 2016 

van ruim 5 miljoen een bedrag van 

318.000 euro te bestemmen voor het 

voeren van gesprekken in 2018; 

•Voor het voeren van de gesprekken in de 

jaren na 2018 een structurele financiële 

oplossing te zoeken; 

SP JL In het kader van de uitvoering van het koersdocument wordt bij de 

decemberrapportage 2016 reeds een voorstel aan de raad voorgelegd 

om in 2017 het genoemde bedrag van € 318.000 beschikbaar te 

stellen. Medio 2017 zal tussentijds de voortgang worden 

geëvalueerd. Wanneer dan vastgesteld wordt dat ook in 2018 

additionele capaciteit nodig is, zal hiervoor een voorstel aan de raad 

worden voorgelegd.  

 

Het streven van het college is er op gericht om de persoonlijke 

gesprekken met klanten te continueren. Naar verwachting kan de 

structurele inspanning met de bestaande capaciteit uitgevoerd 

worden. 

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Vervangen 

SZW 1 BIS M Blijvend in gesprek 

Draagt het college op 

 

Het voeren van gesprekken ook na 2017 te 

continueren met iedere 

bijstandsgerechtigde die niet is vrijgesteld 

van het zoeken naar werk; 

Voor het voeren van de gesprekken in de 

jaren vanaf 2018 zo nodig een incidentele 

of structurele dekking te zoeken; 

SP   Aangenomen 
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STZ/ 

JOS 

02 M Meer jongeren helpen, minder 

formulieren invullen 

Verzoekt het college op om  

Onderzoek te doen naar de mogelijkheden 

om voor jeugdzorginstellingen de 

administratieve lastendruk te verminderen 

en daarover uiterlijk in maart 2017 verslag 

te doen aan de cie Samenleving; 

SP MS Op dit moment worden gesprekken met aanbieders gevoerd over 

mogelijkheden om de administratieve lastendruk voor zowel 

aanbieder als gemeente te verlagen. De gemeente volgt de landelijke 

ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de outcome-criteria en 

produktcodes. De gemeente onderzoekt verder samen met 

aanbieders de mogelijkheden, zoals aansluiting bij landelijke 

standaarden en vereenvoudiging van bijvoorbeeld de 

eindverantwoording en het verlengen van contracten. 

Dit is een doorlopend proces. In maart 2017 kan de stand van zaken 

gedeeld worden. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat positief tegenover de motie. 

Aangenomen 

STZ/ 
WWGZ 

03 A Zelfstandig Wonen? Je moet het willen 

en kunnen! 

Besluit: 

Op bladzijde 65 van de 

programmabegroting 2017-2021 een punt 

3d toe te voegen, luidende: 

“d. De gemeente doet een onderzoek naar 

het percentage van in een instelling 

verblijvende cliënten dat toe is of zal zijn 

aan een vorm van zelfstandig wonen.” 

SP JB In het uitvoeringsprogramma wonen opvang en herstel zal in 

samenwerking met alle partners, en zeker ook met 

vertegenwoordigers van cliënten, verder onderzocht worden hoe de 

ambitie uit het beleidskader gerealiseerd kan worden. 

 

Aan de strekking van dit amendement wordt in het bestaande beleid 

reeds uitvoering gegeven. Het college staat positief tegenover het 

amendement. 

Aangenomen 
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SZW 04 M Geen boete voor zieke minima met een 

AOW 

Geeft het college de opdracht  

•Het beleid voor chronische zieken en 

gehandicapten zodanig te wijzigen dat alle 

belanghebbenden 100% van het eigen 

risico boven de 100 euro vergoed krijgen; 

•Aan Haarlempas- houders met een 

maatwerkvoorziening deze tegemoet- 

koming automatisch toe te kennen; 

•Aan alle Aowers die in het bezit zijn van 

een Haarlempas het eigen risico volledig 

te vergoeden; 

•En daartoe op de begroting een bedrag 

van 400.000 euro vrij te maken voor 2017,  

dit bedrag te dekken uit het overschot van 

ruim vijf miljoen op de jaarrekening 2016; 

•Voor de jaren na 2017 het benodigde 

bedrag te dekken uit het structurele 

begrotingsvoordeel zoals dat naar voren 

komt in de septembercirculaire; 

SP JL Op dit moment biedt de gemeente Haarlem een collectieve 

zorgverzekering minima waar ook AOW’ers met een HaarlemPas 

gebruik van kunnen maken. Deze verzekering is toegankelijk voor 

bestaande gevallen. In die verzekering zitten specifieke 

vergoedingen voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, 

onder andere ook de wettelijke eigen bijdrage voor een Wmo 

maatwerkvoorziening (CAK). 

 

Binnenkort komt het college met een voorstel aan de raad om een 

collectieve zorgpolis te bieden waarbij een van de opties is het 

wettelijk eigen risico volledig mee te verzekeren.  

 

Het automatisch toekennen van het bedrag van het eigen risico aan 

AOW’ers is niet mogelijk. Dit bedrag kan alleen vergoed worden 

als deze kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt. 

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Verworpen 
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Vervan

gen 

door 

5BIS 

05 M Perspectief voor werklozen en groen in 

de stad 

Geeft het college de opdracht  

•Samen met Spaarnelanden een voorstel 

uit te werken, waarbij 50 mensen die 

langer dan twee jaar in de bijstand zitten 

voor een periode van 2 jaar aan werk 

wordt geholpen; 

•Aan deze mensen bij het onderhoud van 

Groen in de stad het loon volgens de CAO 

uit te betalen evenals een transitie 

vergoeding na afloop van de twee jaar;. 

•De uitwerking van het plan uiterlijk maart 

2017 voor te leggen aan de 

raadscommissie Samenleving; 

SP JL/CYS Op dit moment loopt er reeds een aantal grote projecten en 

voorzieningen voor werkzoekenden in de bijstand die aan het werk 

kunnen in de groenvoorziening. 

 

Het eerste project wordt uitgevoerd door Spaarnelanden. 

Werkzoekenden in de bijstand worden opgeleid in de wijkteams van 

Spaarnelanden tot buurtambassadeur en groenmedewerker. Het 

betreft een werkstage met uitzicht op betaald werk. 

 

Het tweede project wordt uitgevoerd door Pasmatch. 

Werkzoekenden in de bijstand krijgen voor maximaal 2 x 3 

maanden een tijdelijk contract bij Pasmatch en gaan aan de slag in 

de groenvoorziening en de schoonmaak. In de praktijk krijgt 30% 

van de deelnemers aan dit project een contract bij een werkgever. 

 

Verder zijn SW medewerkers in dienst bij Paswerk op basis van 

detachering aan het werk in de groenvoorziening via Spaarnelanden. 

En het buurtbedrijf Haarlem biedt mogelijkheden voor mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt in het groen, schoonhouden van 

buitenruimte en als hulp aan huis.  

 

Het college gaat onderzoeken of in aanvulling op de lopende 

projecten en in samenwerking met de partners een project voor 

werkzoekenden voor extra werkzaamheden in het onderhoud kan 

worden uitgevoerd. 

 

Het college staat positief tegenover de motie.   

Vervangen 
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SZW/ 

STZ/ 

GOB 

05BIS M Perspectief voor werklozen en groen in 

de stad 

Geeft het college de opdracht 

• Samen met Spaarnelanden een voorstel 

uit te werken, waarbij 50 mensen die 

langer dan twee jaar in de bijstand zitten 

voor een periode van 2 jaar aan werk 

wordt geholpen; 

• Aan deze mensen bij het onderhoud van 

Groen in de stad het loon volgens de CAO 

uit te betalen evenals een transitie 

vergoeding na afloop van de twee jaar;. 

• De uitwerking van het plan uiterlijk 

maart 2017 voor te leggen aan de 

raadscommissie Samenleving; 

• Een financiële dekking voor deze 

uitwerking voor te leggen aan de raad 

En gaat 

SP JL/CYS  Verworpen 



  Overzicht moties en amendementen Programmabegroting 2017-2021 inclusief besluitvorming 
 

HA Nr. 
2016 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit 
Raad 

 

 6 

STZ/ 
WWGZ 

06 A Meer woningen, minder wachtlijst 

Besluit 

De streefcijfers zoals deze zijn genoemd  

voor het aantal sociale huurwoningen van 

woningcorporaties in Haarlem te 

schrappen uit de begroting; 

 

Geeft het college de opdracht  

 

Voor maart 2017 een plan uit te werken 

waarbij het aantal sociale huurwoningen 

structureel zal stijgen, en de wachtduur 

derhalve afneemt; 

SP JL De in de begroting opgenomen indicator omvang van de sociale 

huurwoningvoorraad van corporaties is opgenomen naar aanleiding 

van de sessies met de raad over indicatoren. De genoemde cijfers 

hebben betrekking op de minimale omvang van de sociale 

huurwoningvoorraad rekening houdend met de bestaande plannen 

en projecten van de corporaties. De omvang van de voorraad heeft 

een relatie met de beschikbaarheid van woningen (tot uitdrukking 

komend in de wachttijd). De cijfers zijn gebaseerd op huidig beleid 

en afspraken met de corporaties.  

 

Het streven is om de wachttijd voor woningzoekenden juist terug te 

dringen. In de concept-Woonvisie zijn daarom plannen opgenomen 

voor toevoegingen aan de sociale voorraad, en daarmee stijging van 

het aantal sociale huurwoningen. De concept-Woonvisie wordt op 8 

december aanstaande met de commissie Ontwikkeling besproken. 

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Verworpen 

STZ/ 
WWGZ 

07 A Haarlemse begroting, Haarlemse 

wooncijfers 

Besluit 

 Op pagina 115 onder C de volgende 

indicator toe te voegen: 

‘' Gemiddelde inschrijf-/wachttijd sociale 

huurwoning Haarlem in jaren’’ 

SP JL De indicator Zuid-Kennemerland is ingevoegd als resultante van de 

sessies met raadsleden over de indicatoren. Woningzoekenden 

bouwen wachttijd op waarmee zij op alle woningen in Zuid-

Kennemerland kunnen reageren. Er zijn geen bezwaren om het 

cijfer van Zuid-Kennemerland te vervangen of aan te vullen met het 

cijfer van Haarlem.  

 

Het college staat positief tegenover het amendement. 

Aangenomen 
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SZW 08 M Minimale investering, Maximaal bereik 

II 

Geeft het college de opdracht 

Zo spoedig mogelijk een voorstel te doen 

waarbij er een structurele subsidierelatie 

aan wordt gegaan met partijen die zorg 

dragen voor een onafhankelijke 

belangenbehartiging van kwetsbare 

groepen; 

SP JL Het college heeft afgelopen periode fors geïnvesteerd in het beter 

bereiken van minima. Het college stelt vast dat er momenteel 36% 

meer mensen worden bereikt dan eind 2014 en dat de verwachting is 

aan het einde van het jaar op 50% te zitten. 

Zo is er de afgelopen periode een uitgebreid pallet aan middelen 

ingezet. Met Cocensus (kwijtschelding gemeentelijke belastingen) 

vindt momenteel een uitwisseling van de bestanden plaats en de 

verwachting is dat de gemeente hiermee nog eens 1.000 

Haarlemmers extra gaat bereiken. Cocensus heeft uiteraard 

toestemming gevraagd aan de burgers voor het delen van de 

informatie met Sociale Zaken.  

 

In 2014 is door de raad besloten belangenbehartiging niet in de 

basisinfrastructuur op te nemen. De subsidie aan PMO (Platform 

Minima Organisaties) en ISP (Informatiesteunpunt in de eerste lijn) 

is stop gezet. Desondanks is er een extra opdracht aan PMO 

gegeven om meer minima te bereiken. Deze opdracht heeft PMO 

teruggeven, omdat het PMO niet lukte om meer minima te bereiken. 

 

Er ligt een advies van de participatieraad over onafhankelijke 

clientondersteuning. De reactie daarop van het college wordt nu 

voorbereidt. Aan de hand daarvan voert het college graag een 

gesprek met de raad over dit onderwerp. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 



  Overzicht moties en amendementen Programmabegroting 2017-2021 inclusief besluitvorming 
 

HA Nr. 
2016 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit 
Raad 

 

 8 

GOB/ 

CC 

 

09 A Te hoog in de bol met de bolwerken 

Besluit 

GOB.60 Brug over de Bolwerken, te 

schrappen uit het investeringsplan; 

SP CYS De realisatie van de Dolhuysbrug ligt in de lijn van de lang 

gekoesterde wens om de Rode Loper vanuit het centrum 

rechtstreeks aan te sluiten op stadsdeel Noord. Een langzaam 

verkeersverbinding over de Bolwerken vergroot de 

verkeersveiligheid op deze drukke route en biedt de mogelijkheid 

om het verkeer op het Kennemerplein te ontvlechten. Bovendien 

kunnen de bussen van en naar Noord meer ruimte op de 

Kennemerbrug krijgen, vanuit de opgave om de doorstroming van 

het openbaar vervoer ten noorden van het station te verbeteren. 

 

Bij de discussie over het laatste investeringsplan heeft de raad in 

2015 aangegeven dat het de wens is om deze investering als must 

have op te voeren. Het college heeft hier gelet op het 

investeringsplafond gehoor aan kunnen geven.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 
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STZ/ 
WWGZ 

10 M In de Woonvisie kun je niet wonen – 
vervolg 

Draagt het College nogmaals op om: 

-nu voor de behandeling van de kadernota 

2017 te komen met een concreet plan, waarin 

wordt  

 aangegeven hoe de gemeente Haarlem 

optimaal de realisatie van een relevant 

contingent kleine   

 wooneenheden met een huurprijs onder en/of 

op de sociale huurgrens  gaat bevorderen 

 en aangeeft welk aantal wooneenheden als 

target wordt genomen in 2017 en volgende 

jaren   

 teneinde jeugd voor de stad te behouden en 

teneinde de wachtlijsten te bekorten; 

-te komen met een concreet plan, waarin wordt 

aangegeven hoe de gemeente Haarlem 

optimaal de  

 realisatie van een relevant contingent 

aangepaste wooneenheden voor ouderen en 

mensen met een  

 beperking met een huurprijs onder de sociale 

huurgrens  gaat bevorderen en aangeeft  

 welk aantal wooneenheden voor ouderen en 

mensen met een beperking als target wordt 

genomen  

 in 2017 en volgende jaren teneinde onder 

meer de doorstroming te bevorderen en de 

wachtlijsten  

 te bekorten; 

-indien nodig niet te schromen (extra) 

middelen hiervoor vrij te maken, dan wel 

inkomsten niet te  

 maximeren om dit doel te bereiken cq. te 

versnellen 

OPH JL Het college zal op 8 december aanstaande de concept-Woonvisie 

met de commissie Ontwikkeling bespreken waarin ingegaan wordt 

op de behoefte, ambitie en agenda voor woningen voor jongeren en 

ouderen.  

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Ingetrokken 
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GOB/

OGV 

11 M Parkeren tijdens de winkeluren voor 

een dubbeltje voor één  uur in de 

winkelgebieden buiten het centrum 

Draagt het College op om vóór de 

behandeling van de Kadernota 2017: 

-te onderzoeken welke winkelstraten 

buiten het centrum in aanmerking kunnen 

komen voor  

 een tarief van € 0,10 voor maximaal één 

uur winkelen; 

-de budgettaire consequenties en het 

invoeringstraject in kaart te brengen 

OPH CYS Het Programma Modernisering van parkeren bevindt zich in de 

besluitvormende fase. Het principe van stop-en-shop bij 

winkelgebieden buiten het centrum is hierin opgenomen. Het 

programma Modernisering parkeren zal nog in november worden 

voorgelegd aan de commissie Beheer, waarna definitieve 

besluitvorming in de raad in december van dit jaar kan plaatsvinden.  

 

Het college adviseert de raad het voorstel van het college af te 

wachten. 

Ingetrokken 

DVV  12 M Een milieuvriendelijke gemeenteraads-

verkiezing begint bij onszelf! 

Verzoekt het college -met een plan van 

aanpak te komen voor het plaatsen van 

verkiezingsborden/-posters door 

Spaarnelanden; 

zodanig op tijd in 2017 dat de 

gemeenteraad ruim voor de volgende 

verkiezingen hierover een besluit kan 

nemen en de uitvoering tijdig ter hand 

genomen kan worden 

OPH JW Het college acht voorstellen om tot milieuwinst te komen 

sympathiek. Wel vindt het college dat dit primair een zaak is van de 

politieke partijen. De gemeente wil hierover graag in gesprek gaan 

met de politieke partijen. 

 

Het college staat neutraal tegenover de motie. 

Ingetrokken 
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SZW/ 

STZ 

13 M De middelen 2017 van het sociaal 

domein moeten nu echt worden besteed 

aan zorg 

geeft college de opdracht om uiterlijk in 

januari een instrumentarium aan de raad 

voor te leggen waarmee (nagenoeg) 

verzekerd kan worden dat de budgetruimte 

sociaal domein in 2017 niet (ruim) 

onderschreden wordt. 

Als het college van mening is dat dit 

instrumentarium nog onvoldoende 

beschikbaar is, dan dient het college 

uiterlijk eind januari opslagen boven de 

100% budgetruimte aan te geven, 

waarmee in 2017 de budgetruimte 

vergroot wordt, teneinde te voorkomen, 

dat  in 2017 de uitgaven sociaal domein 

wederom ruimschoots de beschikbare 

budgetten onderschrijden 

Tevens wordt het college verzocht in de 

VNG/G32 te pleiten voor een duidelijke 

en inhoudelijke communicatie naar Den 

Haag en stakeholders over de redenen van 

het ontstaan van het overschot in 2015. 

Het was zeer noodzakelijk om in 2015 

uiterst voorzichtig te zijn met de inzet van 

budgetten, want het is zeer aannemelijk 

dat de rijksoverheid een tekort op de 

budgetten over 2015 van 1,2 miljard 

nimmer zou hebben gecompenseerd 

OPH JL In de begroting 2017 is al een tekort geraamd van € 2,8 miljoen. Dit 

is exclusief de verlaging van de rijksbijdrage 2017 die bij 

septembercirculaire bekend geworden is. De realistische ramingen 

in de begroting 2017 zijn gebaseerd op een nieuwe systematiek.  

Zie ook bladzijde 51 van de programmabegroting.  

 

Het college zal (opnieuw) richting VNG en G32 aandacht vragen 

voor toelichting op de resultaten 2015.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Ingetrokken 
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SZW/ 

STZ  

14 M Vol aan de bak voor meer 

werkgelegenheid in Haarlem (2) 

Op 30 juni 2016 werd het college 

uitgedaagd om alles uit de kast te halen 

om de groei van de werkgelegenheid te 

bevorderen. 

Thans wordt het college opgedragen om: 

-de sleutel van de kast te vinden en 

-met een actieplan te komen, waarin het 

gehele college, en de burgemeester in het  

  bijzonder, is opgenomen om op elke 

inventieve manier werkgelegenheid in 

Haarlem te  

  creëren; 

-het actieplan uiterlijk in januari 2017 aan 

de gemeenteraad te presenteren; 

-vóór de behandeling van respectievelijk 

de Kadernota 2017 en de 

Programmabegroting  

  2018-2022 de raad te informeren over de 

ingezette acties en de mogelijke resultaten 

OPH JL In het eerste kwartaal van 2017 komt het college met een actieplan 

om, samen met het bedrijfsleven, de werkgelegenheid in Haarlem te 

bevorderen. Hierin aandacht voor reeds ingezette acties in lijn met 

de Economische agenda, aanvullingen naar aanleiding van actuele 

ontwikkelingen en rolverdeling collegeleden. Dit plan moet leiden 

tot een stijging van het aantal bedrijfsvestigingen en een stijging van 

het aantal banen in 2018.  

 

In dit actieplan zal ook een aanvullende bijdrage worden gevraagd 

om extra in te kunnen zetten op het bevorderen van de 

werkgelegenheid (bijvoorbeeld met een medewerker acquisitie 

bedrijven, meer gerichte marketing ten behoeve van kavels 

Waarderpolder en deelname aan Amsterdam In Business). 

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

 

Ingetrokken 
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DVV 15 M Als u mijn invalidenparkeerplaats 

inneemt, neemt u dan ook mijn 

handicap? 

Draagt het College op een daad bij het 

woord te voegen door foutparkeerders op 

Invalidenparkeerplaatsen te wijzen op de 

ernst van de overtreding door plaatsing 

van een bord bij elke plek IP-plek met de 

tekst (of een tekst nader te bepalen i.o.m. 

de commissie): 

Als u mijn plaats inneemt, neemt u dan 

ook mijn handicap? 

en draagt het college op om uiterlijk per 1 

april 2017 met de uitvoering gestart te zijn 

OPH JW Er komen vanuit de maatschappij dagelijks vele verzoeken binnen 

tot het plaatsen van allerlei (vaak niet rechtsgeldige) bebording. Met 

het plaatsen van bebording wordt zeer terughoudend omgegaan om 

het bordenareaal in de openbare ruimte zoveel mogelijk te beperken. 

De motie strookt niet met dit beleid. Bovendien zou hiermee een 

precedent worden gecreëerd naar de genoemde dagelijkse stroom 

van verzoeken om extra bebording. De handhavende afdeling heeft 

de gehandicaptenparkeerplaatsen reeds als specifiek aandachtspunt 

bij de dagelijkse werkzaamheden. Hiermee wordt misbruik zoveel 

mogelijk tegengegaan.  

Spaarnelanden beheert de Haarlemse garages. Zij melden indien er 

gehandhaafd moet worden in de garages.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Ingetrokken 
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Vervan

gen 

door 

16 bis 

16 M Zelforganisaties zijn het cement tussen 

de stenen 

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 

OPH, AP JB De subsidieregeling voor activiteiten van zelforganisaties is onlangs 

gewijzigd in een regeling voor maatschappelijke 

vrijwilligersinitiatieven die diversiteit bevorderen.  

De gemeente voert een inclusief beleid waarin voor alle inwoners 

die een achterstandspositie innemen plaats is. De Participatieraad 

heeft geadviseerd meer aandacht te besteden aan de 

achterstandspositie van Haarlemmers met een van oorsprong ander 

culturele, etnische achtergrond. Deze achterstanden zijn er op 

diverse terreinen. De gemeente doet samen met de Participatieraad 

onderzoek hiernaar. Het college stelt voor het resultaat van dit 

onderzoek af te wachten. 

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

 

Vervangen 
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STZ/ 
WWGZ 

16 BIS M Motie 16 bis:  Zelforganisaties zijn het 

cement tussen de stenen 

Draagt het college op om: 

•Zo spoedig mogelijk met de commissie 

Samenleving in gesprek te gaan over het 

type initiatieven / activiteiten dat voor 

financiering en/of ondersteuning in 

aanmerking komt (criteria); 

•Uitvoering te verbinden aan de uitvoering 

van de motie ‘versneller voor initiatieven’;  

•Voor dekking waar mogelijk gebruik te 

maken van bestaande middelen (zoals 

voor de versneller en bestaande 

subsidieregelingen) en mogelijk deels 

eenmalig voor 2017 uit de reserve sociaal 

domein; 

•Hoogte van het bedrag en dekking voor 

2017 vast te stellen bij de 

decemberrapportage; 

•In de loop van 2017 te bezien of deze 

middelen structureel dienen te worden 

gemaakt. 

OPH, PvdA, 

AP, D66 
JB  Aangenomen 

STZ 17 M Voortbestaan jongerencentrum J.C. 

Troll belangrijk voor sociale cohesie in 

de Slachthuisbuurt 

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 

OPH, AP MS  Het samenwerkingsverband jeugd voert het jongerenwerk uit in alle 

stadsdelen. Boksschool/jongerencentrum J.C.Troll maakt hiervan 

geen onderdeel uit en er is geen sprake van een subsidierelatie. 

Gemeente Haarlem subsidieert geen boksscholen, wel kunnen zij 

een aanvraag doen in het kader van duurzame sportvoorzieningen. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Ingetrokken 
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STZ/ 

SZW 

18 M ‘Kansen voor ieder kind’ 
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 gebruik te maken van de (zelf) 

organisaties in de wijk; 

PvdA, D66, 

Trots, GLH, 

CU, CDA, 

AP, OPH, SP 

JL/MS Antwoord deel A 

1. Om kennis van kindereen optimaal te benutten, zijn meerdere 

vormen van communicatie denkbaar, zoals bijvoorbeeld een 

digitaal panel. Het college gaat de mogelijkheden onderzoeken 

en wil niet op voorhand kiezen voor een kinderraad. 

 

Het college ontraadt dit deel van de motie. 

 

2. Iedere school heeft inmiddels een CJG coach. Deze werkt 

samen en stemt af met het sociaal wijkteam. In het kader van 

passend onderwijs worden impulstrajecten ingezet waarbij de 

CJG coach nauwe samenwerkt met de school.Tevens zijn op 

alle scholen in Haarlem zorgadviesteams en 

leerplichtambtenaren actief. Door al deze voorzieningen en 

maatregelen kan de doelgroep op een effectieve manier bereikt 

worden.  

3. Bij de herziening van de website zal het college de 

mogelijkheden van sociale media betrekken.  

4. Momenteel worden de ervaringsdeskundigen opgeleid. Zodra 

deze inzetbaar zijn, zal het college de raad informeren.   

 

Aan de strekking van dit deel van de motie wordt in het bestaande 

beleid reeds uitvoering gegeven. Het college staat positief tegenover 

de motie. 

 

Antwoord deel B 

Het college zal de aanbevelingen onder 1 t/m 4 meenemen. Echter 

vanuit het ministerie SZW is tot op heden niet bekend gemaakt wat 

het wettelijke kader is van de extra gelden voor Kinderen in 

armoede en hoe de budgettaire verdeling tussen de gemeenten er uit 

gaat zien.  

Zodra er meer bekend is over de richtlijnen van het ministerie zal 

het college de raad nader informeren. 

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

Aangenomen 
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DVV 19 M ‘Veiligheid: ook dat doen we samen’ 

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 

PvdA, D66, 

Trots, GLH 

CDA, OPH 

JW Het college vindt het belangrijk om burgers actief te betrekken bij 

de aanpak van veiligheid- en leefbaarheidsproblemen in de wijk. Dit 

is ook opgenomen in het Actieprogramma veiligheid en handhaving 

2016. Om die reden werken de handhavers sinds januari ook 

wijkgericht. Het college zal voor de zomer 2017 met een voorstel 

komen, dat aanvullend is op de huidige aanpak in Haarlem. 

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

Aangenomen 

GOB/ 

OGV/ 

STZ 

20 M Motie ‘Stadslandbouw 2.0’ 

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. 

GLH, PvdA, 

D66, CDA, 

AP, Trots 

CYS De gemeente Haarlem zal zich aansluiten bij het stedennetwerk 

stadslandbouw. 

 

Een proactieve uitdraging van stadslandbouw mogelijkheden zal 

gebeuren via de groene mug website. De locaties die beschikbaar 

zijn voor stadslandbouw variëren steeds door verkoop en 

bebouwing. Een kaart heeft daarom niet zoveel meerwaarde, omdat 

de initiatieven zo divers zijn is het altijd maatwerk. Onze ervaring is 

dat mensen de gemeente goed weten te vinden als ze een 

stadslandbouwinitiatief hebben en dan wordt gezocht naar een 

passende locatie. Standaard contracten zijn er al. Dit zijn 

gebruiksovereenkomsten tijdelijke uitgifte van grond ten behoeve 

van stadslandbouw.  

 

Platform Haarlem groener krijgt jaarlijks reeds €5.000 subsidie uit  

Extra middelen Duurzaamheid, fiets en groen voor het stimuleren 

van stadslandbouw. 

 

Aansluiten bij het stedennetwerk stadslandbouw kost geen geld.  

  

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat positief tegenover de motie. 

Aangenomen 
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Ingetro

kken 

21 M Motie ‘Circulair Inkopen’  

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 

aanbesteding van werkzaamheden, HIOR 

en aanbesteding van diensten;   

-hiervoor budget te benutten uit de op te 

heffen reserve Archeologisch Onderzoek 

(twv E53.000). 

GLH, CDA, 

AP 
CYS Het college hecht veel belang aan circulair inkopen. Het is van 

belang hiermee ervaring op te doen en op basis van pilots te bezien 

hoe dit de komende jaren gefaseerd doorgevoerd kan worden. 

Landelijke samenwerking en afstemming in G32 en MRA verband 

is van belang.  

 

Op 8 december ondertekent staatssecretaris Dijksma namens de 

Rijksoverheid het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

(MVI). Hierin legt het Rijk de intentie neer om MVI te gaan 

hanteren. Ook Haarlem zal dit manifest ondertekenen.  

 

Verder is bekend dat op korte termijn het Rijk komt met de Green 

Deal Grond Weg en Waterbouw 2.0 en met een hernieuwde Green 

Deal Circulair Inkoop. Het college heeft de intentie om deze Green 

Deals te onderschrijven.  

De op te heffen reserve Archeologisch Onderzoek heeft geen relatie 

met circulair inkopen en derhalve kunnen deze middelen hier niet 

direct voor worden aangewend. Het college komt nog met een 

dekkingsvoorstel. 

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten.  

Ingetrokken 
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STZ/ 

MIL 

22 M ‘Polderhitte’ 

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). 

GLH, PvdA, 

D66, CDA, 

AP, Trots 

CYC Uit een studie van Eneco bleek een aantal jaar geleden dat de 

warmte van Evoswitch te laagwaardig was om voor 

restwarmtegebruik in te zetten. Onlangs is opnieuw een 

vrijblijvende opdracht aan energiebedrijf Engie gegeven om 

opnieuw te beoordelen of de warmte van Evoswitch toch ingezet 

kan worden als restwarmte voor de Waarderpolder. 

 

Als dit onderzoek een positief resultaat heeft dan pakt de Groene 

Connectie (een groep ondernemers met duurzame plannen in de 

Waarderpolder) dit verder op voor uitwerking. 

 

Het budget van de reserve ISV Milieu van € 24.000 is via een 

collegebesluit onlangs aangewend voor geluidssanering en wordt in 

2017 uitgegeven. Het budget is derhalve niet beschikbaar. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat positief tegenover de motie. 

Aangenomen 
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GOB/ 

OGV  

23 M 'Maak budget voor de fiets’  

draagt het College op om; 

-budget van 4,5 miljoen per jaar voor de 

fiets vrij te maken 

-de kosten hiervan te halen uit de 

budgetten voor onderhoud van het 

Haarlemse wegennetwerk. 

AP CU Trots CYS Er is in de begroting geen apart budget beschikbaar voor de bouw en 

aanleg van fietsvoorzieningen, evenmin als er een geoormerkt 

budget is voor de aanleg van autowegen. Dat wil niet zeggen dat het 

college geen ambities heeft of belang hecht aan deze onderdelen. In 

de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) worden de ambities voor 

beide netwerken beschreven. 

 

Het is niet aan te raden budget voor de aanleg van voorzieningen 

vrij te maken ten koste van het budget om bestaande voorzieningen 

te onderhouden. Er is jaarlijks ongeveer € 10 miljoen beschikbaar 

ten behoeve van groot- en vervangingsonderhoud van de gehele 

openbare ruimte (fietsvoorzieningen, verlichting, wegen, bruggen 

enzovoorts). Indien hiervan een deel wordt gereserveerd voor het 

omvormen van areaal naar fietsvoorzieningen dan kan de kwaliteit 

van de bestaande voorzieningen niet behouden blijven. 

 

Om een en ander in perspectief te plaatsen, de bezuiniging van € 1 

miljoen op de onderhoudsbudgetten (van dagelijks en groot 

onderhoud) had tot gevolg dat de beeldkwaliteit in de woongebieden 

naar C terug gebracht moest worden. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Vervangen 

 23BIS M 'Maak budget voor de fiets’  

draagt het College op om; 

-budget van 4,5 miljoen per jaar voor de 

fiets vrij te maken bestaande uit 

provinciale- en rijksbijdragen en eigen 

middelen. 

   Ingetrokken 
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Vervan

gen 

door 

24 bis 

24 M ‘Maak grijs groener’ 

verzoekt het college om; 

te bevorderen dat bij alle nieuwbouw- en 

renovatieprojecten zonnepanelen worden 

geïnstalleerd, voor zover dat niet in strijd 

is met de beperkingen zoals opgelegd door 

het beschermd stadsgezicht; 

 

AP, GLH JvS/CY

S 

Op dit moment wordt beleid uitgewerkt voor aardgasloze 

nieuwbouw. Er zijn voldoende alternatieven voor ontwikkelaars, zo 

kunnen zij nieuwbouwprojecten bijvoorbeeld all-electric maken. 

Zonnepanelen zijn in dat geval essentieel, maar er mogen ook 

andere opwekkingsmogelijkheden worden ingezet. Het is derhalve 

niet nodig om zonnepanelen als oplossing voor te schrijven.  

 

Voor verduurzaming van renovatieprojecten zijn met de corporaties 

afspraken gemaakt in het ‘bod’ voortvloeiend uit de Woonvisie. Dit 

‘bod’ wordt jaarlijks bijgesteld en het bevorderen van zonnepanelen 

vormt daar een onderdeel van. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat positief tegenover de motie. 

Vervangen 

STZ 

GOB 

24BIS  Maak Grijs groener 

Verzoekt het college om 

Te bevorderen dat b ij alle nieuwbouw- en 

renovatieprojecten zonnepanelen worden 

geïnstalleerd, voor zover dat niet in strijd 

is met de beperkingen zoals opgeleegd 

door het beschermd stadsgezicht, of 

schaduw; 

Ook andere geschikte middelen voor te 

schrijven diehet energiegebruik van deze 

woningen kunnen verduurzamen. 

AP, GLH JvS/CY

S 

 Aangenomen 
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SZW/ 

STZ 

25 M 'Ruim baan voor EVC'  

verzoekt het College om; 

● het aanbieden van een EVC-traject voor 

jongeren zonder startkwalificatie op MBO 

niveau twee te continueren vanaf maart 

2017,  

● het aanbieden van een EVC-traject uit te 

breiden voor de doelgroepen met een 

grotere afstand tot de arbeidsmarkt, zoals 

oudere werkzoekenden en arbeids-

gehandicapten, 

● de kosten hiervan te dekken uit de 

reserve WWB, 

● de raad te informeren over de uitstroom-

resultaten met en zonder EVC-traject, 

AP JL/MS Het college wil zo veel mogelijk de inzet van effectieve re-

integratieinstrumenten bevorderen. Momenteel wordt er gewerkt 

met EVC trajecten in het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid. 

Deze trajecten zijn nog niet afgerond. Het college stelt voor om 

eerst de resultaten binnen deze aanpak te evalueren en daarna te 

besluiten of een uitbreiding naar andere doelgroepen aan de orde is. 

Dit zal medio maart 2017 gebeuren. De meeste EVC trajecten 

worden ingezet bij personen die al werkzaam zijn. Bij de evaluatie 

zal dan ook de rol van werkgevers in deze worden meegenomen.  

 

In het eerste kwartaal van 2017 wordt bezien of - en hoe het 

aanbieden van EVC trajecten voortgezet kan worden. De raad wordt 

hier nader over geïnformeerd. 

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Aangenomen 

STZ/ 

VG 

26 M 'Onderhoud  eerst je eigen vastgoed 

voordat je dat van een ander doet’ 

draagt het college op; 

-alleen aan restauratie van vastgoed in 

eigendom van derden bij te dragen als de 

onderhoudsachterstand van het 

gemeentelijk vastgoed is weggewerkt; 

AP JB De bijdrage aan de restauratie van de Basiliek Sint Bavo is de 

uitvoering door het college van een door de gemeenteraad bij de 

behandeling van de Kadernota 2016 aangenomen motie.  

 

Het achterstallig onderhoud op het eigen vastgoed is in kaart 

gebracht. Er is een plan opgesteld om dit achterstallige onderhoud 

de komende jaren weg te werken. De kosten hiervoor worden mede 

gedekt uit de verkoopopbrengsten van niet strategische panden. Het 

college voorziet geen problemen in de dekking voor het uitvoeren 

van dit onderhoud.  

Daarnaast wil het college de mogelijkheid blijven houden om 

andere eigenaren te ondersteunen in het onderhoud aan specifieke 

Haarlemse gebouwen.  

 

Het college ontraadt deze motie. 

Verworpen 
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STZ/ 

VG 

27 M 'Zicht op Maatschappelijke Vastgoed'  

draagt het College op om; 

● voor de kadernota 2017 de raad een 

overzicht van het maatschappelijk 

vastgoed in Haarlem te sturen, 

● daarbij een prognose op te stellen van de 

behoefte aan maatschappelijk vastgoed 

voor de periode 2018 – 2022, 

● de genoemde prognose op te stellen op 

basis van overleg met maatschappelijke 

organisaties en initiatieven in de stad,  

AP, D66, 

Trots 
JB Het college zal voor de kadernota komen met een overzicht van het 

gemeentelijke maatschappelijke vastgoed. Het komen tot een 

prognose van de behoefte aan maatschappelijk vastgoed vergt een 

langere voorbereiding, waarbij ook de beleidsvelden en 

maatschappelijke organisaties dienen worden betrokken. Hiervoor is 

extra capaciteit en tijd nodig om dit inzichtelijk te maken.  

 

Hoewel het college positief staat tegenover de strekking van de 

motie, geeft het college in overweging om de laatste twee bullets 

aan te passen en daar het initiatief van het college af te wachten. 

Aangenomen 

STZ/ 

GOB 

28 M “Geld voor (het welzijn van) de mensen 

en niet in stenen”  

draagt het College op om aan en voor deze 

bewonersinitiatieven en sociaal 

ondernemerschap: 

-reële huurprijzen te vragen  

-of: experimenteer locaties “om-niet” vrij 

te maken waar bewoners en sociale 

ondernemers hun initiatieven mogen 

uitvoeren, uitproberen en verder 

ontwikkelen 

-te ondersteunen met het ontwikkelen van 

een verdien model 

AP JB Gemeentelijk maatschappelijk vastgoed wordt verhuurd tegen 

kostprijsdekkende huur (nota verhuurbeleid 2013/293144). Het is 

mogelijk deze gevraagde huurprijs geheel of gedeeltelijk te 

subsidieren en op die manier initiatieven uit de stad te stimuleren.  

Het hanteren van lagere of ‘om-niet’-huren, druist in tegen het 

vastgestelde verhuurbeleid van de raad.  

 

In het kader van onder meer duurzame stedelijke vernieuwing, 

(TEEB, social impact factory, revolverend fonds) wordt het 

ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen ondersteund. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 
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SZW/ 

STZ/ 

CC 

 

29 M De kost gaat voor de baat uit 

Verzoekt het college om bij begroting en 

verantwoordingt v an gemeentelijke 

uitgaven de kostenefficientie beter te 

toetsen, 

Te onderzoeken of kosten en menselijk 

leed in bijvoorbeeld het sociaal domein, 

vermeden kunnen worden door andere 

inzet van middelen, zoals het overnemen 

van schulden, zoals nu in Amsterdam 

wordt gedaan 

AP JL/JvS Over de periode 2011-2018 wordt een bezuinigingstaakstelling 

gerealiseerd van € 46,7 miljoen (zie bladzijde 23 Kadernota 2014). 

Een substantieel gedeelte hiervan wordt gerealiseerd door 

kostenefficiency (minder formatie, minder overhead, budgetten niet 

laten meergroeien met inflatie, etc.).   

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. 

 

In algemene zin is de inzet van het college er altijd op gericht 

middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. 

 

Binnen het sociaal domein wordt in het licht van de pilot Goede 

Gieren gewerkt aan onorthodoxe oplossingen voor een 

problematische schuldenproblematiek. Daaraan ligt dan een 

kosten/baten-ananlyse ten grondslag. 

 

Ten aanzien van het specifieke voorbeeld is er een pilot in 

voorbereiding voor schuldenproblematiek bij jongeren (zie motie 

42). 

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Verworpen 



  Overzicht moties en amendementen Programmabegroting 2017-2021 inclusief besluitvorming 
 

HA Nr. 
2016 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit 
Raad 

 

 25 

SZW/ 

STZ/ 
WWGZ 

30 M Project Haarlem – Geef daklozen eigen 

regie over hun toekomst 

Verzoekt het college: 

Gezien het succes van de projecten in 

Londen en Amsterdam in 2017 een proef 

te doen met tenminste 5 langdurig 

daklozen waarbij ze een persoonlijk 

budget krijgen en zo zelf meer de regie 

krijgen over hun re-integratie (vinden van 

huis en opleiding of werk) en hiervoor 

budget beschikbaar te stellen uit het 

Regionaal Kompas of de Reserve sociaal 

domein, 

CU JB De druk op de opvang is inderdaad nog steeds hoog. Ook het 

college is voortdurend op zoek naar manieren om dakloosheid te 

voorkomen of terug te dringen. Het college wil graag een proef doen 

met het verstrekken van een persoonlijk budget voor daklozen. Het 

college zal een voorstel hiervoor bespreken met de commissie 

Samenleving. 

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

Aangenomen 

Ingetro

kken  

31 M AED daar redt je levens mee 

Verzoekt het college: 

•Samen met de Hartstichting, Rode Kruis, 

scholen, sportverenigingen, kerken en 

andere maatschappelijke organisaties te 

onderzoeken hoeveel extra AED’s er nog 

in Haarlem nodig zijn om Haarlem tot één 

6-minutenzone te maken; 

•Bij de Kadernota een voorstel te 

presenteren voor een gemeentelijke 

bijdrage aan het dekkend maken van het 

netwerk in 2017 en een gemeentelijke 

vergoeding voor het volgen van een 

reanimatiecursus onder voorwaarde van 

aansluiting bij het netwerk van 

burgerhulpverleners; 

CU JB Een onderzoek naar de gemeentelijke rol bij het realiseren van een 

dekkend netwerk van AED’s in Haarlem en het vergroten van het 

aantal vrijwillige hulpverleners, wordt betrokken bij de lokale nota 

gezondheidsbeleid die in de eerste helft van 2017 met de raad 

besproken wordt. In de nota wordt ook het huidige netwerk in kaart 

gebracht. 

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Ingetrokken 
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STZ/ 
WWGZ 

32 M Odensehuis voor zorgpauze Haarlemse 

mantelzorgers 

Verzoekt het college: 

De haalbaarheid van een Odensehuis in 

Haarlem te onderzoeken en uiterlijk bij de 

Kadernota de raad hierover te informeren. 

CU JB Een Odensehuis is een inloopmogelijkheid voor mensen met 

dementie en hun naasten. Veel mensen met een vorm van dementie 

zijn nog (lang) niet zorgbehoevend en komen dus ook niet in 

aanmerking voor professionele zorg. In een Odensehuis kunnen zij 

terecht voor vragen en wensen. Een Odensehuis wordt gerund door 

vrijwilligers en functioneert naast en met het professionele 

zorgaanbod. De activiteiten worden gefinancierd door giften van 

participanten en vrienden.  

 

In Haarlem bestaat er wijkgerichte zorg voor deze doelgroep 

(voorheen Draagnet) en wordt mantelzorgondersteuning geboden 

door Tandem. De inloopmogelijkheid die een Odensehuis biedt kan 

daar een toevoeging op zijn. Het combineren van vrijwillige en 

professionele inzet is een aanpak die past bij de huidige 

ontwikkeling binnen de samenleving. Bij de Kadernota 2017 kan de 

raad worden geïnformeerd over de haalbaarheid van een Odensehuis 

in Haarlem.  

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

Aangenomen 

STZ/ 
WWGZ 

33 A Minder overbelaste mantelzorgers 

Verzoekt het college: 

Uiterlijk bij de Kadernota aanvullende 

maatregelen te presenteren ten einde het 

percentage overbelaste mantelzorgers 

sneller te verlagen. 

Besluit: 

Beslispunt 4 aan te vullen met de volgende 

zinssnede: 

“Met dien verstande dat de streefwaarde 

op blz. 68 van effectindicator percentage 

mantelzorgers dat aangeeft vaak 

overbelast te zijn voor 2017 en 2018 wordt 

bijgesteld naar ten hoogste 11% en voor 

2019 t/m 2021 naar 9%.”., 

CU JB Het college is zich er van bewust dat er een groot beroep gedaan 

wordt op mantelzorgers en vindt dat de gemeente hen goed moeten 

ondersteunen. De gemeente heeft vanaf 2015 extra financiële 

middelen ingezet voor het versterken van het mantelzorgbeleid. Per 

jaar wordt er nu circa € 500.000 van de gemeentelijke middelen 

besteed aan mantelzorgerbeleid. De inzet kan beter op elkaar 

worden afgestemd. Voor de kadernota ontvangt de raad een 

overzicht van de inzet. Het is nu nog te vroeg de streefwaarde aan te 

passen.  

 

Het college ontraadt het amendement. 

Aangenomen 
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Ingetro

kken 

34 M Blijverslening voor langer thuis wonen 

in Haarlem 

Verzoekt het college, 

Voor de Kadernota een voorstel te doen 

om de Blijverslening in Haarlem te 

introduceren inclusief een voorstel voor de 

hiervoor benodigde middelen; 

CU JL Het college zal op 8 december aanstaande de concept-Woonvisie 

met de commissie ontwikkeling bespreken, waaronder het voorstel 

voor de introductie van de blijverslening.  

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Ingetrokken 

STZ/ 
WWGZ 

35 M Haarlem dementievriendelijk 

 Verzoekt het college:  

•In nauwe samenspraak met Alzheimer 

Nederland afdeling Zuid-Kennemerland, 

zorgverzekeraars en andere stakeholders 

zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen en 

casemanagers dementie de regierol te 

nemen bij een op te zetten lokaal netwerk 

Dementie Vriendelijke Gemeente in 2017; 

•Medewerkers met klantcontacten, 

collegeleden en wijkagenten te laten 

scholen in het omgaan met mensen met 

dementie; 

•Het thema dementie te agenderen bij 

maatschappelijke organisaties en 

verenigingen bijvoorbeeld via het 

subsidiebeleid en bij ondernemers; 

CU,  Trots, 

GLH 

JB Het college gaat er van uit dat Haarlem in 2017 een 

dementievriendelijke gemeente wordt. In Zuid Kennemerland 

bestaat de dementie keten al enige jaren. Alzheimer Nederland 

afdeling Zuid Kennemerland en andere stakeholders zijn 

aangesloten bij dit samenwerkingsverband. Ook de gemeente 

Haarlem maakt onderdeel uit van deze organisatie. Naast deze keten 

bestaat wijkgerichte zorg. Wijkgerichte zorg is de nieuwe 

organisatie voor zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen, 

waaronder mensen met dementie. Binnen deze organisatie werken 

huisartsen, wijkverpleegkundigen en Alzheimer Nederland afdeling 

Zuid Kennemerland, nauw samen. Het college hecht veel waarde 

aan het aanhaken van het sociaal domein aan het medisch domein 

binnen de werkwijze van wijkgerichte zorg. Haarlem dementie 

vriendelijk is een van de doelstellingen van de keten. 

Het college hecht er belang aan dat maatschappelijke organisaties en 

verenigingen bekend zijn met het thema dementie. Binnen het 

sociaal domein zijn de (welzijns)organisaties die nauw betrokken 

zijn bij zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen bekend met 

het thema dementie. Het bereiken van verenigingen is wellicht iets 

dat vanuit Alzheimer Nederland georganiseerd kan worden en niet 

zozeer een primaire taak van de gemeente. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat positief tegenover de motie. 

Aangenomen 
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GOB/

OGV/ 

GOB 

36 M De Joet van Jeroen (keer twee) 

Besluit 

Het college op te dragen op de tarieven 

voor de parkeervergunningen 2017 een 

generieke korting toe te passen van €20 

per parkeervergunning 

De kosten van dit besluit in de begroting 

van 2017 te verwerken 

VVD CYS Het met € 20 verlagen van de eerste vergunning betekent een 

inkomstenderving van € 268.000. De motie noemt hiervoor geen 

dekking. 

 

Het Programma Modernisering van parkeren bevindt zich in de 

besluitvormende fase. In het programma wordt onder andere een 

voorstel gedaan met betrekking tot het verlagen van de tarieven van 

de eerste parkeervergunningen. Het programma Modernisering 

parkeren zal nog in november worden voorgelegd aan de commissie 

Beheer, waarna definitieve besluitvorming in de raad in december 

van dit jaar kan plaatsvinden.  

 

Het college adviseert de raad het voorstel van het college af te 

wachten. 

Verworpen 

Vervan

gen 

door 

37 BIS 

37 M Haarlem zet zich in voor Spaarndam 

Oost en meer 

Draag het college op 

Er alles aan te doen om er voor te zorgen 

dat Spaarndam West en Spaarndam Oost 

worden verenigd onder vleugels van de 

Gemeente Haarlem 

Er alle aan te doen om het fusieproces te 

laten resulteren in een situatie waarbij 

logische bestuurlijke grenzen zullen 

gelden en het gebied tenwesten van de A9 

en ten noorden van de A200 onder de 

gemeente Haarlem te laten vallen (zie 

gearceerde gedeelte van het bijgevoegde 

kaartje) 

VVD MS Haarlem heeft een nauwe band met Spaarndam, óók in de huidige 

gedeelde situatie. Het college is dan ook voorstander van een 

ongedeeld Spaarndam. In afstemming met de Dorpsraad Spaarndam 

zal het college zich voor een ongedeeld Spaarndam inspannen. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in de gesprekken met de 

buurgemeenten uitvoering gegeven. Binnenkort komt er een 

concreet herindelingsverstel, waarop de gemeente Haarlem formeel 

kan reageren.  

 

Het college stelt voor om deze motie aan te houden tot de formele 

procedure. 

Vervangen 
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CS/ 

S&B 

37 BIS  Haarlem zet zich in voor Spaarndam 

Oost en meer 

Draag het college op 

Er alles aan te doen om er voor te zorgen 

dat Spaarndam West en Spaarndam Oost 

worden verenigd onder vleugels van de 

Gemeente Haarlem 

Er alle aan te doen om het fusieproces te 

laten resulteren in een situatie waarbij 

logische bestuurlijke grenzen zullen 

gelden en het gebied tenwesten van de A9 

en ten noorden van de A200 onder de 

gemeente Haarlem te laten vallen (zie 

gearceerde gedeelte van het bijgevoegde 

kaartje) 

VVD, D66, 

SP, HvH, 

FM,AP, Trots, 

PvdA 

  Ingetrokken 

GRIF 38 M Burgerraadsleden, Samenwerken aan 

de directe democratie 

Verzoekt het college: 

Te onderzoeken hoe we BURGER 

raadsleden 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. 

Trots JW De raad gaat over zijn eigen functioneren. Het presidium van de 

raad heeft onder andere tot taak het besluiten over de werkwijze van 

de raad en de raadscommissies. 

 

Deze mogelijkheid strekt zich zover uit als het naar eigen inzicht 

organiseren van (experimenten ten behoeve van) 

burgerbetrokkenheid en -participatie. Dit al dan niet in overleg met- 

en het betrekken van- het college. 

 

Het college onthoudt zich van advies op het dictum van deze motie. 

 

Ingetrokken 
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DVV 39 M  Handhaving net als de wijkagent, een 

belangrijke schakel  

voor een schoon, heel en veiligheid  

van handhaving valt 

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 

 

Trots JW Bij de Kadernota 2016 is deze motie (nr. 49) reeds ingediend en 

verworpen.  

 

Indien met de motie bedoeld wordt dat het aantal handhavers 

gekoppeld wordt aan het aantal inwoners conform de indeling van 

de wijkagenten (1:5.000), dan ontraadt het college deze motie.  

 

Het in de motie verzochte voorstel voor een basisstructuur voor 

afdeling Handhaving gebaseerd op wijkbezetting is reeds ingevoerd. 

Sinds 2016 werken de integraal handhavers wijkgericht. Haarlem is 

onderverdeeld in 21 wijken. Voor elke wijk is een wijkhandhaver 

aangewezen. Deze handhaver staat in contact met zowel de 

sleutelfiguren in de wijk als de wijkbewoner en kan zodoende snel 

inspelen op problemen die in de wijk spelen. In die zin wordt aan de 

strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Verdere koppeling van de inzet aan het aantal 

inwoners acht het college ongewenst.  

 

Daarom ontraadt het college deze motie. 

Verworpen 

GOB/

OGV 

40 M H.B.O bij het H.O.V : Hulp bij 

oversteken door dynamische 

voetgangers oversteekplaatsen langs de 

HOV route in Haarlem Noord 

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.. 

Trots CYS Er wordt op dit moment met de provincie gewerkt aan een 

samenwerkingsovereenkomst HOV noord waarin beide partijen 

afspraken vastleggen over het verkeersontwerp. Daarbij zijn 

veiligheid voor alle weggebruikers en de doorstroming van de bus 

de hoofdonderwerpen. Het college verwacht rond de jaarwisseling 

het definitief ontwerp en de overeenkomst vast te stellen.  

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Verworpen 
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Vervan

gen 

door 

41 CU 

FM 

41 M Hondenbelasting afschaffen in een 

poepje en een zuchtje  

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  

Trots JvS Het gemeentelijk belastinggebied in Nederland is zowel absoluut als 

relatief klein. Daarom is bij de vaststelling van het Belastingplan 

2016 door het kabinet op 24 juni 2016 een brief aan de Tweede 

Kamer geschreven om te schetsen op welke wijze er een 

verschuiving van rijksbelastingen naar gemeentelijke belastingen 

gerealiseerd kan worden. Toegezegd is dat in 2016 een voorontwerp 

van een wetsvoorstel voor het verruimen van het gemeentelijke 

belasting gebied zal worden uitgebracht. 

In dit plan worden nieuwe belastingen geïntroduceerd maar een 

aantal kleinere heffingen zoals hondenbelasting ook afgeschaft. De 

gemeenten hebben dan echter de mogelijkheid de heffingen die 

vervallen te compenseren door nieuwe heffingen. 

 

In Haarlem worden de kaders van het beleid, ook ten aanzien 

belastingheffing, vastgelegd in de kadernota. Bij de vaststelling van 

de Kadernota 2016 is niet besloten tot afschaffing van de 

hondenbelasting. Dit betekent dat de opbrengst van € 540.000 als 

opbrengst voor 2017 en verder is geraamd. Deze motie geeft geen 

compensatie voor het vervallen van deze inkomsten. 

 

Het college adviseert het wetsvoorstel voor verruiming van het 

belastinggebied af te wachten.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Vervangen 
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CC 41BIS  Motie hondenbelasting afschaffen in een 

poepje en een zuchtje. 

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. 

Een plan waarin staat hoeveel inkomsten 

het scheelt, een plan waarom het niet net 

zo opgelost kan worden als het kijk en 

luister geld, wat eerst ook apart was en 

daarna uit een algemene belasting kwam, 

een plan waarbij er een voorstel komt hoe 

hoog de boetes moeten worden verhoogd 

om de standaard gemiste hondenbelasting 

inkomsten te compenseren. En een plan 

waarbij dan meteen de prioriteitenlijst aan 

de afdeling Handhaving is toegevoegd. 

Mocht er toch financiële dekking nodig 

zijn om alleen een plan te maken dan 

graag de dekking gebruiken uit de 4 

miljoen euro aan extra inkomsten omdat 

betaald parkeren per minuut destijds elk 

jaar werd uitgesteld ( 1 miljoen extra 

inkomsten per jaar ) of de dekking uit het 

begrotingsoverschot 2016 van ruim 5 

miljoen te halen. 

Trots   Verworpen 
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SZW 42 M ‘Jongeren en schulden’ 
Overwegende dat: 

-uit landelijke cijfers blijkt dat bijna 50% van 

de jongeren tussen 18 en 25 jaar schulden 

heeft; -een deel van deze jongeren door hun 

problematische schulden niet in staat is hun 

leven op te bouwen door opleiding en/of werk; 

-veel schulden groter worden door de boetes 

ten gevolge van het hebben van schulden 

(incassokosten, verhogingen bij aanmaningen, 

boetes voor te laat betalen enz.); -het hebben 

van een inkomen de voorwaarde is om 

schulden te kunnen afbetalen, en dat een deel 

van deze jongeren niet aan deze voorwaarde 

kan voldoen en er dus geen schuldsanering kan 

plaatsvinden; -jongeren te allen tijde zelf 

verantwoordelijk blijven voor (het afbetalen 

van) hun schulden en zij moeten leren omgaan 

met hun geld; -de schuldenproblematiek niet 

kan worden teruggedrongen zonder 

onorthodoxe middelen in te zetten; -een 

effectieve aanpak van de 

schuldenproblematiek alleen kan slagen als de 

gemeente, jongeren en schuldeisers 

samenwerken; 

Roept het college op: 

-om inzichtelijk te maken, middels een 

onderzoek, hoeveel jongeren het in Haarlem 

betreft; -om tevens onderzoek te doen naar de 

onderliggende factoren van de geschetste 

problematiek; -en op basis van die informatie 

de raad te rapporteren voor de behandeling van 

de kadernota van 2017, dan wel in 

samenspraak met betrokkenen 

(schuldhulpmaatjes, jongerenwerk en CJG15+) 

te komen met een plan van aanpak. 

CDA, GLH, 

PvdA 
JL Het college herkent de schuldenproblematioek bij jongeren en start 

een pilot rond de impact-challenge ‘het terugbrengen van 

schuldenproblematiek bij jongeren’. 

Het voorstel zal aan de raad worden voorgelegd waarbij het 

voorgesteld onderzoek wordt meegenomen.  

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Aangenomen 
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DVV 43 M ‘Artikel 1 Grondwet’ 

verzoekt het college de tekst van artikel 1 

Grondwet:  

‘Allen die zich in Nederland bevinden, 

worden in gelijke gevallen gelijk 

behandeld. Discriminatie wegens 

godsdienst, levensovertuiging, politieke 

gezindheid, ras, geslacht of op welke 

grond dan ook, is niet toegestaan.’  

aan te laten brengen in de genoemde 

ruimtes; 

CDA, GLH, 

D66, PvdA, 

FM, OPH, 

HvH, CU, 

Trots, AP, SP 

JW Aangezien een overgrote meerderheid van de gemeenteraad dit 

zinvol vindt, zal het college op gepaste wijze hier invulling aan 

geven. 

 

 

Aangenomen 

STZ/ 
WWGZ 

44 M  Maak werk van Won(ing)en’ 

draagt het college op; 

voor de Kadenota 2017 met een deltaplan 

sociale woningbouw te komen en dit voor 

te leggen aan de gemeenteraad 

AP JL Het college zal op 8 december de concept-Woonvisie met de 

commissie ontwikkeling bespreken. De gewenste groei van de 

voorraad sociale huurwoningen en de wijze waarop die ingevuld 

kan worden is een belangrijk onderdeel van deze concept-

woonvisie, aansluitend bij de amendementen en moties van de raad.  

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

 

Ingetrokken 

   2
e
 termijn     
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Vervan

gen 

door 

45BIS 

 

45 A Meer ambtenaren voor meer woningen 

 BESLUIT 

Aan beslispunt 2 toe te voegen: 

d. In 2017 en 2018 250.000 euro per jaar 

beschikbaar te stellen voor extra 

ambtelijke capaciteit voor het versnellen 

van de realisatie van (woning) 

bouwprojecten in de stad en dit te dekken 

uit extra inkomsten uit grondopbrengsten, 

bouwleges, extra belastinginkomsten door 

groei van het aantal inwoners; 

CU, FM JvS College geeft al uitvoering aan het amendement voor wat de 

capaciteit die benodigd is voor concrete bouwinitiatieven en gedekt 

worden uit grondexploitaties, bouwleges en anterieure 

overeenkomsten. Het deel van de gemeentelijke activiteiten die 

nodig zijn om kaders voor bouwinitiatieven te scheppen zijn echter 

niet voorzien in de begroting. 

De gemeente Haarlem wil kaders meegeven voor ruimtelijke 

initiatieven of die initiatieven op haar voorwaarden aanjagen. Voor 

het aanjagen moeten de huidige beleidskaders veranderd worden en 

daarvoor is geld nodig. Het gaat hierbij om opstellen van 

gebiedsvisies, het opstellen van stedenbouwkundige kaders en het 

actualiseren van beleid dan wel versoepelen daarvan. Dit is 

vooruitlopend op de omgevingswet. 

Het college wil voor een aantal ontwikkelzones de ruimtelijke 

condities uitwerken (massa, hoogtes, sociale huur, groen, langzaam 

verkeer, parkeren, enzovoorts), zodat met externe partijen 

(ontwikkelaars, corporaties) sneller met de ontwikkeling kan 

worden gestart.  

De dekking hiervan kan niet gevonden worden in de 

grondexploitatie, bouwleges of anterieure overeenkomsten, omdat 

pas na aanpassen van de kaders de ontwikkeling kan starten. In het 

eerst volgende P&C document komt hiervoor een voorstel naar de 

raad, zodat onder andere de meest kansrijke ontwikkelingen, de 

Spoorzone West, Spaarnesprong, Europaweg/Schalkwijk Midden en 

Spaarndamseweg, sneller opgestart kunnen worden. 

 

Het college ontraadt het amendement. Het college adviseert de raad 

om het voorstel van het college af te wachten.  

 

Vervangen 
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GOB 45BIS  Meer ambtenaren voor meer woningen 

Verzoekt het college: 

•In 2017 en 2018 500.000 euro per jaar 

beschikbaar te stellen voor extra 

ambtelijke capaciteit voor het versnellen 

van de realisatie van 

(woning)bouwprojecten in de stad; 

•Hiervoor op korte termijn dekking te 

zoeken met als uitgangspunt dat de extra 

capaciteit vanaf januari 2017 kan worden 

ingezet en de Raad hierover voor het eind 

van 2016 te informeren; 

CU,FM JvS  Verworpen 

DVV 46 M Meer zorg voor nazorg ex-

gedetineerden 

Verzoekt het college: 

De resultaten van het beleid en de 

resultaten van de gemeentelijke nazorg 

voor ex-gedetineerden voor de Kadernota 

te evalueren, 

CU JW De € 55.000 is de gemeentelijke bijdrage voor het coordinatiepunt 

nazorg in het Veiligheidshuis. Dit coordinatiepunt doet op elke 

gedetineerde een screening op de relevante leefdomeinen en stelt 

per gedetineerde een individueel reïntegratieplan op. Het bedrag is 

niet bestemd voor de benodigde maatregelen op het gebied van 

wonen, werk en inkomen.  

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

 

Aangenomen 
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STZ/ 
WWGZ 

47 M Subsidie voor psycholance 

Verzoekt het college: 

Samen met betrokken partijen uit de regio 

een subsidie-aanvraag te doen voor een 

pilot met psycholances, speciaal voor dit 

doel ingerichte ambulances met 

psychiatrisch personeel. 

CU JB De drie politiedistricten/GGD regio’s Zaanstreek Waterland, Noord-

Holland Noord en Kennemerland hebben het vervoer van verwarde 

personen in onze regio reeds gezamenlijk opgepakt. De wijze 

waarop vervoer binnen onze regio geregeld zal worden hangt samen 

met de wijze waarop de opvang in onze regio zal worden ingericht. 

Op dit moment wordt een business case opgesteld om de 

mogelijkheden voor een ‘Opvang Verwarde Personen’, zoals deze 

in Den Haag bestaat te onderzoeken voor onze regio. Voor vervoer 

wordt onder andere gekeken naar de goede ervaringen in 

Amsterdam Amstelland met de Psycholance. Namens de drie 

veiligheidsregio’s gezamenlijk zal voor de tweede tranche in maart 

2017 een subsidieaanvraag worden gedaan voor een pilot gepast 

vervoer van mensen met acuut verward gedrag.  

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

 

Aangenomen 

Vervan

gen 

door 

48BIS 

48 M Ook een goochelaar betaalt op tijd 

Geeft het college de opdracht 

Alle betalingen naar leveranciers, met 

name zorginstanties en MKB’s, binnen de 

wenselijke en wettige termijn van 30 

dagen te doen 

SP JvS De gemeente hanteert als uitgangspunt de wettelijke 

betalingstermijn. Gemeente Haarlem betaalt op dit moment 87% 

van de facturen van onze leveranciers binnen 30 dagen. De 

gemiddelde betaaltermijn bedraagt 20 dagen. Er zijn echter wel 

individuele gevallen waarbij de betaaltermijn overschreden wordt. 

Denk daarbij aan de volgende situaties: 

- Werkzaamheden zijn nog niet volledig uitgevoerd; 

- Levering heeft nog niet (volledig) plaats gevonden; 

- Factuur inhoudelijk niet juist; 

- Factuur wordt aangehouden in afwachting van een creditnota; 

- (Interne) onduidelijkheid voor wie de factuur is bestemd. 

Daarom is het niet mogelijk om alle facturen binnen 30 dagen te 

betalen.  

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Vervangen 
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MenS 48BIS M Ook een goochelaar betaalt op tijd 

Geeft het college de opdracht: 

Alle betalingen, waarvan de facturen in 

orde worden bevonden, naar leveranciers, 

binnen de wenselijke en wettige termijn 

van 30 dagen te voldoen 

SP JvS  Verworpen 

STZ 
WWGZ 

49 M '(Over)belast mantelzorgers 

draagt het College op om; 

● van een realistischere belasting van 

mantelzorgers uit te gaan bij de 

verstrekking van WMO voorzieningen dan 

nu het geval is, 

● meer te investeren in het tegengaan van 

overbelasting van mantelzorgers om 

degenoemde beleidsdoelen te halen, dan 

wel de uitgaven hiervoor op het peil 2017 

te houden, 

● de (meer)kosten hiervan te dekken uit de 

reserve sociaal domein, 

AP JB Het college is zich er van bewust dat er een groot beroep gedaan 

wordt op mantelzorgers en vindt dat de gemeente hen goed moeten 

ondersteunen. Bij de verstrekking van Wmo-voorzieningen wordt 

altijd breed naar de situatie van de zorgvrager gekeken, waaronder 

ook de belasting van eventuele mantelzorgers. 

De extra financiële middelen die vanaf 2015 ingezet worden voor 

het versterken van het mantelzorgbeleid zijn structureel en 

voorlopig afdoende om aan de vraag tegemoet te komen. Het 

college zal de raad een overzicht geven van de inzet op de 

ondersteuning van mantelzorgers en de preventie van overbelasting 

op basis waarvan het gesprek kan worden gevoerd over hoe het een 

en ander versneld kan worden.  

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 
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Vervan

gen 

door 

50 BIS 

50 M Transparant(er) over Onderhouds-

achterstand 

Draagt het college op 

Bij kadernota, Jaarrekening, begroting en 

bestuursrapportages expliciet verslag te 

doen van: 

•Het deel van het areaal wat niet voldoet 

aan het gewenste onderhoudsniveau 

expliciet te benoemen 

•Hiervan de kosten en planning wanneer 

dit wél op het gewenste niveau wordt 

gebracht te melden 

•in hoeverre deze onderhoudsvoorraad 

groeit, omdat eventueel uitstel tot extra 

kosten zal leiden; 

*Pagina 209 en 210 van de begroting 

SP, CU, D66 CYS De onderhoudstoestand wordt beschreven in de nota visie beheer en 

onderhoud. Het onderhoudsniveau wordt continu geactualiseerd op 

basis van uitgebreide inspecties, iedere vier jaar leidend tot een 

actualisatie van de visie. Hierbij staan de afgesproken kwaliteitsniveaus 

centraal. Op basis van de inspecties wordt een meerjarenplanning 

opgesteld voor de komende vier jaar, het MJGP. In dit MJGP staat 

weergegeven wélke werken (wat gebeurt waar) in welke jaren worden 

uitgevoerd; het MJGP biedt daarmee een overzicht van de 

onderhoudsvoorraad. Over de voortgang van grote onderhoudswerken 

wordt jaarlijks gerapporteerd bij de bestuursrapportage. Voor de 

Kadernota 2017 ontvangt u de actualisatie van de visie Beheer en 

Onderhoud. De verwachting is dat de gegevens die daar uit komen 

zullen leiden tot een grotere onderhoudsvoorraad. 

 

Uiteraard wordt ook ieder jaar steekproefsgewijs het kwaliteitsniveau 

bepaald van de DDO partners die zorg dragen voor dagelijks beheer en 

onderhoud. Dit is representatief voor het areaal. Het is mogelijk om 

jaarlijks de stand van zaken te rapporteren (dan gaat het om de 

mutaties). Voor het verbeteren van de inzicht in de ontwikkeling van de 

onderhoudskosten kan aan de paragraaf een tabel worden toegevoegd 

waarin de ontwikkeling van de onderhoudsvoorraad en de beschikbare 

onderhoudsgelden worden weergegeven. In de tabel wordt dan 

weergegeven wat de onderhoudsvoorraad was in de voorgaande jaren 

was en wat de meest recente prognose is. Op die manier wordt 

inzichtelijk of de onderhoudsvoorraad groeit, daalt of gelijk blijft.  

 

Aan de strekking van de motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat positief tegenover de motie. 

 

Vervangen 

   3
e
 termijn     
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GOB 50 BIS M Transparant(er) over 

onderhoudsachterstand 

Draagt het college op 

Bij de Jaarrekening, begroting en 

bestuursrapportages expliciet verslag te 

doen van: 

• Het deel van het areaal wat niet voldoet 

aan het gewenste onderhoudsniveau 

expliciet te benoemen 

• Hiervan de kosten en planning wanneer 

dit wél op het gewenste niveau wordt 

gebracht te melden 

• in hoeverre deze onderhoudsvoorraad 

groeit, omdat eventueel uitstel tot extra 

kosten zal leiden 

SP, CU, D66 CYS  Aangenomen 

STZ 
WWGZ 

51 M 2017 Jaar van de Ontmoeting 

Verzoekt het college 

• 2017 uit te roepen tot het ‘Jaar van de 

Ontmoeting’ 

• Initiatieven die plaats vinden in dit kader 

te coördineren en het Jaar van 

de Ontmoeting' evenals evenementen die 

plaatsvinden in dit kader, 

stadsbreed te communiceren 

• Met de commissie Samenleving in 

gesprek te gaan over de invulling 

van het Jaar van de Ontmoeting 

GLH, CDA, 

PvdA, CU, SP 
JB  Aangenomen 

STZ 52   Motie Stadsdichter Vrugt 

Draagt het College op 

Sjaak Vrugt te benoemen voor de periode 

2017-2020 als Stadsdichter  

En gaat over tot de orde van de dag  ZZ 

HvH JB  Ingetrokken 
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STZ 53  Motie Goede ambtenaren Vast op 

Vastgoed 

Verzoekt het college: 

Om met een voorstel te komen, in overleg 

met de wethouder financiën/vastgoed en 

de ambtenaren, hoeveel ambtenaren er 

nodig zijn om de afdeling vastgoed goed 

te kunnen laten draaien en met een 

dekkingsvoorstel te komen. Waarna de 

raad in onderling overleg kan besluiten de 

voorgestelde uitbreiding goed te keuren of 

niet. 

 

Trots JB  Aangenomen 

STZ 54 M Maatwerk dat wel werkt 

 

Verzoekt het college:    

- Om samen met onze professionele 

partners, de stedelijke CJG- coaches en 

streetcornerwork te verkennen welk 

aanbod ontbreekt. En samen met hen het 

huidige aanbod tegen het licht te houden 

en te komen tot een alternatief dat wel 

aansluit bij deze doelgroep en de 

resultaten hiervan aan de commissie 

samenleving aan te bieden. 

GLH MS  Ingetrokken 
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