
Amendement: Nachttrein Duurzaam gefinancierd

De raad bijeen op 11-2-1025, de Dekking Nachttrein Amsterdam-Haarlem 
besprekende;

Constaterende het voornemen om de kosten van het uitbreiden van de 
dienstregeling op vrijdag en zaterdagnacht te dekken uit de algemene reserve;

Overwegende dat;

• De algemene reserve is bedoelt om tegenvallers op te vangen;

• Het derhalve onverstandig is om deze in te zetten voor nieuw beleid;

• De nachttrein de meest effectieve inzet zou kunnen worden van de Haarlemse 
duurzaamheidsmiddelen tot nog toe;

Besluit;

Punt 2 te veranderen in:
De lasten van het besluit voor de nachttrein bedragen € 50.000 per jaar in de jaren 
2017, 2018 en 2019. Deze lasten worden gedekt uit de extra middelen voor 
duurzaamheid, fiets en groen

Verzoekt het college;

• Een voorstel te doen welke middelen niet meer uit de duurzaamheidsmiddelen 
worden gefinancierd om deze besteding te realiseren

• Hierbij de onderbesteding van de subsidies groene daken, elektrische 
scooters, Impuls particuliere buurtfietsenstalling binnenstad en ondersteuning 
initiatieven uit de wijken te overwegen



Actiepartij

\v,\

voor Haarlem

Motie vreemd aan de orde van de dag 'Recht op mobiliteit'

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 11 februari 2016, 

constaterende dat,

- de nota Uitvoeringsregels maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Haarlem 2016 is behandeld in de commissievergadering van 4 februari 2016,
- er in deze nota de tekst is opgenomen dat het minimale aantal kilometers die een 
vervoersvoorziening mogelijk moet maken is gesteld op 1500 kilometer of zoveel minder als 
voor de aanvrager nodig is,
- er in deze nota wordt verwezen naar algemene voorzieningen als BUUV en Rolmobiel 

mede constaterende dat,

- er tot tweemaal toe, in 2010 en laatstelijk 28-2-2013 bij amendement door de Raad de 
volgende tekst voor de verordening is vastgesteld:
'De te verstrekken vervoersvoorziening zal maatschappelijke participatie door middel van 
lokale verplaatsingen met tenminste een omvang per jaar van 1500 - 2000 kilometer 
mogelijk maken', analoog aan vaste jurisprudentie van de CrvB',

overwegende dat;

- het niet zo kan zijn dat gemeente Haarlem onwettige uitvoeringsregels vaststelt,
- het gevolg van de tekst in uitvoeringsnota is dat de maatschappelijke participatie door 
middel van een WMO-vervoersvoorziening, wordt ingeperkt,
- de genoemde algemene voorzieningen vrijwillige diensten betreft, waarvan men niet weet 
of deze op de momenten dat dit nodig is beschikbaar zullen zijn,

draagt het College op,

- de amendementstekst over te nemen in de Uitvoeringsregels maatwerkvoorzieningen Wet 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2016,

- het schrappen van de tekst 'of zoveel minder als noodzakelijke is, op basis van de 
vervoersbehoefte van de burger.' in voornoemde uitvoeringsregels op pagina 29'

- het toevoegen op pagina 29 van de tekst in voornoemde uitvoeringsregels onder 
Algemene voorzieningen; 'Als uit onderzoek blijkt dat een algemene voorziening op het 
gebied van vervoer mogelijk is, kan de burger hier een beroep op doen.',

en gaat over tot de orde van de dag.



Actiepartij

voor Haarlem

Motie 'Zekerheid in kapbeleid'

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 11 februari 2016, 

constaterende dat,

- het beheer en de kap van bomen sinds relatief korte tijd bij Spaarnelanden NV 
ondergebracht is,
- er regelmatig consternatie optreed rond het kappen van bomen,

overwegende dat;

- de Bomenwachters op 4 februari jl. een viertal voorstellen heeft gedaan met betrekking tot 
kap en noodkap, waaronder het voorstel voor een verplichte second opinion en het voorstel 
tot het doen van nader onderzoek,

draagt het College op om,

- bij iedere vergunningsplichtige (nood-)kap een second opinion te laten uitvoeren door de 
Bomenwachters, mede op basis van technisch onderzoek, bovenop de visuele beoordeling,
- op het moment dat de medewerker van Spaarnelanden NV en de bomenwachter het 
oneens zijn, een derde door de landelijke Bomenstichting geadviseerd bedrijf, het oordeel 
te laten vellen,
- de kosten van deze second opinion en derde partij te laten dragen door de eigenaar van 
de betreffende boom,

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

Motie vreemd aan de orde van de dag 'Venstertijd goed voor veiligheid'

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 11 februari 2016, 

constaterende dat,

- het College per brief het voornemen heeft uitgesproken om de bevoorrading van, met 
name de Dekamarkt, via de Gasthuistraat, te reguleren middels het ter plaatse invoeren 
van venstertijden tussen 7:00 en 11:00 uur en een fysieke afsluiting buiten deze tijden,

mede constaterende dat,

- er in de ochtend, voor 9:00 uur schoolgaande kinderen van de Gasthuistraat gebruik 
maken,
- er via Greendeal kleinschalige, schone bevoorrading van winkels in ontwikkeling is en 
deze naar verwachting binnen afzienbare tijd volledig operationeel zal zijn in de stad,

overwegende dat;

- er onder andere vanuit de omwonenden grote bezwaren leven tegen de 
bevoorrading van winkels via de Gasthuisstraat,

verzoekt het College om,

- bij het vaststellen van de regeling de venstertijden te stellen op 9:00 tot 12:00 uur, met 
fysieke afsluiting voor vrachtverkeer buiten deze tijden,

- dit vast te stellen voor een periode van twee jaar,

- na deze twee jaar een evaluatie ter bespreking te sturen naar de commissie beheer, 

en gaat over tot de orde van de dag.



voor Haarlem

Christenunie

Motie vreemd 'Motivatie Waarderfietser'

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 11 februari 2016, 

constaterende dat,

- de gemeente Haarlem klimaatneutraliteit nastreeft,
uit onderzoek blijkt dat werknemers gelukkiger en gezonder zijn als ze voldoende 
bewegen en derhalve minder ziekte of overspannenheid rapporteren, 
de gemeente in de ‘economische agenda Haarlem samen doen’: 2015500547 onder 
andere: de bereikbaarheid van de stad, haar bedrijven en ondernemingen en duurzaam 
ondernemen nastreeft,

- de fiets daartoe een grotere rol kan spelen in het woon-werk verkeer naar en van de 
Waarderpolder,

overwegende dat;

- werknemers vaak schroom voelen om met de fiets op het werk te verschijnen,
- werknemers een kilometer vergoeding voor woon werk verkeer kunnen krijgen, maar op 

zien tegen de administratieve handelingen,
- de Haarlemse creatieve industrie en startups allerlei innovatieve websites en apps 

kunnen ontwikkelen waarmee de medewerker de gefietste kilometers eenvoudig kan 
bijhouden en verzilveren en daarmee een extra motivatie voelen om vaker op de fiets 
naar het werk te gaan,

- er in Rotterdam voorbeelden zijn zie verkeersonderneming.nl, 

draagt het College op om,

- samen met de Industrie Kring Haarlem innovatieve fiets stimuleringsprojecten op te 
zetten,

- structurele financiering te halen uit de besparingen op de ziektekosten en de 
vergoeding voor de gefietste kilometers,

- een startsubsidie te halen uit het duurzaamheidsbudget van de stichting 
Parkmanagement of economisch programmamangement.

en gaat over tot de orde van de dag.



Actiepartij
D-<T

voor Haarlem

Motie 'Uitvoering van de herplantplicht'

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 11 februari 2016, 

constaterende dat,

- de Raad bij de behandeling van de kadernota op 25 juni 2015 de motie 'Plan de 
herplantplicht heeft aangenomen,

overwegende dat;

- aan het beslispunt 'met een voorstel te komen hoe en aan wie de Haarlemse burger aan 
kan geven waar plaats is voor één of meerdere bo(o)m(en)' nog geen uitvoering is geven,

draagt het College op,

- het zo spoedig mogelijk instellen van een meldpunt waar de burger kan aangeven waar 
een boom geplant kan worden,

- op de gemeentelijke website een pagina te maken waarop de burger kan zien waar de 
bomen geplant zijn en gaan worden,

- dit te dekken uit de lopende begrotingspost ICT, 

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjaak Vrugt Anne Feite Bloem



H
Motie ‘Meer voor minder’

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 11 februari 2016,

Constaterende dat:

- Sommige Haarlemmers - bijvoorbeeld na langdurige detentie of dakloosheid - aanspraak kunnen maken 
op leenbijstand voor een compleet nieuwe woninginrichting. Ook statushouders komen hiervoor in 
aanmerking;

■ een alleenstaande € 2703,00 ontvangt voor woninginrichting en hiervan € 1.996,00 in drie jaar 
(renteloos) terugbetaalt en derhalve € 707,00 euro ontvangt als gift;

- de gift voor gezinnen met meerdere kinderen kan oplopen tot boven de € 4000,00 euro per gezin.
■ de bedragen die Haarlem uitkeert gebaseerd zijn op kosten voor een compleet nieuwe woninginrichting, 

ontleent aan NIBUD-richtlijnen (van enkele jaren terug, zie bijlage 1);
' de Centrale Raad van Beroep het redelijk acht wanneer het college uitgaat van de goedkoopst passende 

voorziening en daarom ook n/'ef verplicht is de NIBUD-richtlijnen te volgen (ECLI:NL:CRVB:2010:BL0053);
- het NIBUD bij vaststelling van de richtlijnen geen rekening houdt met ‘actie-producten’, ‘tweedehands 

winkels’, ‘marktplaats.nl’ en ‘weggeefwinkels’;
- dat er met tweedehands meubels en witgoed helemaal niks mis is en dat zij in beginsel vaak maar een 

fractie van de nieuwprijs bedragen (zie bijlage 1, kosten: 4%-25% van de nieuwprijs);

Overwegende dat:

- Gemeente Haarlem n/'ef checkt of er daadwerkelijk inventaris gekocht wordt van de lening/gift;
■ gemeente Haarlem de aankomende jaren honderden extra statushouders moet huisvesten;
- vele andere gemeenten ook stellen dat er met ‘tweedehands spullen’ helemaal niks mis is en daarom 30, 

40 of 50 % van de NIBUD-bedragen van 2015/2016 uitkeren.
- wanneer Haarlem 40% van die hogere NIBUD-richtlijnen van 2016 gaat uitkeren (zie bijlage 2), dit 

resulteert in een lening voor een alleenstaande van € 1791,00 i.p.v. € 2700,00.
' een alleenstaande dan 34% minder krijgt dan nu (en niet 60%);
■ de lening geheel kan worden terugbetaald en de gemeente pas vanaf het vierde kind giften verstrekt;
- dit voor Haarlem een besparing van € 70.000 kan opleveren per 100 statushouders;
" deze besparing ingezet kan worden voor (extra) taalondersteuning, inburgering, emancipatielessen, 

studie en / of toeleiding naar werk.

Verzoekt het college:

■ Op korte termijn de interne richtlijnen om te zetten naar beleidsregels en hierin de normbedragen voor 
woninginrichting aan te passen (40% uitkeren van de NIBUD-richtlijnen 2016);

- Te monitoren of deze beleidswijziging financieel voordeel oplevert en indien ja, een beleidsplan op te 
stellen voor de vrijgekomen middelen. De aandacht kan uitgaan naar taalondersteuning, inburgering, 
emancipatielessen, studie en / of toeleiding naar werk, dan wel een combinatie daarvan.

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



Bijlage 1

Gehanteerde richtlijnen gemeente Haarlem op dit moment (NIBUD-richtlijnen van enkele jaren terug):

Alleenstaande (kamerbewoner) €1.415.00

Alleenstaande (zelfstandig gehuisvest) € 2 703.00

Gezin van 2 personen € 4 543,00

Gezin van 3 personen € 5.136.00

Gezin van 4 personen € 5 744.00

Gezin van 5 personen € 6 342.00

Gezin van 6 personen € 6 965.00

Voor elke persoon meer € 562.00

lening: gift:

1.995,00 € 707,00
2.851,00 €1.693,00
2.851,00 €2.285,00
2.851,00 €2.893,00
2.851,00 €3.491,00
2.851,00 €4.114,00

€ 562,00

NIBUD richtlijnen 2016:

1.2 Inventaris pakketten per huishoudtype
noodzakelijke woninginrichting compleet
alleenstaande kamerbewoner € 2.238,-
alleenstaande zeffstandigi € 4.477-
gezin 2 personen € 5,225,-'
gezin 3 personen € 5,799,-
gezin 4 personen € 6.533,-
gezin 5 personen €7.108-
voor elk persoon meer €678,-

Door het CDA voorgestelde normbedragen (40% van de NIBUD normbedragen van 2016):

lening gift percentage
alleenstaande kamerbewoner € 2.238 * 0,4 = € 895,00
alleenstaande zelfstandig € 4.477 * 0,4 = € 1.791,00
gezin 2 personen € 5.225* 0,4 = € 2.090,00
gezin 3 personen € 5.799 * 0,4 = € 2.320,00
gezin 4 personen €2.613,00
gezin 5 personen € 2.843,00
voor elke persoon meer € 271,00



Bijlage 2 ‘marktplaats.nl geraadpleegd op 4/02/2016

Nieuwprijs volgens NIBUD voor televisies, wasmachines en koelkasten € 350,00 / € 380,00 / € 240,00. 
Prijzen ‘tweedehands’ € 15,00 / 50,00 / 60,00 
Percentages 4% /13 % /25 % v.d. nieuwprijs
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