
 

Kort verslag  

     

Datum raadsvergadering:  donderdag 14 juli 2016 

 

1  Vragenuur  

De vragen van de fractie HvH  over de geheimhouding van de burgemeestersbenoeming  

worden beantwoord door burgemeester Schneiders. 

 De vragen van de fractie SP over Scheepmakerskwartier worden beantwoord door wethouder 

Van Spijk. De wethouder geeft aan begin september  de raad een brief te zenden met daarin 

de stand van zaken. 

 De vragen van de fractie SP over de Egelantier worden beantwoord door wethouder Botter 

 

2 Vaststellen van de agenda  

 Het agendapunt 15 RAP  is opgewaardeerd tot bespreekpunt ivm motie AP 

 

3 Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 16, 27, 29 en 30 juni 2016 en 

besloten vergadering 6 juli 2016 
 De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld 

 

4 Benoemingen  

 De volgende benoemingen voor de fractie CDA hebben plaatsgevonden: 

 In commissie Bestuur dhr. Van Driel en mevr. De Raadt, commissie Beheer dhr. Visser en 

dhr. Dreijer (schaduwraadslid), commissie Ontwikkeling dhr. Van Driel en mevr.De Raadt, 

commissie Samenleving dhr. El Aichi en mevr. Simsek (schaduwraadslid). 

 

5 Bekrachtigen/Opheffen Geheimhouding  

 De geheimhouding op de bijlage ‘Businesscase tijdelijke huisvesting Delftplein’  bij 

agendapunt  20 Bouw tijdelijke sociale huurwoningen Delftplein. 

 

 6  Bestemmingsplan Vondelkwartier, Vogelbuurt, Dietsveld 

Besluit: conform 

 

 7  Benoeming leden Referendumcommissie  

Besluit: conform 

 

 8  Spaarne vervangen kademuur rak E, aanvraag voorbereidingskrediet 

Besluit: conform 

 

 9  Vaststelling bestemmingsplan Kleverpark/Frans Hals  

Besluit: conform 

 

 10  Verklaring van geen bedenkingen Zijlsingel 1  

Besluit: conform 

 

 11  Verklaring van geen bedenkingen in verband met omgevingsvergunning  

geluidsinstallatie sportvereniging Olympia  

Besluit: conform 

 

 12  Herbenoeming externe leden rekenkamercommissie  

Besluit: conform 

 

 13  Vaststelling bestemmingsplan Garenkokerskwartier  

Besluit: conform 
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 14  Raadsstuk Verbeteren programmabegroting, indicatoren en benchmarks: indicatoren 

en benchmarks Programmabegroting 2017-2021 21  

Besluit: conform 

 

 15  Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) Zuid-Kennemerland/IJmond 2016 t/m 2020  

Besluit: conform    De fracties CU en SP geven een stemverklaring 

 De fracties VVD, AP, Trots Haarlem, FM, HvH en SP stemmen tegen het voorstel. 

 

15.1   Amendement Heldere en ruimere afspraken RAP  5 

De motie ingediend door de fracties AP en CU wordt verworpen 

 De fracties AP, CU en SP stemmen voor de motie. 

 

15.2   Motie Smart afspraken voor meer plancapaciteit en kortere wachttijd 

 De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen  

De fracties AP, CU en SP stemmen voor de motie. 

 

15.3   Motie Maak het RAP rap duurzamer 

 De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen 

De fracties  AP, Trots Haarlem, OPH, CU en SP stemmen voor de motie. 

De fracties Trots Haarlem en GLH geven een stemverklaring 

 

16  Koersdocument Werk en Inkomen  

 Besluit: conform 

 

16.1 Motie Maak ruim baan voor ZZP 
 De motie ingediend door de fracties PvdA , AP, OPH, SP, CU, Trots wordt aangenomen. 

 De fracties VVD, CDA en HvH stemmen tegen de motie 

De fracties D66 en GLH geven een stemverklaring 

 

16.2 Motie Minder regels meer ruimte voor participatie  
 De motie ingediend door de fracties GLH, PvdA, D66, AP, SP wordt aangenomen 

De fracties VVD, FM en HvH stemmen tegen  de motie. 

De fractie VVD geeft een stemverklaring 

 

17  Jaarverslag en Jaarrekening 2015 gemeente Haarlem  

Besluit: gewijzigd 

De fracties D66 en SP geven een stemverklaring. 

  

17.1 Amendement:  Woningnood? Dan ook het sein op Rood 

 Het amendement  ingediend door de fractie SP wordt aangenomen 

De fracties  PvdA, CDA en GLH stemmen tegen het amendement. 

De fracties D66, VVD, PvdA, CDA, CU, OPH, Trots Haarlem en GLH geven een 

stemverklaring 

 

17.2 Motie Vinger aan de Pols voor werk, inkomen en (jeugd)zorg 
De motie ingediend door de fracties PvdA, CDA, AP, OPH, CU, SP, GLH, FM en D66 wordt 

aangenomen. 

 De fracties VVD en HvH stemmen tegen de motie, CDA niet meegestemd. 

De fractie VVD geeft een stemverklaring 
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17.3 Motie Herwaardering voor de fiets 

 De motie ingediend door de fractie AP en CU wordt verworpen. 

De fracties  AP, OPH, CU, SP en GLH stemmen voor de motie. 

 

17 A RKC-rapport over Jaarstukken 2015 Gemeente Haarlem  

 Besluit: conform 

 

18  Nota reserves en voorzieningen 2016-2020  

  Besluit: conform 

 

19  Vaststelling Nota van Ambities en Eisen voor de herontwikkeling van het complex de 

Koepel  

Besluit: conform 

 

19.1 Motie Stadsbouwmeester selecteert mee 

De motie ingediend door de fractie CDA wordt aangenomen 

De fractie D66 stemt tegen  de motie 

 

19.2 Motie Universiteit in de koepel; een abctje 

De motie ingediend door de fractie GLH, D66, AP, CU wordt aangenomen. 

De fracties PvdA, CDA, Trots Haarlem, HvH en SP stemmen tegen  de motie  

 

19.3 Motie Koepel  AB – tender – BC   (herziene versie) 

 De motie ingediend door de fractie VVD wordt aangenomen 

De fracties PvdA en CDA stemmen tegen de motie. 

De fracties SP en GLH geven een stemverklaring 

 

19.4   Motie Het BESTE universitair onderwijs in Haarlem, geen discriminatie of 

voortrekkerij. 

De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen 

De fracties VVD, Trots Haarlem en OPH stemmen voor de motie. 

 

20  Bouw tijdelijke sociale huurwoningen Delftplein  

Besluit: conform 

 Fracties AP, GLH, D66, SP, CDA, (mits wethouder toezegt dat Elan “geen kadootje”  heeft 

gekregen en dit na het reces schriftelijk wordt bevestigd), CU en PvdA  stemmen voor het 

voorstel. 

 Fracties VVD, OPH, FM, HvH en Trots Haarlem stemmen tegen het voorstel 

 Fracties Trots Haarlem, OPH geeft een stemverklaring. 

 Wethouder Van Spijk zegt toe dat de toelichting gedurende de vergadering op het 

vereveningsbeding zal worden opgenomen als onderdeel van het beding 

 

20.1 Motie Voor geen geld een gedeelde stad. 

 De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen. 

 De fracties  Trots en OPH stemmen voor de motie. 

  

20.2 Motie Norm is Norm, geen discriminatie van statushouders, ook niet bij parkeren 

 De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen  

 De fracties Trots en OPH stemmen voor de motie. 

20.3 Motie Grond Delftplein niet verkopen voor bodemprijs! 
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 De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen. 

 De fracties  VVD, Trots Haarlem, OPH, FM en HvH stemmen voor de motie. 

  

20.4 Motie van wantrouwen inzake grondverkoop Delftplein 

 De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen 

 De fracties  VVD, FM, HvH, SP en Trots Haarlem stemmen voor de motie. 

 De fracties Trots Haarlem, OPH, SP en GLH geven een stemverklaring 

 

21  Moties Vreemd  

 

21.1 Motie Juridisch advies over de Huishoudelijke Ondersteuning 

 De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

De fracties VVD, AP, Trots Haarlem, OPH, CU, FM, HvH en SP stemmen voor de motie. 

De fracties PvdA, VVD, GLH en D66 geven een stemverklaring 

 

21.5 Motie Bussen Fietsers niet weg laten drukken 

 De motie ingediend door de fractie Christenunie wordt verworpen 

De fracties  AP, OPH, CU, FM en SP stemmen voor de motie. 

 

21.6 Motie Veilig door de bocht zonder oversteek 

 De motie ingediend door de fractie Christenunie wordt verworpen 

De fracties AP, OPH, CU, FM en SP stemmen voor de motie. 

 

21.7 Motie Verplaats de standplaats 

 De motie ingediend door de fractie PvdA, D66, SP, CU, PvdA, AP, GLH en OPH wordt 

aangenomen 

De fracties VVD en FM stemmen tegen de motie.   

De fracties VVD en Trots Haarlem geven een stemverklaring 

          Indien aan de aangegeven randvoorwaarden  wordt voldaan  neemt wethouder Sikkema de 

motie over. 
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22  Ingekomen stukken  

Alle stukken zijn ter kennisgeving aangenomen. 

  

 

 



OpA l cLdA ^

PvdA
Christenunievoor Haarlem

MAAK RUIM BAAN VOOR ZZP

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 14 juli 2016 over de koersnota werk en 
inkomen,

Constaterende dat:
• Circa 11.000 Haarlemmers zzp’er is. Dat is circa 7,5 procent van de Haarlemse bevolking.
• 1 op de 10 Haarlemmers tussen de 15 en 64 jaar (de beroepsbevolking) zzp’er is, dat is meer 

dan in andere vergelijkbare steden.
• De verwachting is dat ook in Haarlem het aantal zzp’ers in de toekomst toeneemt.
• Uit Amsterdamse cijfers blijkt dat jaarlijks 10% van de zzp’ers in financiële problemen komt en 

een preventieve en tijdige aanpak op basis van heldere afspraken werkt.

Overwegende dat:
• De gemeente de zzp'ers in Haarlem in beeld heeft, bekend is met de meeste netwerken van 

zzp’ers en voor zzp’ers digitaal spreekuren heeft
(zzp@haarlem.nl of www.ondernemeninhaarlem.nl).

• Er nog geen samenhangende aanpak is voor zowel de economische positie van zzp’ers als het 
sociale vangnet voor zzp’ers.

• De behoeften van zzp'ers in Haarlem o.a. zijn:
> Netwerkvorming (met welke zzp'ers kan ik in contact komen),
> Huisvesting (bedrijfsverzamelgebouwen om elkaar te ontmoeten),
> Goed opdrachtgeverschap van de gemeente (meedoen aan aanbestedingen),
> Weten welke regelingen er zijn waar zzp'ers baat bij hebben (kennis, ondersteuning, 

financiële regelingen t.a.v. bijstand ).

Verzoekt het college:
Als onderdeel van de uitwerking van de koersnota werk en inkomen, te komen met een 
samenhangende aanpak voor zzp’ers in Haarlem gericht op de volgende vijf speerpunten:
1. Goed opdrachtgeverschap met heldere afspraken: deelname van samenwerkende zzp’ers aan 

Haarlemse aanbestedingen realiseren.
2. De kennis(sen) en vaardigheden van zzp’ers vergroten; plek voor 100 Haarlemse zzp’ers bij de 

ZZP Academie van de metropoolregio Amsterdam.
3. Faciliteren van zowel voldoende werkplekken/bedrijfsverzamelgebouwen als verdere 

netwerkvorming. Ook t.b.v. gezamenlijke uitvoering van opdrachten i.s.m. het MKB.
4. Het sociale vangnet voor zzp’ers verbeteren; o.a preventieve inzet van de bijstandsregeling 

voor zelfstandigen en daarbij ook de kwaliteiten van de zzp’er te benutten.
5. In beeld krijgen en houden van de 10% zzp’ers die financieel kwetsbaar zijn.

En gaat over tot de orcjte van de dag.
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GROENLINKS D66 SP.
HPvdA voor Haarlem

Motie : MINDER REGELS, MEER RUIMTE VOOR PARTICIPATIE 

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen in vergadering op 14 juli 2016, 

Constaterende dat:

• Momenteel ongeveer 4000 mensen in Haarlem en Zandvoort vanuit 
een bijstandssituatie op zoek zijn naar werk

• Het vinden van een passende vacature in de huidige tijd in veel 
gevallen moeilijk- of zelfs onmogelijk blijkt

• Er veel regels zijn waar de werkzoekende aan moet voldoen om in 
aanmerking te komen en blijven voor een bijstandsuitkering

• Het moeten voldoen aan deze regels contraproductief werkt als het 
gaat om stimulatie en motivatie

Overwegende dat:

• Veel werkzoekenden graag aan de slag willen
• De verplichtingen van de bijstand zoals sollicitatieplicht vaak in de 

weg staan van de bijstandsgerechtigde die als vrijwilliger of op een 
andere manier aan de slag wil

• Het Haarlemse Koersdocument Werk en Inkomen middels de 
reggelluwe zone expliciet ruimte biedt om met behoud van uitkering 
activiteiten te ontplooien

• Haarlem al op bescheiden schaal bezig is met de concretisering van 
de regelluwe zones maar dit nog meer navolging verdient

Verzoekt het college :

• Voor het einde van 2016 minstens 20 bijstandsgerechtigden actief 
te benaderen om deel te nemen aan een pilot 'regelluwe zone' door 
hen de mogelijkheid te bieden om met behoud van uitkering maar 
zonder de daarbij horende verplichtingen, aan de slag te gaan.

• Deze pilot na een jaar, eind 2017, te evalueren met de raad.
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Amendement: Woningnood? Dan ook het sein op Rood

De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 14 juli 2016, 

Gelezen het jaarverslag en jaarrekening 2016 gemeente Haarlem

)

Constaterende dat;

Er onvoldoende doorstroming is

Voorts constaterend dat;

In 2015 de wachttijd voor een sociale huurwoning wederom gestegen is met 10% 
naar 6,5 jaar

In 2015 specifieke groepen op de woningmarkt er juist een zwakkere positie is 
gekomen

In 2015 wederom een afname van het aantal sociale huurwoningen is door sloop, 
verkoop en liberalisatie

In 2015 geen maatregelen zijn genomen door het college om er voor te zorgen dat er 
voldoende sociale huurwoningen zijn en blijven in Haarlem

Besluit

Op pagina 8^ punt b en c, en op pagina 84 punt D 

De smiley, cq, verkeerslichten, op rood te zetten

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Feite Bloem (SP)



PvdA groenlinks
Actiepartij

voor Haarlem

D66
OPHaarlemOuderen Partij Haarlem

CDA

Christenunie
Vinger aan de pols voor werk, inkomen en (jeugd)zorg

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 14 juli 2016 over de jaarrekening

Constaterende dat,
• Het lastig is om de controlerende rol vanuit gemeenteraad in te vullen als de gemeente zelf niet 

rechtstreeks over informatie beschikt om zelfstandig de juiste en rechtmatige besteding van 
middelen t.b.v. de (jeugd)zorg en de participatiewet vast te stellen.

• De juiste besteding van middelen in het sociaal domein een lastige kwestie is als het gaat om de 
positie van de burger en de kwaliteit van de zorg. Zo is er niet altijd een beschikking om tegen in 
bezwaar te gaan. Soms is er alleen een zorgplan.

• Passend aanbod en maatwerk essentieel zijn voor de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. Het 
juist daarom van belang is om van cliënten zelf te horen hoe zij de zorg en dienstverlening ervaren.

Overwegende dat,
• Van cliënten horen hoe het beleid uitpakt in de praktijk een aanvullende kijk geeft op de 

verantwoording door het college. Het cliëntperspectief daarom van belang is voor de gemeenteraad 
als kwaliteitsinstrument.

• Zowel in de Participatiewet als de Wmo een verplichting is opgenomen om een verordening 
cliëntenparticipatie op te stellen als gemeente (artikel 47 Participatiewet en artikel 2.1.3 lid 3 Wmo).

• Deze verplichting nu deels is ingevuld door instelling van een Participatieraad.
• Het benutten van het cliëntperspectief als kwaliteitsinstrument nog nadere invulling dient te krijgen.

Verzoekt de Participatieraad,
Te komen met een advies ‘Cliëntperspectief als kwaliteitsinstrument’ dat inzicht geeft in:

> de huidige cliëntparticipatie en de wijze waarop het benutten van het cliëntperspectief versterkt 
kan worden in het sociaal domein. Bijvoorbeeld als het gaat om de praktijkervaringen van 
zelforganisaties, ervaringsdeskundigen en cliëntraden.

> de mogelijkheden voor reguliere terugkoppeling aan de gemeenteraad van het cliëntperspectief 
op de kwaliteit van de (jeugd)zorg en dienstverlening, bijvoorbeeld bij de jaarrekening.

> de wijze waarop het cliëntperspectief op structurele wijze invulling krijgt in het functioneren van 
de participatieraad.



CDA Motie 'Stadsbouwmeester selecteert mee.

De Haarlemse Gemeenteraad in vergadering bijeen op 14 juli 2016, 

overwegende,

- dat een keer een keuze voor de toekomst van de Koepel e.o. gemaakt 
wordt

- dat Haarlem stedebouwkundig en ruimtelijk bijzonder is en bijzonder 
moet blijven

- dat aan bovenstaande constatering in de loop der eeuwen 
stadsbouwmeesters een bijdrage hebben geleverd

- dat Haarlem daarom de eigen stadsbouwmeester nodig heeft bij de 
uiteindelijke keuze van kandidaten die aan de slag gaan met de Koepel 

e.o.

stelt het College voor de Haarlemse stadsbouwmeester toe te voegen aan 
het Haarlems deel van de selectiecommissie betreffende De Koepel en gaat 
over tot de orde van de dag.



GROEN
HAARLEM

Actiepartij

•Rf-

Christen
voor Haarlem

Motie ‘Universiteit in de Koepel; een ABC’tje’
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 14 juli 2016,

Constaterende dat:

• De Koepelgevangenis eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB);
• De gemeente Haarlem een samenwerkingsovereenkomst (SOK) heeft gesloten met 

de RVB;
• Deze samenwerkingsovereenkomst heeft geresulteerd in een nota van ambities en 

eisen en een verkoopprocedure;
• Daarnaast de mogelijkheid tot een reallocatieprocedure is aangedragen;
• Deze procedure middels een AB-BC constructie de gemeente in staat stelt een an

dere partij aan te dragen;
• Deze clausule alleen geldt als die partij een publiek-maatschappelijke functie als 

hoofdfunctie nastreeft.

Overwegende dat:

• De enige marktpartij die in haar plannen een publiek maatschappelijke functie als 
hoofdfunctie nastreeft, de stichting Panopticon is;

• Panopticon in haar plannen een University College in de Koepel wil vestigen;
« De gemeenteraad middels het aannemen van de motie “University College Haar

lem” een jaar geleden nadrukkelijk de wens heeft geuit om de mogelijkheid van een 
University College in Haarlem te onderzoeken.

Verzoekt het college om:

• De haalbaarheid van een University College in de Koepelgevangenis te 
onderzoeken middels de allocatieprocedure;

• In dit verkennend onderzoek garanties te geven omtrent de haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid;



Motie Koepel: AB - tender - BC

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 14 juli 2016,

Constaterende dat

• Er groot een groot draagvlak ibestaat voor de plannen van Panopticum voor een universiteit, 
campus en hotel op het Koepelrerrein.

Overwegende dat

• De weg naar een nieuwe bestemming van de Koepel met zorgvuldigheid moet zijn geplaveid.
• Zulks transparantie en het ontbreken van staatssteun vereist waarbij de belangen van derden en 

van gemeente Haarlem moeten worden geborgd.

Draagt het College van B&W op

• Deze aanbesteding te omkleden r 
voldoende waarborgen om de be 
van de gemeente Haarlem zeker t 
stellen.

• Zo spoedig mogelijk de AB transa< 
te voeren en de koepel te verwer 
het rijk.

• Daarna zo spoedig mogelijk een 
openbare aanbestedings/verkoof 
procedure te starten waarbij de 
gemeente Haarlem zelf haar crite 
formuleren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hendrikje van der Smagt



GROENLINKS

Christenunie

PvdA

Actiepartij

?3

voor Haarlem

Verplaats de standplaats
Motie vreemd aan de orde van de dag

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 14 juli 2016

Constaterende dat:

-De huidige taxistandplaats in de Damstraat regelmatig voor overlast en irritaties zorgt;

Overwegende dat:

-Het centrum van Haarlem een werkbare, veilige en representatieve taxistandplaats verdient;

Verzoekt het College van B&W:

-Om de huidige taxistandplaats in de Damstraat zo snel mogelijk te verplaatsen en een proef 
te houden in de Nauwe Appelaarsteeg.

-En er tevens voor te zorgen dat deze nieuwe taxistandplaats goed zichtbaar is, door 
bijvoorbeeld bebording en lichtbalk;

En gaat over tot de orde van de dag.
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