
 

Kort verslag  

     

       Datum raadsvergadering:  donderdag 17 november 2016 

 

 1  Vragenuur  

  De vragen van de fractie Trots Haarlem over discriminatie, statushouders en grondwet worden 

  beantwoord door burgemeester Wienen  

  

 2  Vaststellen van de agenda  

 Agendapunten 8 en 10 worden opgewaardeerd tot bespreekpunt ivm motie en amendementen. 

  

 3  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 13 oktober 
     N.a.v.  

 Pagina 29: 50 miljoen vervangen door 15 miljoen. 

Trots Haarlem geeft aan dat in het verslag het word stoomboten moet worden vervangen door 

het woord stoomboot en ‘fractie Trots’  aangeduid moet worden als Trots Haarlem. 

Na doorvoering van deze aanpassingen worden de notulen vastgesteld.  

 

4  Bekrachtigen/Opheffen geheimhouding  
      De geheimhouding van bijlage 4 Grondexploitatie bij Stedenbouwkundige 

 randvoorwaarden en grondexploitatie Poort van Boerhaave – Damiate locatie wordt 

 bekrachtigd. 

  

5 Bouwkrediet aanpassing voorzijde Leidsevaart 220 voor voortgezet onderwijsschool het 

Eerste Christelijk Lyceum (ECL).  

 Besluit: conform 

  

6 Technische aanpassing Algemene Commissieverordening  
 Besluit: conform 

 

7 Realisatie overdekte skatehal in Haarlem  
 Besluit: conform 

 De fracties GLH, PvdA, AP, CDA, Trots Haarlem, VVD, D66 en HvH geven een  

 stemverklaring 

   

8 Aanvraag bouwkrediet Nieuwe Landstraat 12 voor De Schelp school voor basis en 

 voortgezet speciaalonderwijs.  

 Besluit: conform 

 

8.1 Motie: Houd voldoende middelen voor onderwijs in Schalkwijk GLH PvdA 
De motie ingediend door de fracties GLH, PvdA, SP, Trots Haarlem en AP wordt aangenomen. 

De fractie VVD stemt tegen de motie. 

 De fracties CDA en CU geven een stemverklaring 

 

* Wethouder Snoek zegt toe bij bespreking van dit onderwerp oog te hebben voor de 

 voorzieningen in Schalkwijk. 

 

 9 Nieuwe precarioverordening 2017 en Verordening precario op buizen, kabels, 

 leidingen en draden 2017  

 Besluit: conform 

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

 

10  Technische aanpassing Reglement van Orde Gemeenteraad Haarlem  

   Besluit: gewijzigd   De fractie SP geeft een stemverklaring 
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10.1  Amendement Aanscherping informatiepositie Raad bij artikel 38 vragen 

  Het amendement ingediend door de fractie CU wordt raadsbreed aangenomen 

  De fractie PvdA  geeft een stemverklaring 

 

10.2  Amendement plaatsvervangend voorzitter 

   Het amendement ingediend door de fractie SP wordt ingetrokken. 

  

10.3  Amendement Geen gorilla’s meer in de raadszaal, die horen in de natuur! 

   Het amendement ingediend door de fractie CU wordt ingetrokken 

   De fractie PvdA geeft een stemverklaring 

 

11  Detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad  

  Besluit: gewijzigd 

  De fracties VVD en HvH stemmen tegen het voorstel 

         De fracties D66, SP, GLH, VVD, OPH en HvH geven een stemverklaring 

 

11.1  Amendement ‘Ruim baan voor de kleine detailhandel’ 

 Het amendement ingediend door de fracties D66, AP, SP, VVD, FM, OPH, HvH wordt 

 aangenomen 

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

  De fractie PvdA geeft een stemverklaring 

 
11.2  Amendement Oostpoort uit de Detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad 2016 

  Het amendement ingediend door de fracties D66, AP, VVD, CU, OPH, FM en HvH 

         wordt aangenomen 

  De fractie PvdA, CDA en SP stemmen tegen het amendement. 

  De fractie PvdA geeft een stemverklaring 

 

11.3  Amendement Schalkwijk kans bieden voor PDV 

  Het amendement ingediend door de fractie CU wordt verworpen 

  De fractie CU stemt voor het amendement. 

         De fractie PvdA geeft een stemverklaring 

*  Wethouder Langenacker geeft aan bereid te zijn in gesprek te gaan met de ondernemers 

  Spaarneboog om te onderzoeken wat er voor nodig is om als ondernemer wel naar Schalkwijk 

         te gaan. 

 

11.4  Motie Blurring alleen na overleg met horeca 

  Het amendement ingediend door de fractie CU wordt ingetrokken. 

*       Wethouder Langenacker geeft aan dat gesprekken met partners in de stad gaan plaatsvinden  

         en deze effecten zullen worden besproken/meegenomen. 

  

12  Bijdrage aan restauratie Kathedrale basiliek Sint Bavo  

  Besluit: conform  

 De fracties GLH, HvH, CU, Trots Haarlem, CDA, VVD en PvdA stemmen voor het voorstel. 

 

12.1  Amendement ‘Torenhoge kosten St.Bavo’ 

  Het amendement ingediend door de fracties D66, SP, AP en FM wordt verworpen 

  De fracties D66, SP, AP, FM en OPH stemmen voor het amendement. 
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 13  Stedenbouwkundige randvoorwaarden en grondexploitatie Poort van Boerhaave – 

  Damiatelocatie  

  Besluit: conform  

  De fractie SP stemt tegen het voorstel 

 

*  Wethouder Van Spijk zegt toe te komen met een aparte notitie tbv een discussie over 

 ondergronds parkeren, waarin meegenomen ondergrondsparkeren als gunningscriterium. 

 Ook geeft wethouder  toe zich te zullen inzetten voor het uitgangspunt  ‘gasloos project’  

 zoals eerder aangegeven tijdens de commissiebehandeling. 

 

 14  Moties Vreemd  

 

14.1   Motie Registratie SRVB register als kwaliteitscontrole voor toekennen PGB budget  

   voor behandeling door Vaktherapeuten 

   De motie ingediend door de fracties VVD en SP wordt verworpen 

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

   De fracties D66, GLH, OPH, Trots Haarlem en AP geven een stemverklaring 

 

*   Wethouder Snoek geeft aan bereid te zijn het PGB beleid Haarlem door een onafhankelijke 

    partij te laten toetsen.  

 

14.2  Motie Routekaart weg naar werk; 023werkt 

 De motie ingediend door de fractie PvdA, CDA, OPH, CU en GLH wordt raadsbreed 

 aangenomen 

  De fracties VVD, Trots Haarlem, SP en D66 geven een stemverklaring 

 

14.3  Motie Trek alsnog motie 5bis van de SP over de streep ‘Perspectief voor werklozen….’   

  De motie ingediend door de fractie OPH, Trots Haarlem, FM en AP wordt aangenomen 

  De fractie PvdA, CDA, AP, Trots, OPH, CU, FM, SP en D66 stemmen voor de motie. 

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

    

14.4   Motie: Botsende belangen op de kermis Zaanenlaan 
  De motie ingediend door de fracties PvdA, D66, OPH, GLH, VVD, FM, Trots Haarlem, HvH  

  en CU wordt aangenomen 

  De fractie PvdA, D66, OPH, GLH, VVD, FM, Trots Haarlem, HvH, CU en CDA stemmen  

  voor de motie. 

      De fracties SP en CDA geven een stemverklaring 

*   Burgemeester Wienen zegt toe de rapportage ‘Evaluatie kermissen’  toe te sturen aan de raad.  

 

14.5  Motie 'pas op de (parkeer)plaats'  

  De motie ingediend door de fractie PvdA, AP en OPH wordt verworpen 

  De fractie PvdA, AP en OPH stemmen voor de motie. 

  De fracties D66, GLH, SP, Trots Haarlem, CDA,VVD  geven een stemverklaring 

 

 

  15   Ingekomen stukken  

 

         Alle stukken zijn ter kennisgeving aangenomen. 
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Motie: Houd voldoende middelen voor onderwijs in Schalkwijk

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 17 november 2016;

Constaterende dat:

• Het college stelt de raad voor om een investeringsbedrag ad € 240.000,- (incl. BTW) uit 
het IP 77.01 ten behoeve van de Programmalijn Schalkwijk in te zetten voor het 
schoolgebouw De Schelp in de Transvaalbuurt uit te breiden en te renoveren.

• Het inzetten van dit krediet ten behoeve van De Schelp betreft een wijziging van het IP 
hetgeen een raadsbevoegdheid is.

Overwegende dat:

• De gemeente goed onderhouden en voldoende schoolgebouwen realiseert.
• Het aantal inwoners in Schalkwijk nog steeds groeit.

Draagt het college op om:

• Het geïnvesteerde bedrag bij het actualiseren van het Investeringsplan in 2017, weer 
aan te vullen in het SHO programmalijn Schalkwijk

• Bij het vaststellen van Strategische Huisvestingsplan Onderwijs, er voldoende middelen 
gereserveerd worden voor de uitvoering van de programmalijn Schalkwijk.

Actiepartij

/
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AMENDEMENT Aanscherping informatiepositie Raad bij artikel 38 vragen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 november 2016,

In beraadslaging over het raadsvoorstel Technische aanpassingen Reglement van Orde

Overwegende dat:
• Elk raadslid dezelfde informatiepositie dient te hebben en het daarom vreemd is als 

het college bij het niet tijdig beantwoorden van raadsvragen alleen de vragensteller 
gemotiveerd in kennis stelt (artikel 38 lid 4) en niet de hele raad;

• Door het schrappen in lid 4 van de bepaling “Dit bericht wordt behandeld als een 
antwoord” welke bepaling in samenhang stond met lid 5 niet meer gegarandeerd is 
dat de hele raad in kennis wordt gesteld;

• Bij de technische aanpassingen in andere artikelen gekozen is voor het woord 
publiceren, maar dat in artikel 38 lid 5 nog steeds wordt gesproken over “mededelen” 
waardoor niet gegarandeerd is dat burgers kennis kunnen nemen van het uitstel en 
de redenen daarvan;

• In artikel 38 lid 6 (nieuw) wordt voorgesteld dat de vragensteller in de eerstvolgende 
commissievergadering nadere inlichtingen mag vragen omtrent het gegeven 
antwoord, tenzij de commissie anders beslist;

• In de praktijk ook andere raadsfracties in de eerstvolgende vergadering nadere 
inlichtingen vragen en dit ook logisch is want alle raadsleden zouden hierin dezelfde 
rechten moeten hebben;

BESLUIT

In artikel 38 het volgende te wijzigen:

• In lid 4 wordt “de vragensteller” vervangen door “de raad”
• In lid 5 wordt “aan de leden van de raad medegedeeld' vervangen door 

“gepubliceerd”
• In lid 6 (nieuw) wordt “De vragensteller kan” vervangen door “De leden van de raad 

kunnen”

Ffahk Visser 
Christenunie

En gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement ‘Ruim baan voor de kleine detailhandel’

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 17 november 2016;

Constaterende dat:

• Er een detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad 2016 in de raad van 17 november 2016 wordt 
behandeld;

• Er in deze detailhandelsvisie de volgende kaders worden gesteld:
1. 'Initiatieven in de kleinere winkelcentra die voorzien in uitbreiding van het winkelaanbod 

worden niet per definitie ter zijde gelegd, maar zijn alleen gewenst indien ze de
hoofdwinkelstructuur niet aantasten.'

2. 'Buiten de in de hoofdstructuur benoemde winkelgebieden is de beleidslijn dat in de 
kleinere wijkcentra alleen initiatieven worden gehonoreerd wanneer ze de hoofdstructuur 
niet aantasten. Elders wordt in beginsel geen nieuwe detailhandel toegestaan. ’

3. 'Solitaire vestigingen van kleinschalige supermarkten bij omvangrijke passantenstromen, 
zoals in het station of de binnenstad, blijven mogelijk.'

4. 'De gemeente streeft ook in het kader van langer zelfstandig wonen naar handhaving van 
een zodanig fijnmazig netwerk van winkels dat iedere Haarlemmer binnen een redelijke 
afstand van de woning zijn dagelijkse boodschappen kan doen.'

Overwegende dat:

• kleinschalige detailhandel de leefbaarheid in een wijk verhoogt, aangezien: 
o de mobiliteit met de fiets of te voet wordt bevorderd;
o ouderen langer zelfstandig kunnen wonen door kleinschalige winkelmogelijkheden in de buurt; 
o een kleinschalige winkel een sociale functie heeft als ontmoetingsplaats;

• er in Haarlem ruimte moet zijn voor en geanticipeerd moet worden op nieuwe, kleinschalige, 
innovatieve winkelconcepten;

• door vestiging van kleinschalige detailhandel afhankelijk te maken van vestiging bij omvangrijke 
passantenstromen of alleen wenselijk te achten als geen aantasting van de hoofdwinkelstructuur 
plaatsvindt, de vestigingsmogelijkheden voor detailhandelaars teveel worden beperkt.

Besluit:

• De vestiging van kleinschalige detailhandel buiten de hoofdwinkelstructuur mogelijk te maken, 
indien hiermee de leefbaarheid in een wijk wordt verhoogd;

• De zinsnede 'Elders wordt in beginsel geen nieuwe detailhandel toegestaan’ te schrappen uit de 
detailhandelsvisie Haarlem Wnkelstad 2016

• Ook verder de tekst van de detailhandelsvisie Haarlem Wnkelstad 2016 zodanig aan te passen, 
dat kleinschalige detailhandel niet beperkt wordt tot vestiging bij omvangrijke passantenstromen of 
binnen de hoofdwinkelstructuur.
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Amendement: Oostpoort uit de Detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad 2016

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 17 november 2016;

Constaterende dat:
• Er een detailhandelsvisie in de raad van 17 november 2016 wordt behandeld;
• Er een voorstel voor een ontwikkelstrategie van de Oostpoort in voorbereiding is en begin 2017 

gereed is.

Overwegende dat:

• De kaderstellende detailhandelsvisie op de ontwikkelstrategie van de Oostpoort vooruit loopt;
• De ontwikkelstrategie voor de Oostpoort leidend moet zijn voor het gebied en niet de 

Detailhandelsvisie;
• Het vastleggen van een visie over de Oostpoort in de detailhandelsvisie, een ontwikkelstrategie 

voor de Oostpoort beperkt.

Besluit:

• Een visie op de Oostpoort niet in de detailhandelsvisie vast te leggen en verwijzingen daarnaar 
niet in de tekst op te nemen;

• Het voorstel voor een ontwikkelstrategie Oostpoort begin 2017 af te wachten.

O
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Motie routekaart weg naar werk; 023werkt
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 17 november 2016, naar aanleiding van de 
bespreking van de pilots t.b.v. het uitvoeringsprogramma koersdocument werk,

Constaterende dat
• Haarlemmers die werk zoeken vaak hun netwerk willen versterken. Ook willen ze hun kennis, erva

ring en vaardigheden verder ontwikkelen.
• Bij de intake door de sociale dienst (het werkplein) er vooral aandacht is voor het cv, mede van

wege beperkte ondersteuningsmiddelen. Echter, het benutten van netwerken en het ontwikkelen 
van specifieke kennis, ervaring en vaardigheden steeds belangrijker worden voor het vinden van 
werk.

• Verschillende (zelf)organisaties in de wijk en de regio al veel bieden om het vinden naar werk te 
versnellen zoals sollicitatietrainingen en netwerkbijeenkomsten. Zie bijv: www.dock.nl/activiteiten 
(werk en inkomen), www.dekashaarlem.nl/cursussen.www.womeninc.nl/de-tafel-van-een. 
www.haarlemeffect.nl/Ons%20aanbod/Volwassenen-ouderen/Droiecten-en-samenwerkina.html (op 
weg naar werk dynamiek voor vrouwen), http://haarlemsekansenfestival.weeblv.com/. www.biblio- 
theekzuidkennemerland.nl/onderwiis/nederlands-leren/leren.html. http://waarde-in-de-polder.wee- 
blv.com/de-arbeidsmarkt.html, http://dream2work.com. http://hetisnetwerken.nu.

• Bij veel werkzoekenden deze en andere mogelijkheden onbekend zijn.
• Andere gemeenten via de app burgers die werk zoeken bereiken. Zoals de OIOwerkt app in Rotter

dam, de 020werkt app in Amsterdam, de 070werkt app in Den Haag en de Utrechtwerkt app. Zo 
staan er in de Utrechtwerkt app vacatures, banenmarkten en andere bijeenkomsten over werk en 
inkomen. Ook geeft de app advies en hulp bij financiële problemen en informatie over regelingen bij 
een laag inkomen. Ook Roermond, Lelystad, Oosterhout zijn met een gemeentelijke werkapp ge
start.

Overwegende dat
• Bij de startsite van de gemeente: www.haarlem.nl/inwoners-en-ondernemers er geen werk ‘blokje’ 

is. Ook op de gemeentepagina 'Werk en uitkering’ (www.haarlem.nl/werk-en-uitkerina) geen ‘blokje’ 
overwerk bestaat. Er staan wel ‘blokjes’ over het starten van een bedrijf, bijzondere bijstand, mini- 
maregelingen etc.

• Het loket Haarlem informatie geeft over heel veel onderwerpen (zie www.lokethaarlem.nl). Echter, 
ze geven geen informatie over de mogelijkheden in de wijk en de regio bij het vinden van werk.

• De sociale kaart van Haarlem begin 2017 gereed is. Dan ook in beeld is welke mogelijkheden er in 
de verschillende wijken zijn om het vinden van werk te versnellen.

Verzoekt het College
Bij het uitvoeringsprogramma Koersdocument:
1. Werkzoekenden structureel en actueel inzicht te geven in de kansen in de wijk en in de regio om 

het vinden van werk te versnellen. Deze ‘routekaart weg naar werk’ breed beschikbaar te maken 
o.a. via de gemeente, de wijkteams en de loketten Haarlem.

2. De mogelijkheden en kosten van de app ‘023werkt’ te verkennen als digitale invulling van de 'rou
tekaart weg naar werk’ en de raad daarover te informeren.
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Ouderen Partij Haarlem voor Haarlem

Motie:
Trek alsnog motie 5bis van de SP over de streep: ‘Perspectief voor 
werklozen....’

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

heeft motie 5bis van de SP: ‘Perspectief voor werklozen en groen in de stad’ niet 
aangenomen,

Motie 5/5bis bleek te ruw in de voorgestelde vormgeving van de banen en er dient 
ook geconstateerd te worden dat vormgevings- en uitvoeringsgedachten nog geen 
onderwerp van dialoog waren geweest in de commissie samenleving.

Toelichting:
In 2009 was er op elke Haarlemmer 0,46 baan; dat is nu 0,41. Als dit getal 
gecorrigeerd/ geactualiseerd wordt voor de vergrijzing (afname beroepsbevolking), 
dan gaat het nog altijd om een terugloop in het aantal banen in Haarlem van circa 
6.000. Als we rekening houden met een groeiende groep Haarlemmers die buiten de 
stad werkt, dan nog komen we minstens 3.000 banen te kort. Tijdens de behandeling 
van de kadernota dit jaar is bovendien geconstateerd dat:
-de werkgelegenheid in Haarlem zorgen baart en zo dit betwijfeld wordt, de groei van 
de werkgelegenheid dat zeker doet,

-voor het realiseren van de ambities benoemd in het Koersdocument Werk en 
Inkomen groei van de werkgelegenheid wellicht de beste condities is,

OPHaarlem en mede-indieners zijn er van overtuigd, dat het belang van toenemende 
werkgelegenheid door eenieder wordt herkend. Het is evenwel een weerbarstig 
thema, dat met de huidige inzet en creativiteit de afgelopen jaren nog niet tot 
voldoende resultaat heeft geleid.

Vele problemen in Haarlem verergeren ondertussen doordat veel Haarlemmers geen 
of te weinig zicht op een toekomst geboden kan worden, waarbij een baan kan leiden 
tot (behoud van) zelfstandigheid en maatschappelijke status. Veel gemotiveerde



werkzoekenden, die veel solliciteren dreigen daardoor ontmoedigd te raken, 
bijvoorbeeld omdat ze door een onvoldoende of een niet op de behoefte van de 
arbeidsmarkt toegesneden opleiding geen werk kunnen vinden.

Deze mensen verdienen een kans. Een tijdelijke baan, indien mogelijk, voor twee 
jaar, dient hen een grotere kans te geven op het vinden van vast werk. Dit tijdelijke 
werk zal er daarom zoveel mogelijk op zijn gericht om de positie van de deelnemers 
op de arbeidsmarkt te verstevigen

Geeft het college de opdracht

Een voorstel uit te werken, waarbij, zo mogelijk 50, indien het budget toereikend is 
meer mensen, die in de bijstand zitten, voor een bepaalde periode, liefst 2 jaar, op 
basis van vrijwilligheid, aan werk worden geholpen;
• De vormgeving en uitvoering van het plan, (mede) gebaseerd op het advies van 

het college bij motie 5bis bij de begrotingsbehandeling uiterlijk in maart 2017 voor 
te leggen aan de raadscommissie Samenleving;

• De raad alsdan een dekkingsvoorstel voor te leggen met een maximum van 
1 miljoen euro.



D66 HPvdA 0 _______ JUNKS
HAARLEM

mcHR

OPHaarlem
OuannPiitillMn V ChristenUnie

Motie: Botsende belangen op de kermis Zaanenlaan

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 17 november 2016; 

Constaterende dat:

- De kermis op de Zaanenlaan de afgelopen jaren steeds groter is geworden en steeds 
langer duurt;
- De kermis op de Zaanenlaan middenin een woonwijk staat;
- Er de afgelopen jaren zowel door omwonenden als in de gemeenteraad zorgen zijn 
geuit over onveiligheid en toenemende overlast als gevolg van de kermis;

Overwegende dat:

- afgelopen jaar door een aantal partijen in de gemeenteraad is opgeroepen tot een 
inhoudelijk debat over de toekomst van de kermis op de Zaanenlaan;
- in een dergelijk debat de mening van betrokken partijen als omwonenden, 
kermisexploitanten, bezoekers, politie en handhavers onmisbaar is;

Verzoekt het college:

- een visie te ontwerpen op de toekomst van de kermis op de Zaanenlaan;
- daarin verschillende scenario's te ontwikkelen, waarbij in ieder geval het verplaatsen 
van de kermis, het inperken daarvan en het in stand houden van de huidige situatie 
worden meegenomen;
- de betrokken partijen zoals hierboven genoemd in de ontwikkeling van de scenario's te 
betrekken, zodat voldoende draagvlak ontstaat bij de belanghebbenden;
- de evaluaties van de afgelopen edities ook mee te laten wegen;
- een ander uiterlijk in maart 2017 ter advisering voor te leggen aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.
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