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Datum raadsvergadering:  woensdag 21 april 2016 

  

1.  Vragenuur  
De mondelinge vragen van de fractie Trots over brandbrief grote steden over opvang worden 
beantwoord door burgemeester Schneiders.  
Burgemeester Schneiders zegt toe dat de ‘integratienota’ op korte termijn wordt besproken in 
de BenW vergadering en voor de kadernota bij de raad is.   
 
De mondelinge vragen van de fractie Trots over aow/pensioen worden beantwoord door 
wethouder Langenacker.  

 
De mondelinge vragen van de fractie HvH over de tweede Haarlems houten stadsbank 
worden beantwoord door de heer Van Leeuwen van D66 en wethouder Sikkema.  
 
De mondelinge vragen van de fractie SP over functioneren van het college op het 
gebied van beheer en onderhoud worden beantwoord door wethouder Sikkema. 
 
De mondelinge vragen van de fractie SP over huishoudelijke ondersteuning n.a.v. artikel 
Haarlems Dagblad van 20 april worden beantwoord door wethouder Botter.  
 
De mondelinge vragen van de fractie CU over Stand van zaken windmolenpark 
Schoteroog worden beantwoord door wethouder Sikkema. 
 
De mondelinge vragen van de fractie CU over het grote aantal meldingen van overlast 
met verwarde personen in Haarlem worden beantwoord door burgemeester 
Schneiders. Burgemeester Schneiders geeft aan terug te komen in de commissie 
Bestuur over deze problematiek.  

 

2.  Vaststellen van de agenda  

Geen wijzigingen in de agenda. 

 

3.  Bekrachtigen / opheffen Geheimhouding 

De geheimhouding op de 4 bijlagen (c.v.'s) bij het agendapunt Benoeming leden voor 

de Adviescommissie voor Bezwaarschriften wordt bekrachtigd. 

 

4.  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 31 maart 2016  

De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld. 

Op pag. 30 subsidies ISV gelden moet staan 40.000  en 25.000 en niet miljoen! 

Na aanpassing van deze getallen worden de notulen vastgesteld.  

 

5.  Benoeming van leden voor de Adviescommissies voor bezwaarschriften  
Besluit: conform 

 

6.  Eerste wijzigingsverordening belastingen 2016  
Besluit: conform 

 

7.  Opheffen/handhaven geheimhouding besluiten uit de periode 2009 t/m 2015  

Besluit: conform 
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8.  Vaststellen BP DSK III 

Besluit: conform 

De fractie SP geeft een stemverklaring.  

 

9.  Moties Vreemd  

9.1 

 

 

 

 

* 

Motie CU over WMO in de versnelling 

De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen. 

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

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

 

Wethouder Botter zegt toe zich in te willen zetten bullit 1 en 2 uit te voeren, maar 

geeft aan het gevraagde bij de derde bullit te onderzoeken en de uitkomsten terug te 

koppelen aan de raad 

  

9.2 Motie CU over Operatie Steenbreek voor groen lint van Hooimarkt-

Schoterbrug 

De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen. 

De fractie CU stemt voor de motie 

De fracties SP, OPH, GLH, PvdA, Trots, VVD en AP geven een stemverklaring 

  

9.3 Motie CU Vaart met vaart op Amsterdamsevaart 

De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen. 

De fractie CU stemt voor de motie 

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

 

9.4 Motie Vertrouwenspersoon als cliëntondersteuning 

De motie ingediend door de fracties PvdA, GLH, SP en AP wordt verworpen 

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

   

9.5 Motie Laat zien hoe je leert 

De motie ingediend door de fracties PvdA, GLH, SP, D66 en AP wordt aangenomen     

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

 

9.6 Motie Onderzoek aansluiting bij de Gemeentelijke Ombudsman 

De motie ingediend door de fracties PvdA, GLH, D66 en AP wordt aangenomen. 

De fractie VVD stemt tegen de motie 

De fractie SP geeft een stemverklaring 

 

9.7 Motie Besteed Bestuurlijk aan 

De motie ingediend door de fracties SP, PvdA, AP en CU wordt ingetrokken na  

toezegging van wethouder Botter de voorstellen in de motie over te nemen.  

 

9.8 Motie Behoud Waterfabriek als gemeentelijk monument  
De motie ingediend door de fracties HvH, VVD en FM wordt aangehouden. 

Onderwerp zal opnieuw worden besproken in de commissie.  
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9.9 Motie van afkeuring van SP over onjuist informeren college bij dossiers op 

gebied van onderhoud en beheer 

De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen. 

De fracties SP, VVD en HvH  stemmen voor de motie 

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

stemverklaring 

 

10.  Initiatiefvoorstel Toegankelijke stad voor iedereen 

Het voorstel is toegelicht door de fractie CU en zal inhoudelijk worden behandeld in 

de commissie.  

  

11.  Ingekomen stukken  

Te agenderen in een volgende commissie: 

De stukken van Paswerk ovv SP  

en  

2016180746 Platform gastouders, heffen leges gastouders, ovv OPH en CU in  

samenhang met de reactie van het college.  

 

Overige stukken ter kennisgeving aangenomen. 
 



SP. Christenunie

voor Haarlem

Motie Vreemd aan de orde van de dag:
Laat zien hoe je leert

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 21 april 2016

Gelezen de discussienota “De Haarlemmer en het systeem”;
Gehoord de bespreking in de commissie Samenleving van 15 april 2016;

Constaterende dat:
• Er hard wordt gewerkt aan een ‘transformatie’ van het sociaal domein;
• In de raadsmarkt ‘de paarse krokodil’ bleek dat er op casusniveau goede afwegingen worden 

gemaakt, waarvoor binnen de commissie Samenleving draagvlak bestaat;
• Nog onduidelijk is op welke manier het leren van deze casuïstiek en andere signalen 

structureel vorm krijgt.

Overwegende dat:
• Het belangrijk is dat signalen vanuit verschillende gemeentelijke afdelingen gebundeld worden 

om te benutten voor verbeteringen, bijvoorbeeld via de klachtencoördinator;
• De sociaal wijkteams met veel verschillende casuïstiek te maken krijgen;
• Tegenstrijdige regelgeving het maken van een afweging vereist (denk aan kostendelersnorm).

Verzoekt het college om:
• Binnen de transformatienota expliciet te omschrijven hoe binnen het sociaal domein wordt 

geleerd:
o Hoe signalen worden gebundeld vanuit verschillende gemeentelijke afdelingen en 

sociaal wijkteams;
o Hoe deze signalen worden benut voor verbeteringen;
o Hoe oplossingen die op enige plek worden bedacht worden gedeeld (om te voorkomen 

dat ‘het wiel opnieuw wordt uitgevonden’);
o Hoe tijdig een bestuurlijke afweging wordt gemaakt (door college of raad) bij structurele

vraagstukken.

En gaat over tot de orde van de dag.

SP Actiepartij Christenunie



PvdA GROENLINKS
Christenunie

voor Haarlem

Motie Vreemd aan de orde van de dag:
Onderzoek aansluiting bij de Gemeentelijke Ombudsman

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 21 april 2016

Gelezen de discussienota “De Haarlemmer en het systeem”;
Gehoord de bespreking in de commissie Samenleving van 15 april 2016;

Constaterende dat:
• Gemeente Amsterdam met diverse andere gemeenten en publiekrechtelijke organen in de 

regio een “gemeentelijke ombudsman” heeft ingesteld.
• Gemeenten Amsterdam, Almere, Diemen, Landsmeer, Waterland, Zaanstad, Stadsregio 

Amsterdam Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland hiervan onderdeel uitmaken;
• Gemeenten Almere en Zaanstad een bijdrage leveren van € 43.000,- per jaar, op grond van 

maximaal 100 klachten.
• De gemeentelijke ombudsman op grond van artikel 81 Gemeentewet in de plaats komt van de 

Nationale Ombudsman;
• De gemeentelijke ombudsman door het regionale werkveld overzicht heeft op ‘weeffouten’ die 

uitstijgen boven het gemeentelijk niveau.

Overwegende dat:
• Haarlem actief onderdeel uitmaakt van de metropoolregio Amsterdam.
• De gemeentelijke ombudsman een pro-actieve werkwijze hanteert. “Als onpartijdige 

onafhankelijke verbinder tussen burgers en de overheid wil de ombudsman ‘lol maken’: 
luisteren, oplossen en leren”]

• De ombudsman intervisiegesprekken voert met gemeenten, per kwartaal rapporteert en ten 
minstejaarlijks overleg voert met een vertegenwoordiging van de deelnemende raden;

• De gemeentelijke ombudsman voor inwoners van Haarlem herkenbaar zou zijn als 
"Gemeentelijke Ombudsman Haarlem”.

Verzoekt het college om:
• De mogelijkheden te onderzoeken van aansluiting van Haarlem bij de gemeenschappelijke 

regeling ‘Gezamenlijke Ombudsman metropool Amsterdam’ per 1 januari 2018.

En gaat over tot de orde van de dag.
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