
ChristenJnie
MOTIE WMO in de versnelling

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

Overwegende dat:
• Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 het college na een melding 

maximaal zes weken mag doen over het onderzoek
• Een WMO-aanvraag pas na afronding van dit onderzoek mag worden gedaan en het 

college vervolgens binnen twee weken een beschikking moet afgeven over het besluit op 
deze aanvraag;

• De doorlooptijden voor het onderzoek na een WMO-melding in Haarlem op dit moment in 
ongeveer 40% van de gevallen meer dan zes weken duurt en door een nieuw werkproces 
in de loop van de zomer verbeteringen worden verwacht;

• Er momenteel ook vertraging optreedt bij de administratieve verwerking van de 
beschikkingen oplopend tot maximaal 3 weken en daarmee de opdracht aan aanbieders 
om de ondersteuning te starten ook wordt vertraagd;

• Het college inzet op een gemiddelde verwerking van beschikkingen van maximaal 7 
dagen;

• Het college bevoegd is in spoedeisende gevallen op grond van artikel 2.3.3 van de wet 
onverwijld tot verstrekking van een tijdelijke maatwerkvoorziening te beslissen in 
afwachting van het onderzoek en het college zelf beleidsvrijheid heeft te beslissen wat als 
spoedeisend wordt gezien;

• Een groot deel van de WMO-meldingen eenvoudig is en het niet weken zou mogen duren 
voordat iemand de maatwerkvoorziening krijgt die hij of zij nodig heeft;

Verzoekt het college:
• Maximaal in te zetten op een verdere verkorting van de procedure van WMO-melding tot 

en met het afgeven van de WMO-beschikking
• Hierbij te streven dat binnen een jaar 80% van de aanvragers binnen een week het eerste 

gesprek moet hebben gehad;
• Voor de begrotingsbehandeling in kaart te brengen of het mogelijk is om in situaties dat 2 

weken na een WMO-melding de WMO-beschikking nog niet is afgerond in ieder geval bij 
eenvoudige voorzieningen zoals huishoudelijke hulp over te gaan tot verstrekking van een 
tijdelijke maatwerkvoorziening;

Frank Visser 
Christenunie



Christenunie
MOTIE Operatie Steenbreek voor groen lint van Hooimarkt tot Schoterbrug

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

Constaterende dat:
• Volgens het voorlopig ontwerp Hooimarkt-Friese Varkenmarkt bij de keuze voor een 

middenberm het plaatsen van bomen in deze berm op meerdere plaatsen niet mogelijk is 
vanwege de aanwezige riolering;

• Een middenberm ook groen is uit te voeren door gebruik van gras en lage begroeiing;
• Ook met een middenberm nog steeds een brede wandelpromenade langs het Spaarne 

realiseerbaar is die breder is dan op veel andere locaties langs het Spaarne;
• Een middenberm op deze locatie de verkeersveiligheid bevordert door:

o de snelheidsremmende werking door de optische versmalling van de rijbaan 
o veiliger oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers in twee etappes 
o het vermijden van gevaarlijke passeerbewegingen van auto’s als een voorganger 

afslaat richting Parklaan (waarbij overstekende fietsers snel over het hoofd worden 
gezien) door het fysiek onmogelijk maken van deze passeerbewegingen door de 
middenberm dan wel door een eventuele voorsorteerstrook in de middenberm;

• Een middenberm op de Friese Varkenmarkt en Hooimarkt goed aansluit bij het profiel van 
de Spaarndamseweg;

• De gemeente voor het project Steenbreek 32000 euro beschikbaar heeft gesteld uit het 
budget Duurzame Stedelijke Vernieuwing 2016 en hiervoor onder meer in elk stadsdeel 
tenminste één versteende plek in de openbare ruimte wil onttegelen;

• De middenberm op de Spaarndamseweg helemaal versteend is;
• De route Spaarndamseweg-Hooimarkt een uitermate zichtbare locatie is voor veel 

Haarlemmers om te laten zien hoe de stad kan vergroenen door het verwijderen van 
tegels;

Verzoekt het college
• Bij de uitwerking van het Definitief Ontwerp Friese Varkenmarkt-Hooimarkt te kiezen voor 

een variant met een groene middenberm;
• In overleg met Platform Haarlem Groener en de wijkraden te bezien of budget van de 

operatie Steenbreek kan worden benut voor het vergroenen van de middenberm van de 
Spaarndamseweg zodat er een groen lint langs het Spaarne ontstaat tussen Koudenhorn 
en Schoterbrug.

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser 
GnristenUnie



Christenunie
MOTIE Vaart met vaart op Amsterdamsevaart

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

Overwegende dat:
• De tijdelijke herinrichting van de Amsterdamsevaart circa 2 miljoen euro zal kosten 

waarvan een deel no-regret is maar ook een aanzienlijk deel weer teniet wordt gedaan 
wanneer de definitieve ontwikkelingen (woningbouw en terugbrengen vaart) worden 
ingezet;

• De termijn tussen tijdelijke herinrichting en realisatie van de gebiedsvisie daarom relevant 
is voor het maken van een afweging;

• Nog onduidelijk is op welke termijn de definitieve ontwikkelingen zullen plaatsvinden;
• Er nog geen serieuze poging door het college is gedaan om de markt uit te dagen het 

definitieve plan op korte termijn te ontwikkelen;
• Het wenselijk is dat het gebied snel een kwaliteitsimpuls krijgt maar voorkomen moet 

worden dat het gebied in korte tijd twee keer op de schop gaat met alle overlast van dien;
• De vraag naar woningen in de regio in hoog tempo aantrekt en woningen aan het water 

dicht bij de historische binnenstad zeer gewild zijn;

Verzoekt het college:
• De periode waarin wordt toegewerkt naar het definitief ontwerp voor de tijdelijke 

herinrichting van de Amsterdamsevaart te benutten voor een serieuze poging van het op 
de markt zetten van de definitieve ontwikkeling conform de gebiedsvisie Oostradiaal

• De raad op grond hiervan uiterlijk bij de bespreking van het definitief ontwerp te 
informeren over de mogelijkheden en de realisatietermijn zodat op dat moment 
beargumenteerd kan worden gekozen voor de tijdelijke herinrichting dan wel in volle vaart 
inzetten op de definitieve ontwikkeling van de vaart zonder deze tussenstap;

en gaat over tot de orde van de dag.



PvdA GROENLINKS
Christenunie

Motie Vreemd aan de orde van de dag: 
Vertrouwenspersoon als cliëntondersteuning

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;

Actiepartij

voor Haarlem

Constaterende dat:
• Er binnen de terreinen zorg, werk & inkomen en jeugd veel regelingen bestaan waar 

Haarlemmers gebruik van maken
• Elke instantie en aanbieder zijn eigen klachtenregelingen / bezwaarprocedure kent;
• De onafhankelijke cliëntondersteuning relatief weinig en vooral aan het begin van het contact 

met aanbieders wordt gebruikt.
• In het kader van de jeugdwet een landelijke organisatie opdracht heeft om vertrouwenswerk 

aan te bieden.

Overwegende dat:
• Samenhangende hulp en dienstverlening aan Haarlemmers centraal moet staan
• Het college gaat komen tot een definitie van ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’, in 

samenspraak met cliëntenvertegenwoordigers en de Participatieraad.
• Er in diverse gemeenten ‘onafhankelijke vertrouwenspersonen zorg, werk & inkomen en jeugd’ 

bestaan, waarop inwoners een beroep kunnen doen voor hulp bij ‘het systeem’.
• Deze vertrouwenspersonen cliënten feitelijk ondersteunen bij het vinden van de weg bij 

regelingen en procedures .

Verzoekt het college om:
• De rol van ‘onafhankelijke vertrouwenspersoon’ op te nemen in de definitie van onafhankelijke 

cliëntondersteuning.
• Een goede combinatie te maken met bestaande (landelijke) regelingen voor vertrouwenswerk.

En gaat over tot de orde van de dag.



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.

Actiepartij Christenunie

J



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 
minste jaarlijks 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.



Christenunie
voor Haarlem

Motie vreemd aan de orde van de dag:
Besteed Bestuurlijk Aan
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 21 april 2016;

Constaterende dat:
• De bestaande contracten voor huishoudelijke ondersteuning moeten worden aangepast, om 

met ingang van 1-1-2017 te kunnen worden verlengd;
• Naar het oordeel van de commissie Samenleving van 7 april 2016 het maatwerk verbeterd 

dient te worden;
• Er een toezegging is gedaan in de commissie Samenleving van 3 december 2015 dat wordt 

nagegaan of Haarlem de “Code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning” kan 
ondertekenen bij een nieuwe aanbestedingsronde.1

Overwegende dat:
• De klant met zijn of haar zorgvraag serieus genomen dient te worden;
• Gemeente en zorgaanbieder een maximale inspanning moeten doen om maatwerk voor de 

klant te leveren.

Verder overwegende dat:
• In den lande goede ervaring is opgedaan met zogenaamd ‘bestuurlijke aanbesteden’, waarbij 

één contract wordt gehanteerd voor alle aanbieders;
• In de eerder genoemde code het “Dialooggericht aanbesteden” wordt genoemd als methode 

om op een transparante manier tot goede afspraken te komen.

Verzoekt het college om:
• Bij de aanpassing van de contracten huishoudelijke ondersteuning ervoor te zorgen dat 

maatwerk in de huishoudelijke ondersteuning wordt geboden;
• Bij de aanpassing van de contracten de bepalingen van de “Code verantwoordelijk 

marktgedrag Thuisondersteuning” waar mogelijk in acht te nemen.
• Uit te werken op welke manier bij een volgende aanbesteding de methode van ‘bestuurlijke 

aanbesteding’ kan worden ingezet;

En gaat over tot de orde van de dag.

1 (zie http://bit.ly/codemarkt voor de tekst van "Code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning")



Motie Behoud Watermeterfabriek als gemeentelijk monument

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen 21 april 2016 

Constaterende dat,

-de gemeente de Watermeterfabriek aan de Noord Schalkwijkerweg 117, wil verkopen 

-het gebouw geen Rijks-of gemeentemonument is, maar wel historische waarde heeft 

Overwegende dat

-de gemeente Haarlem de Watermeterfabriek als één van de weinige historische gebouwen 
in Schalkwijk wil behouden

-behoud van deze voormalige glasfabriek uit 1916 omwille van haar cultuurhistorische 
waarde, een belangrijke voorwaarde is in het verkoopproces

-het bestemmingsplan meer bouwvolume toestaat dan wenselijk is voor de gemeente 

-het college daarom ook kiest voor een herontwikkeling met deels verkoop, deels verhuur

Draagt het college van B&W op

-om duidelijk en transparant voor behoud van dit industrieel monument te kiezen en het aan 
te wijzen als gemeentelijk monument

[tUjCK.

1



SP. 3
Motie van Afkeuring

De raad bijeen op 21-4-2016,

Overwegende dat het juist en volledig informeren van de Raad cruciaal 
is voor het functioneren van de volksvertegenwoordigers en het 
vertrouwen in het College,

Constaterende dat wethouder Sikkema op de volgende dossiers 
onvolledig of onjuist de Gemeenteraad heeft geïnformeerd;

• Dreef
• Friese Varkenmarkt
• Velserstraat

De handelswijze van het college af te keuren waarbij er sprake is van het 
regelmatig onvolledig en onjuist informeren van de Gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag

Besluit:


