
 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering:  donderdag 26 mei 2016 

 

1.  Vragenuur 
De vragen van de fractie Trots Haarlem worden op verzoek van Trots toegevoegd aan 

de eerder gestelde schriftelijke vragen over inburgering.  

De vragen van de fractie Trots Haarlem over toenemende druk en wachttijden bij de 

SEH posten worden beantwoord door wethouder Botter. 

De vragen van de fractie AP over de Gasthuisstraat worden beantwoord door 

wethouder Sikkema. 

De vragen van de fractie CU over  wachttijden sociale huurwoningen worden 

beantwoord door wethouder Langenacker.  

De vragen van de fractie HvH over Berlijnse muur worden beantwoord door 

burgemeester Schneiders 

 

2.  Vaststellen van de agenda 
De agendapunten 12 en15 worden op verzoek van de fractie AP opgewaardeerd voor 

het indienen van twee amendementen en  agendapunt 17 op verzoek van fractie SP 

voor het indienen van een motie. 

  

3.  Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 21 april 2016 

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

 

4.  Bekrachtigen/opheffen Geheimhouding 

De geheimhouding van de geheime bijlagen van 'Start uitvoeringsfase en 

aanbesteding Schalkstad eerste fase'  is bekrachtigd. 

 

5.  Kadernota en ontwerpbegroting 2017 gemeenschappelijke regeling Cocensus 

Besluit: conform 

 

6.  Herstelbesluit vaststelling bestemmingsplan Koninginnebuurt, partiele 

herziening 2014 
Besluit: conform 

 

7.  Ontwerpbegroting 2017 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) 

Besluit: conform 

  

8.  Vaststelling beheersverordeningen 
Besluit: conform 

 

9.  Verantwoording fractie- en scholingsgelden fracties van 20 maart 2014 tot en 

met 31 december 2014 

Besluit: conform 

 

10.  Besluit geen exploitatieplan vast te stellen voor de uitwerkingsplannen 

scheepmakerskwartier fase 1, 2A en 2B 

Besluit: conform 
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11.  Verklaring van geen bedenkingen Garenkokerskade 81 

Besluit: conform 

 

12.  Beschikbaar stellen krediet parkeergarage Schalkstad 

Besluit: conform. 

Fractie AP stemt tegen. 

 

12.1 Amendement Herbeschik krediet garage Schalkstad 

Het amendement ingediend door de fractie AP wordt verworpen. 

De fractie AP stemt voor het amendement 

De fracties CU en Trots Haarlem geven een stemverklaring 

 

13.  Zienswijze op Ontwerpbegroting 2017  van "de Gemeenschappelijke Regeling 

(GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) West-Kennemerland". 

Besluit: conform 

De fracties D66, PvdA geven een stemverklaring 

 

14.  Meerwijk Centrum - Verkoop grond aan Ymere 

Besluit: conform  

De fractie SP stemt tegen het voorstel 

De fracties SP, D66, PvdA, GLH, HvH, Trots Haarlem en OPH geven een 

stemverklaring 

 

15.  Start uitvoeringsfase en aanbesteding Schalkstad eerste fase 

Besluit: conform 

De fractie AP stemt tegen het voorstel. 

 

15.1 Amendement De tering naar de nering; naar een gemengd, kleiner Schalkstad 

Het amendement ingediend door de fractie AP wordt verworpen. 

De fractie AP stemt voor het amendement 

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

stemverklaring 

 

16.  Verordening Leerlingenvervoer Internationale Taalklas primair onderwijs 

gemeente Haarlem 2016 

Besluit: conform 

De fracties VVD stemt tegen het voorstel 

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

 

17.  Beleidsplan Schulddienstverlening 'Stevig op eigen benen' 2016-2019 

Besluit: conform 

 

17.1 Motie Wachttijd schuldhulpverlening 

De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen. 

De fracties SP, VVD, Trots Haarlem, AP, OPH, CU en HvH stemmen voor de motie 
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18.  Ontwerp-begroting en ontwerp-jaarplan gemeenschappelijke regeling 

bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 2017 

Besluit: gewijzigd 

 

18.1 Amendement De Weg Kwijt GR Bereikbaarheid Zuid Kennemerland 

Het amendement ingediend door de fracties GLH, D66,CDA, SP, AP, Trots Haarlem 

en OPH wordt aangenomen  

De fractie VVD stemt tegen het amendement 

De fracties PvdA, Trots Haarlem en HvH geven een stemverklaring 

 

19.  Initiatiefvoorstel D66 en PvdA Experiment loting 

Het initiatiefvoorstel is toegelicht door de indieners  en zal inhoudelijk worden 

besproken in de commissie Bestuur. 

 

20.  Moties vreemd aan de orde van de dag 

   

20.1 Motie Publiek geld, sociaal ondernemen 

De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

De fracties SP en AP  CU AP Trots en SPstemmen voor de motie 

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

 

20.2 Motie Publiek geld, publiek ondernemen 

De motie ingediend door de fractie SP wordt  aangenomen. 

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

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

 

20.3 Motie over Onrechtmatige of geen beschikking oude uren HO terug FG(2) (2) 

De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

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

 

20.4 Motie College hou je bij je woningmarktregio 

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

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

 

20.5 Motie Een boom(pje) opzettten over de bomenkap bij de Betuwelaan 

De motie ingediend door de fractie VVD wordt verworpen. 

De fracties VVD, SP en HvH stemmen voor de motie 

De fracties PvdA en AP geven een stemverklaring 

Wethouder Sikkema geeft aan toegezegd te hebben in gesprek te gaan met de 

insprekers en terug te koppelen aan de commissie 

 

20.6 Motie Zeg maar dag tegen daklozen 

De motie ingediend door de fracties Trots Haarlem, PvdA, AP en GLH wordt 

aangenomen 

De fracties VVD en HvH stemmen tegen de motie 

De fracties SP, D66, CU, OPH en VVD geven een stemverklaring 
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20.7 Motie een plek onder de zon, ook voor daklozen  
De motie ingediend door de fractie CU wordt ingetrokken na toezegging door  

wethouder Botter dat er een buitenruimte komt voor de zomer. 

 

20.8 Motie Appèl aan Ymere en de  Key voor de Haarlemse maat in de 

Woningmarktregio 

De motie ingediend door de fracties CU, AP, Trots en SP wordt verworpen. 

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

 

20.9 Motie Appèl aan minister voor de Haarlemse maat in de Woningmarktregio  

De motie ingediend door de fracties CU, AP, Trots Haarlem en SP wordt verworpen 

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

 

20.10 Motie omrijden is geen pretje  

De motie ingediend door de fracties CU en Trots Haarlem wordt ingetrokken na 

beantwoording van de vragen van CU en wethouder Botter aangeeft dat genoemde 

zaken zijn opgenomen bij de aanbesteding. 

 

 

21.  Ingekomen stukken 

Op verzoek van de SP het jaarverslag 2015 Woonservice (2016/235785) agenderen in de 

commissie in combinatie met de behandeling van de Woonvisie 

 



iy.i

Amendement ‘De weg kwijt’
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 mei 2016,

Constaterende dat:
Op bladzijde 21 bij het bij de ontwerp-begroting horende jaarplan het onderwerp “Samen 
verkennen en zoeken naar oplossingen bij mogelijke verbinding Zeeweg - Randweg” ge
noemd staat.

Overwegende dat:
De Haarlemse gemeenteraad in 2011 de motie “Het Westelijk Tuinbouwgebied blijft Groen” 
heeft aangenomen. Waarmee de raad zich heeft uitgesproken tegen het verbeteren van de 
verbinding Zeeweg-Westelijke Randweg wanneer dit tracé door het Westelijk Tuinbouv/ge- 
bied loopt.

Besluit:
In het raadsbesluit de tweede bullit te wijzigen:

• Als zienswijze bij de ontwerp-begroting en het ontwerp-jaarplan 2017 van de GR bereik
baarheid Zuid-Kennemerland vast te stellen dat:

o De Haarlemse gemeenteraad het onderwerp “Samen verkennen en zoeken naar op
lossingen bij mogelijke verbinding Zeeweg - Randweg” in de huidige vorm en be
schrijving een desinvestering vindt, omdat een weg door het Westelijk Tuinbouwge
bied voor de Haarlemse gemeenteraad onbespreekbaar is; 

o De Haarlemse gemeenteraad wel belang hecht aan de regionale samenwerking en 
het bestuur van de gemeenschappelijke regeling daarom verzoekt om het desbe
treffende onderzoek dan ook volledig te herformuleren, waarbij het onderzoek uit- 
voeringsgericht is en zich zal richten op concrete oplossingen voor de knelpunten 
met specifieke aandacht voor openbaar vervoer en fietsverkeer en niet langer zal 
spreken van de aanleg van een weg.

Raadsbesluit wordt dan nu:

8. Raadsbesluit
De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
Besluit:

• Kennis te nemen van de financiële en beleidsmatige kaders
• Als zienswijze bij de ontwerp-begroting en het ontwerp-jaarplan 2017 van de GR bereik

baarheid Zuid-Kennemerland vast te stellen dat:
o De Haarlemse gemeenteraad het onderwerp “Samen verkennen en zoeken naar op

lossingen bij mogelijke verbinding Zeeweg - Randweg” in de huidige vorm en be
schrijving een desinvestering vindt, omdat een weg door het westelijk tuinbouwge
bied voor de Haarlemse gemeenteraad onbespreekbaar is; 

o De gemeenteraad wel recht wil doen aan het in onze samenwerking herkende knel
punt en verzoekt het bestuur van de gemeenschappelijke regeling daarom om het 
onderzoek naar deze knelpunten te herformulering, waarbij het onderzoek naar 
knelpunten uitvoeringsgericht is en zicht hiermee richt op concrete oplossing voor 
dit knelpunt met specifieke aandacht voor openbaar vervoer en fietsverkeer.

• Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 
mee te delen.

Gedaan in de vergadering van............ (wordt ingevuld door de griffie)



2DX

Publiek geld, publiek ondernemen
De raad bijeen op 26-5-2016,

Constaterende dat het doelgroepenvervoer met publieke middelen wordt 
betaald

Van mening dat ook bij het doelgroepenvervoer er op een 
maatschappelijk verantwoorde en sociale manier ondernomen moet 
worden

Draagt het college op;

Er zorg voor te dragen dat bij de aanbesteding van doelgroepenvervoer 
het vereiste wordt meegenomen dat niemand binnen het gegunde bedrijf 
meer verdiend dan de burgemeester van Haarlem, c.q. voldoet aan de 
Schneidersnorm.

En gaat over tot de orde van de dag

Sibel Özogul-Özen



voor Haarlem

MOTIE Vreemd Zeg maar dag tegen daklozen
De raad bijeen op 26-5-2016,

Overwegende dat:
• De wachttijd voor een sociale huur woning is toegenomen van 6 naar 6,5 jaar in de gemeente 

Haarlem
• De voorraad vrije sociale huurwoningen al jaren rond de 750 stuks liggen
• Er per jaar voor ongeveer 360 status/vergunningshouders een huis gevonden moet worden
• Gezinshereniging van de vergunninghouders nog een extra druk legen op de beschikbare 

woningen
• De omvang van de Haarlemse bevolking groeit en hierdoor ook een extra druk op het aantal 

beschikbare huurwoningen legt
• Het aantal ouderen mensen dat langer thuis moet blijven wonen ook een druk zet op de 

woningmarkt.
• Er snel ideeën zullen moeten komen om het woonprobleem op te lossen

Mede overwegende dat:
• De daklozenopvang ook vol begint te raken
• Er daklozen zijn die zelfstandig kunnen en willen wonen en die bereid zijn om niet 1 huis per 

persoon te vragen, maar bereid zijn met meerdere personen in een huis te gaan leven.
• Dit voor de hoognodige doorstroming in de daklozenopvang zorgt
• Gezamenlijk wonen de woonlasten per persoon verlaagt, waarmee mogelijkheden kunnen 

ontstaan buiten de sociale huur

Verzoekt het college:
• Te onderzoeken hoeveel daklozen in Haarlem zelfstandig willen en kunnen wonen
• Te onderzoeken hoeveel daklozen bij wijze van pilot bereid zijn samen in een groep in een 

eigen woning te gaan wonen
• Een onderzoek te starten waarbij gekeken wordt of een pilot naar alternatieve vormen van 

samenwonen in welke vorm zou kunnen werken en hierbij rekening te houden met:
o Mogelijkheden om leegstand te benutten of kantoorgebouwen te transformeren 
o Eventuele belemmeringen, zoals de kostendelersnorm 
o zelfbeheer in die woningen met ondersteuning http://eropaf-zelfbeheer.nl/
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