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Actiepartij

voor Haarlem

Amendement: Herbeschik krediet garage Schalkstad

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 26 mei 2016, in beraadslaging 
over Beschikbaar stellen krediet parkeergarage Schalkstad,

constaterende dat,

- uit de kerngegevens van CROW blijkt dat de werkelijke kosten van een parkeerplaats €4,40 
per uur zijn bij een bezettingsgraag van 30%1;

- parkeren bij Schalkstad €0,50 per uur kost;
- het verschil uit de algemene middelen en bijdragen van de winkeliers wordt bekostigd
- er ten onrechte een rendement van 4% wordt voorgespiegeld;

overwegende dat,
- het leeuwendeel van de bezoekers op fietsbare afstand van het winkelcentrum woont;
- automobilisten parkeergarages mijden zolang er een alternatief van parkeren op maaivel 

aanwezig is;
- er parkeren op maaiveld aanwezig blijft;
- er nu overcapaciteit is op het bestaande parkeeraanbod;
- er voldoende ruimte is binnen het bestaande complex of op het parkeerplaats voor het 

bouwen van een plein;

concluderende dat,
- de bouw van een parkeergarage onwenselijk en overbodig is; 

en derhalve het collegebesluit,
- een krediet van €1.600.000 beschikbaar te stellen uit het IR GOB.65 ten behoeve van 

Parkeervoorziening Schalkstad;

te herzien door,
- een krediet van €1.600.000 beschikbaar te stellen uit het IR GOB.65 ten behoeve van een 

kwaliteitsimpuls van winkelcentrum Schalkstad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Actiepartij

1 CROW 2014 Elf waarheden over parkeren, mobiliteit en retail die niet overeenkomen met wat 
menigeen denkt of gelooft



voor Haarlem

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

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 26 mei 2016, in beraadslaging 
over Start uitvoeringsfase en aanbesteding Schalkstad eerste fase,

constaterende dat;

- er een leegstand van 45% is aan winkels binnen Schalkstad;
- er voldoende ruimte is voor parkeren;
- er voldoende ruimte is voor supermarkten;
- grotere supermarkten in Schalkstad de levensvatbaarheid van de omliggende 

wijkwinkelcentra ernstig in gevaar brengt;
- nieuwe supermarkten met parkeergarage geen kwaliteitsverbetering aan het bestaande 

winkelcentrum opleveren;

besluit de tekst,

3. Beoogd resultaat
Starten met de verkoop van grond ten behoeve van de realisatie van het bouwblok Floridaplein 
met woningen, winkels/horeca en een parkeergarage, inclusief het woonrijp maken van de 
openbare ruimte. Daarnaast wordt door middel van grondverkoop ook de realisatie van de 
deelplannen Nicepassage, met een bioscoop en winkels, en de Europaweg met een non- 
foodtrekker mogelijk.

te vervangen door,

3. Beoogd resultaat
Starten met de verkoop van grond ten behoeve van de realisatie van het bouwblok Floridaplein 
met woningen en horeca, de bouw van een plein binnen het bestaande winkelcentrum, 
transformatie van winkels naar woningen en versterking van de relatie met de omliggende buurten, 
openbaar vervoer en fietsbereikbaarheid. Daarnaast wordt door middel van grondverkoop ook de 
realisatie van de deelplannen Nicepassage, met een bioscoop zonder winkels, en de Europaweg 
met een non-foodtrekker mogelijk.

En gaat over tot de orde van de dag.

Actiepartij
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Wachttijd schuldhulpverlening
De raad, bijeen op 26 mei 2016;

Constaterende dat

• In artikel 4 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening staat: "Indien een 
persoon zich tot het college wendt voor schuldhulpverlening vindt binnen vier 
weken het eerste gesprek plaats waarin de hulpvraag wordt vastgesteld”-,

• Volgens de Memorie van Toelichting bij de Wgs wordt onder wachttijd 
verstaan de periode die verstrijkt tussen het moment waarop een persoon zich 
tot het college wendt voor schuldhulpverlening en het eerste gesprek waarin 
de hulpvraag wordt vastgesteld;

• De RKC in zijn rapport van 20 april 2016 vaststelt dat de gemiddelde wachttijd 
in Haarlem 10 weken bedraagt (blz. 9 van het rapport);

Overwegende dat

De gemeente Haarlem zich aan de wet dient te houden;

Draagt het college op om

Zorg te dragen voor een maximale wachttijd van vier weken.

En gaat over tot de orde van de dag.



Actiepartij y.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 Tuinbouwge
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)
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Publiek geld, sociaal 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;

• Bij de aanbesteding van doelgroepenvervoer het vereiste wordt 
meegenomen dat in geval van faillissement van een van de gegunde 
bedrijven, een ander gegund bedrijf het personeel moet overnemen 
met inachtneming van opgebouwde rechten en vergoedingen.

En gaat over tot de orde van de dag

Sibel Özogul-Özen
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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
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Onrechtmatige of geen beschikking, oude uren HO terug

De raad, bijeen op 26 mei 2016;

Constaterende dat

• De rechtbank Noord-Holland heeft uitgesproken dat in de beschikkingen van de 
gemeente Haarlem het concrete aantal uren Huishoudelijke ondersteuning moet zijn 
opgenomen;

o In de beschikkingen deugdelijk moet zijn gemotiveerd, waarom dit aantal uren 
voldoende is om een schoon en leefbaar huis te realiseren; 

o Het feit of het ondersteuningsplan wel of niet voor akkoord is ondertekend 
daarbij geen enkele rol speelt;

• De Centrale Raad van Beroep op 18 mei 2016 in lijn hiermee drie uitspraken heeft 
gedaan waarin de Raad daarnaast stelt dat het aantal uren moet zijn gebaseerd op 
onafhankelijk onderzoek;

• De uitspraken van de CRB bovendien inhielden dat de eisers het aantal uren van 
vóór 1 januari 2015 terugkregen;

Voorts constaterende dat de gemeente Haarlem

• In een groot deel van de beschikkingen hetzij het aantal uren niet heeft opgenomen, 
hetzij dit aantal niet heeft gemotiveerd, hetzij geen onafhankelijk onderzoek heeft 
(laten) verricht(en);

• Bij de teruggang in het aantal uren voor een aantal cliënten helemaal geen 
beschikking heeft afgegeven;

• Ook op aanvragen van cliënten die na 1 januari 2015 zijn gedaan vaak een 
onrechtmatige of zelfs geen beschikking heeft afgegeven;

Geeft het college de opdracht om

Gevolg te geven aan de uitspraken van de hoogste rechter door:

• Vanaf 1 juli 2016 aan alle cliënten Huishoudelijke Ondersteuning die na 1 januari 
2015 geen of een onrechtmatige beschikking hebben ontvangen, het aantal uren van 
vóór 1 januari 2015 terug te geven totdat onafhankelijk onderzoek is verricht;

• Op de kortst mogelijke termijn aan cliënten die na 1 januari 2015 voor het eerst 
Huishoudelijke Ondersteuning hebben aangevraagd een beschikking af te geven die 
aan de juridische voorwaarden voldoet.

En gaat over tot de orde van de dag.



voor Haarlem

Motie vreemd College hou je bij je woningmarktregio

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 26 mei 2016,

Constaterende dat,

- de nieuwe woningwet de gemeente oplegt om de woningmarktregio te herzien;
- het college overweegt om bij een grotere woningmarktregio aan te sluiten zodat we met 

huidige woningcorporaties verder kunnen;
- één van de woningcorporaties in de huidige woningmarktregio buiten de boot dreigt te vallen; 

overwegende dat,

- de betreffende woningcorporatie zeer groot is;
- huurders gebaat zijn bij schaalverkleining;
- er voldoende partijen bereid zijn om de rol van betreffende woningcorporatie over te nemen; 

draagt het college op,

- de huidige woningmarktregio in te dienen bij her ministerie als favoriete samenwerkingsvorm. 

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie vreemd: Een boom(pje) opzetten over de bomenkap bij de 
Betuweiaan

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 mei 2016,

Constaterende dat:

• Er meerdere malen is ingesproken in de commissie Beheer tegen de voornemens van de 
gemeente om over te gaan tot de kap van 29 populieren aan de Betuweiaan om de 
geschiktheid van het betrokken gebied voor weidevogels te bevorderen;

• Er twijfels bestaan of de kap van de bomen alleen ertoe zal leiden dat het gebied geschikt 
wordt voor broedende weidevogels. De geschiktheid van een gebied is immers afhankelijk 
van verschillende factoren.

Overwegende dat:

• Er met de kap van de bomen een onomkeerbare situatie ontstaat zonder zekerheid of dit 
het gewenste effect zal opleveren, de terugkomst van de weidevogels;

• We in Haarlem iedere boom moeten koesteren en onnodige kap moeten bestrijden;
• De tegenstanders van de bomenkap in de commissie Beheer op 19 mei hebben 

aangegeven graag met de gemeente in gesprek te willen gaan over alternatieven om zo 
juridische procedures en onnodige bomenkap te voorkomen;

Verzoekt het college:

• In het kader van ‘Samen doen’ een boom(pje) op te zetten met de betrokkenen, oftewel 
net als bij de Westergracht het gesprek aan te gaan over de alternatieven om gezamenlijk 
tot een plan te komen waarbij zoveel als mogelijk bomen worden gespaard;

• De commissie beheer op de hoogte te stellen van de uitkomsten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sterenberg 
VVD
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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/



ChristenUnie
^£0..

MOTIE Een plek onder de zon, ook voor daklozen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 26 mei 2016, 

Constaterende dat:

• Er veel overlast wordt ervaren op het Boereplein en elders in het Raaksgebied als 
gevolg van het rondhangen van daklozen van de opvang aan de Wilhelminastraat;

• Een belangrijke factor hierbij het ontbreken van een buitenruimte is bij deze locatie;
• De verwachting is dat deze overlast zal toenemen met de zomer op komst;

Verzoekt het college:

Met spoed te werken aan realisatie van een buitenruimte bij de daklozenopvang aan de 
Wilhelminastraat, bijvoorbeeld op een ponton of een steiger in de Leidsevaart, deze 
buitenruimte zo mogelijk nog voor de zomer te realiseren en de raad uiterlijk bij de 
begrotingsbehandeling hierover te informeren;

' /er tot de orde van de dag.

jfrk Visser 
ristenUnie



Christen Jnie Actiepartij

voor Haarlem

MOTIE Appél aan Ymere en De Key voor de Haarlemse maat in de Woningmarktregio

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 26 mei 2016, 

Constaterende dat:

• De nieuwe woningwet de gemeenten vraagt voor 1 juli 2016 een woningmarktregio te 
kiezen

• Corporaties alleen in hun eigen regio nieuwbouw mogen plegen (met uitzondering 
van vervangende nieuwbouw) of wanneer ze een ontheffing aanvragen bij de minister 
en deze verkrijgen;

• De geest van de woningwet is dat corporaties hierdoor niet oneindig kunnen groeien 
en de binding van corporaties aan natuurlijke woningmarktregio’s wordt versterkt;

• Er in de regio bij gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties vrijwel unanieme 
steun is te kiezen voor een woningmarktregio Zuid-Kennemerland/IJmond, het gebied 
waar al jaren goed wordt samengewerkt ten aanzien van wonen;

• Het coalitieprogramma uitgaat van de “Haarlemse maat”
• Twee corporaties in de regio (Ymere en De Key) hun kernregio buiten de regio Zuid- 

Kennemerland/IJmond hebben maar niet bereid zijn te splitsen of hun bezit in onze 
regio te verkopen aan een andere corporatie en ook niet van plan zijn ontheffing aan 
te vragen;

• Er geen juridische middelen lijken te zijn om Ymere en De Key te dwingen tot een 
andere keuze;

• Door dit “veto” veel betrokkenen zich gedwongen voelen om een keuze te maken 
voor een veel grotere woningmarktregio (Metropoolregio Amsterdam of Noord- 
Holland plus Almere/Lelystad) die ze eigenlijk niet willen;

• Ymere veruit de grootste corporatie van Nederland is;

Spreekt uit:

• Te betreuren dat Ymere en de Key tot op heden hun eigen belang voorop stellen in 
plaats van de wens van hun huurdersorganisaties en de gemeenten in de regio Zuid- 
Kennemerland/IJmond;

Doet een dringend appél

Op de directie van Ymere en de Key hun voornemens te heroverwegen en alsnog te 
luisteren naar de wens van huurdersorganisaties en gemeenten en te komen met een 
voorstel tot splitsing of verkoop dat er toe leidt dat het bezit van deze corporaties in 
onze regio overgaat naar een bestaande of nieuwe corporatie die gericht is op de 
regio Zuid-Kennemerland/IJmond;

iver tot de orde van de dag.

ank Vis’ser 
'Christenunie
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—Sander van den Raadt 
Trots Haarlem

Gertjan Hulster 
Actiepartij
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MOTIE Appél aan minister voor de Haarlemse maat in de Woningmarktregio

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 26 mei 2016,

Constaterende dat:

• De nieuwe woningwet de gemeenten vraagt voor 1 juli 2016 een woningmarktregio te 
kiezen

• Corporaties alleen in hun eigen regio nieuwbouw mogen plegen (met uitzondering 
van vervangende nieuwbouw) of wanneer ze een ontheffing aanvragen bij de minister 
en deze verkrijgen;

• De geest van de woningwet is dat corporaties hierdoor niet oneindig kunnen groeien 
en de binding van corporaties aan natuurlijke woningmarktregio’s wordt versterkt;

• Er in de regio bij gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties vrijwel unanieme 
steun is te kiezen voor een woningmarktregio Zuid-Kennemerland/IJmond, het gebied 
waar al jaren goed wordt samengewerkt ten aanzien van wonen;

• Het coalitieprogramma uitgaat van de “Haarlemse maat”
• Twee corporaties in de regio (Ymere en De Key) hun kernregio buiten de regio Zuid- 

Kennemerland/IJmond hebben maar niet bereid zijn te splitsen of hun bezit in onze 
regio te verkopen aan een andere corporatie en ook niet van plan zijn ontheffing aan 
te vragen;

• Er geen juridische middelen lijken te zijn om Ymere en De Key te dwingen tot een 
andere keuze;

• Ymere veruit de grootste corporatie van Nederland is;

Spreekt uit dat

• De regio Zuid-Kennemerland/IJmond de voorkeur heeft voor de woningmarktregio
• Veel fracties zich door het “veto” van Ymere en de Key gedwongen voelen om een 

keuze te maken voor een veel grotere woningmarktregio (Metropoolregio Amsterdam 
of Noord-Holland plus Almere/Lelystad) die ze eigenlijk niet willen.

Besluit

• Deze motie te versturen aan de minister voor Wonen en Rijksdienst met het verzoek 
zijn invloed aan te wenden zodat de door de regio gewenste woningmarktregio Zuid- 
Kennemerland/IJmond kan worden gerealiseerd.

En g^at over tot de orde van de dag.

ik Visser 
Christenunie
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Sander van den Raadt 
Trots Haarlem
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Christenunie

MOTIE Omrijden is geen pretje

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 26 mei 2016,

Constaterende dat:

• Er een programma van eisen is opgesteld voor het doelgroepenvervoer voor 9 
gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland;

• Dit programma niet bekend is bij de raad omdat dit niet in de openbaarheid gedeeld 
zou mogen worden in dit stadium;

• De raad daarom gesproken heeft over het programma van eisen van de regio 
Arnhem/Nijmegen dat vergelijkbaar zou zijn met het programma van eisen voor onze 
regio;

• In het Arnhemse programma van eisen niet duidelijk is welke indicatoren er gelden 
voor het OV-advies voor klanten die een verzoek doen om een rit met het 
doelgroepenvervoer;

• In het Arnhemse programma van eisen geen afspraken zijn opgenomen over de 
maximale omrijfactor bij combinatieritten terwijl in het landelijk Valys systeem voor 
interregionaal sociaal-recreatief vervoer voor mensen met een beperking hiervoor wel 
criteria gelden;

Verzoekt het college in het definitieve programma van eisen:

• Een criterium voor de maximale omrijfactor uitgedrukt in kilometers of reistijd op te 
nemen om te verzekeren dat klanten niet onnodig lang onderweg zijn en de hoogte 
van deze omrijfactor na 1 jaar te evalueren;

• De toetsingscriteria voor het OV-advies eerst voor te leggen aan de gemeenteraad 
voordat het OV-advies wordt ingevoerd.

over tot de orde van de dag.

ff
Qander van den Raadt 
Trots Haarlem


