
SP.
Sociale huurwoningen bouwen, wachtlijsten slopen

De raad bijeen op 27, 29 en 30 Juni 2016, de Kadernota 2016 besprekende;

Constaterende dat

• De wachtlijsten voor een sociale huurwoningen blijven groeien tot 6,5 jaar 
gemiddeld;

• Er in het voorgestelde woningbouwprogramma voor de woonvisie 2016-2020 
niet staat opgenomen hoeveel sociale huurwoningen er bij worden gebouwd;

Van mening zijnde

Dat de wachtduur en lijsten voor sociale huurwoningen te lang zijn.

Draagt het college op

Bij de uitwerking van de woonvisie 2016-2020 de volgende zaken hierin op te 
nemen;

• De ambitie voor het aanzienlijk terugdringen van de wachtlijsten voor een 
sociale huurwoning, en dat te kwantificeren;

• Hoeveel sociale huurwoningen er netto* bij moeten komen om deze ambitie te 
realiseren;

*Netto in deze betekend, het aantal te bouwen sociale huurwoningen met aftrek van 
het aantal gesloopte, verkochte en geliberaliseerde huurwoningen
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Voor een Haarlem dat werkt
De raad bijeen op 27, 29 en 30 Juni 2016, de Kadernota 2016 besprekende;

Constaterende dat

• Door het Poortmodel mensen die langer in de bijstand zitten weinig aandacht 
krijgen;

• Gesprekken met deze langdurig werklozen nauwelijks plaatsvinden;

Overwegende dat

• Onderzoek van het CPB heeft uitgewezen dat mensen die langer dan 1 jaar in 
de bijstand zitten gedemotiveerd raken en in een negatieve spiraal terecht 
komen;

• Het voeren van persoonlijke gesprekken twee keer per jaar deze demotivatie 
kan voorkomen en de kansen op het vinden van werk aanmerkelijk kunnen 
vergroten

• Het plaatsen van langdurig werklozen in werk ook geld en maatschappelijke 
winst oplevert;

Draagt het college op

• Te onderzoeken wat het voeren van twee gesprekken per jaar voor gevolgen 
heeft voor de omvang en kwaliteit van de formatie en voor het daarbij 
noodzakelijk instrumentarium zoals scholing;

o Daarvan verslag te doen aan de raad zodat deze een politieke keuze 
kan maken;

o De kosten van het onderzoek te betalen uit de reserve WWB;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frits Garretsen SP
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SP.
DE VEILIGHEID VAN HET KIND GAAT BOVEN ALLES

De raad, bijeen op 27, 29 en 30 juni 2016;

Constaterende dat

• In 2015 bij de politie 2971 meldingen over huiselijk geweld zijn 
binnengekomen en 523 processen-verbaal zijn opgemaakt;

• Strafrecht slechts bij een zeer kleine minderheid van de gedane meldingen 
een belangrijke rol speelt;

Overwegende dat

• De veiligheid en het belang van het kind bij de jeugdhulpverlening voorop 
dient te staan;

• Bij ontoelaatbaar huiselijk geweld ook de politie middelen tot zijn beschikking 
heeft om de veiligheid van het kind zoveel mogelijk te borgen;

Verzoekt het college

• Te bevorderen dat er glasheldere afspraken komen tussen de 
jeugdhulpverlening en de politie over de verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden bij ontoelaatbare vormen van huiselijk geweld;

• Een notitie waarin deze afspraken zijn opgenomen ter bespreking voor te 
leggen aan de raadscommissie Samenleving;



Transparant over onderhoudsachterstand

De raad bijeen op 27,29 en 30 Juni 2016, de Kadernota 2016 besprekende;

Constaterende

• De onderbesteding op onderhoud openbare ruimte van 2 miljoen euro in 2015;
• Dat daarmee de onderhoudsbehoefte niet verdwenen is;

Overwegende

Dat het onmogelijk is voor de raad om keuzes te maken over de 
onderhoudsbegroting, als er geen duidelijk beeld is van de onderhoudsvoorraad;

Draagt het college op

Bij kadernota, Jaarrekening, begroting en bestuursrapportages expliciet verslag te 
doen van

• de verwachtte omvang van de onderhoudsvoorraad in Euro’s in meerjarig 
perspectief, per jaar gedefinieerd;

• welk % van het genoemde onderhoud achterstallig is;
• in hoeverre de onderhoudsvoorraad groeit, omdat eventueel uitstel tot extra 

kosten zal leiden;

En gaat o/i r tot de orde van de dag.

Anne FeiteBloem SP
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In gesprek met de cliënt over rechtvaardig 
ondersteuningsplan

De raad bijeen op 27, 29 en 30 Juni 2016, de Kadernota 2016 besprekende;

Constaterende dat

• Het college met iedereen die bezwaar heeft gemaakt tegen de beschikking 
huishoudelijke ondersteuning in gesprek wil gaan;

• De rechter heeft uitgemaakt dat de tot nu toe afgegeven beschikkingen 
onrechtmatig zijn omdat geen onafhankelijk onderzoek is gevoerd en het 
aantal uren niet (concreet) is aangegeven;

Overwegende dat

• De gemeente de plicht heeft om onrechtmatige beschikkingen te herzien;
• Veel mensen het huishoudelijk plan hebben ondertekend omdat ze anders 

een andere aanbieder moesten zoeken;

Geeft het college de opdracht om

• Met iedereen die geen of een onrechtmatige beschikking heeft ontvangen met 
betrekking tot huishoudelijke ondersteuning in gesprek te gaan;

En gaat over tot de orde van de dag.

Sibel Özogul-Özen SP



GROENLINKS
voor Haarlem

Viva Fratsen!
De raad bijeen op 27, 29 en 30 Juni 2016, de Kadernota 2016 besprekende;

Constaterende dat

• Volgens het jaarverslag 2013 de beloning van de voorzitter van de Viva 
Zorggroep, drs. L.E.F. van Ruth, over datzelfde jaar 213.711 euro bedroeg;

• Dit in 2015 is gestegen naar 215.174 Euro, en daarmee de 3e hoogste 
(te)veelverdiener is van Noord Holland

• Geld van de gemeente Haarlem voor de thuiszorg zo doelmatig en effectief 
mogelijk moet worden besteed;

Steekt een hart onder de riem van de medewerkers van Viva die de afgelopen 
jaren salaris hebben moeten inleveren;

Spreekt haar afkeuring uit over dit buitensporige salaris van deze bestuurder, dat 
door de eigen bijdragen van zorgbehoevenden en door de belastingbetalers wordt 
gefinancierd;

En draagt het college op

• Een voorstel uit te werken voor de contractonderhandelingen met de 
aanbieders voor huishoudelijke ondersteuning na 1-1-2018, waarbij de 
salarissen van de bestuurders een expliciet selectiecriterium zijn;

• Dit voorstel ter bespreking aan te bieden aan de commissie samenleving;
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Motie: Vol aan de bak voor meer werkgelegenheid in Haarlem!

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 30 juni 2016 

gehoord hebbende de beraadslaging over de kademota 2016 

Constaterende dat:
-de werkgelegenheid in Haarlem zorgen baart en zo dit betwijfeld wordt, de groei van de 
werkgelegenheid dat zeker doet,

-In de Kadernota 2016 de aanzetten om de werkgelegenheidsgroei te ondersteunen slechts 
zeer beperkt worden vormgegeven,

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

-onze burgemeester een belangrijke, zo niet de belangrijkste ambassadeur, van onze stad is. 

Draagt het College op om:
tot een zodanige werkverdeling te komen dat onze nieuwe burgemeester een nadrukkelijke rol 
heeft, waarbij haar/zijn ambassadeurswaarde voor Haarlem mede ingezet wordt om 
werkgelegenheid naar onze stad te halen;

Daagt het college uit om alles uit de kast te halen om de groei van de werkgelegenheid te 
bevorderen

en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie: In de Woonvisie kun je niet wonen-1;
woonruimte voor jonge Haarlemmers en voor mensen op de 
wachtlijst

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 30 juni 2016 

gehoord hebbende de beraadslaging over de kademota 2016 

Constaterende dat:
-de gemeente Haarlem in de vele recent gevoerde discussieavonden over Haarlem 2040 
veelvuldig te horen heeft gekregen, dat de creativiteit van de jeugd belangrijk is voor de toekomst 
van de stad;

-de jeugd na de studie vaak noodgedwongen de stad moet verlaten, omdat er geen betaalbare 
woonruimte beschikbaar;

-dat de wachttijd voor een betaalbare huurwoning steeds meer toeneemt en in de ogen van de 
wachtenden onaanvaardbaar lang is geworden;

-dat Haarlem geen slaapstad mag worden van beter gesitueerde forensen;
-dat de tijd van praten, beleid en condities vormgeven nu moet leiden tot daden.

Draagt het College op om:
-voor de behandeling van de meerjarenbegroting te komen met een concreet plan, waarin wordt 
aangegeven hoe de gemeente Haarlem optimaal de realisatie van een relevant contingent kleine 
wooneenheden met een huurprijs onder en/of op de sociale huurgrens vanaf 2017 gaat bevorderen 
en aangeeft welk aantal wooneenheden als target wordt genomen in 2017 teneinde jeugd voor de 
stad te behouden en teneinde de wachtlijsten te bekorten
-indien nodig niet te schromen (extra) middelen hiervoor vrij te maken, dan wel inkomsten niet te 
maximeren om dit doel te bereiken.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie: In de Woonvisie kun je niet wonen-2;
woonruimte voor ouderen en mensen met een beperking

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 30 juni 2016

gehoord hebbende de beraadslaging over de kademota 2016

Constaterende dat:
-de gemeente Haarlem ambities vormgeeft in de Woonvisie, maar ambities zijn nog geen 
vierkante meters;

-dat de wachttijd voor een betaalbare huurwoning steeds meer toeneemt en in de ogen van de 
wachtenden onaanvaardbaar lang is geworden, maar dat ouderen of mensen met een handicap, die 
hun woning zouden willen verlaten voor een aangepaste woning dit alternatief in Haarlem niet 
of nauwelijks tegenkomen.

-dat de tijd van praten en beleid vormgeven nu moet leiden tot daden.

Draagt het College op om:
-voor de behandeling van de meerjarenbegroting te komen met een concreet plan, waarin wordt 
aangegeven hoe de gemeente Haarlem optimaal de realisatie van een relevant contingent 
aangepaste wooneenheden voor ouderen en mensen met een beperking met een huurprijs onder de 
sociale huurgrens vanaf 2017 gaat bevorderen en aangeeft welk aantal wooneenheden voor 
ouderen en mensen met een beperking als target wordt genomen in 2017 teneinde onder meer de 
doorstroming te bevorderen en de wachtlijsten te bekorten;
-indien nodig niet te schromen (extra) middelen hiervoor vrij te maken, dan wel inkomsten niet te 
maximeren om dit doel te bereiken.

en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE Service gerichte gemeente: eenvoudige formulieren en procedures

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 27, 29 en 30 juni 2016,

In beraadslaging over de Kadernota 2016,

Constaterende dat:
• het aanvragen van bijzondere bijstand in Haarlem nog niet digitaal mogelijk is maar 

eerst telefonisch een aanvraagformulier moet worden aangevraagd;
• andere gemeenten zoals Schagen werken met een snelbalie met binnen 10 minuten 

een beschikking1 of zoals Groningen een eenvoudige witgoedregeling hebben voor 
mensen die langdurig in de bijstand zitten2.

• het aanvragen van een duurzaamheidslening in Haarlem een ingewikkeld proces is 
waarbij gegevens worden opgevraagd die niet strikt noodzakelijk zijn en de 
beslistermijn voor deze lening onnodig lang duurt;

• Ingewikkelde procedures niet alleen burgers en ondernemers veel tijd kosten, maar 
ook extra druk leggen op de ambtelijke capaciteit

Verzoekt het college:
Gemeentebreed op basis van LEAN-principes in kaart te brengen waar de dienstverlening 
richting burgers en ondernemers sneller, goedkoper en eenvoudiger kan door:

• Mogelijk maken van digitaal aanvragen van regelingen;
• Systematische vereenvoudiging van aanvraagformulieren voor bijvoorbeeld 

subsidies, leningen, bijzondere bijstand en maatschappelijke ondersteuning door 
onder andere het verminderen van opvragen van gegevens die niet strikt 
noodzakelijk zijn en het verbeteren van de leesbaarheid

• Verkorting van beslistermijnen met waar mogelijk als uitgangspunt verstrekking 
binnen één dag;

• Vereenvoudiging van regelingen zoals een witgoedregeling voor mensen die 
langdurig in de bijstand zitten in plaats van de omslachtige regeling duurzame 
gebruiksgoederen in de bijzondere bijstand;

En de raad binnen een jaar te informeren van de resultaten van deze analyse en voorstellen 
te doen voor door te voeren verbeteringen in de service aan burgers en ondernemingen in 
de stad.

En cfeat over tot de orde van de dag.

Frank Visser 
ChristenUnie

1 http://www.centric.eu/NL/Default/Branches/Lokale-overheid/Oplossinqen/Sociaal- 
Domein/Kennissystemen

https://qemeente.groninqen.nl/biistand-voor-vervanqinq-kapotte-apparaten-aanvraqen
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OPHaarlemOuderen Partij Haarlem

Motie “Veilig Thuis”
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op dd-mm-2016,

Constateert dat:
1. Brandweer Kennemerland staat voor de opdracht om te komen tot minder branden, 

minder schade en minder slachtoffers;
2. Ook in Haarlem senioren worden gestimuleerd langer thuis te wonen
3. Voorkomen beter is dan genezen..!
4. Multi-problematiek inzichtelijk wordt achter de voordeur en het daardoor belangrijk is om 

binnen te komen.
5. VRK medewerkers inzichten ook kunnen delen met bijvoorbeeld sociale wijkteams;
6. Er ongeveer 1200 woningen per jaar kunnen worden geïnspecteerd op brandveiligheid in 

de gemeente Haarlem binnen de doelgroep WMO en senioren;
7. Ervaring van andere brandweerregio’s leert dat bij ongeveer 60% van de woningen 

daadwerkelijk achter de voordeur wordt gekomen en gemiddeld twee rookmelders 
worden opgehangen.

Overweegt dat:
1. De raad het belangrijk vindt dat multi-problematiek tijdig inzichtelijk wordt en belang hecht 

aan adequate opvolging;
2. WMO doelgroep en senioren beschikken over goed advies en rookmelders in woningen;
3. Uit de jaarrekening 2015 van de VRK blijkt dat, door verbeteringen in de bedrijfsvoering, 

er €166.000- terugvloeit naar de gemeente Haarlem;

Vraagt het college om:
1. Een deel van het bedrag wat terugvloeit- a €17.500- beschikbaar te stellen aan het VRK

programma Brandveiligleven voor aanschaf en plaatsing van rookmelders binnen de 
doelgroep WMO en senioren.
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voor Haarlem

FRACTIE
MOHR

Motie ‘Het loopt op rolletjes’

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen over de Kadernota 2016 op 27, 29 en 30 
juni 2016,

Constaterende dat:

Met het verdwijnen van Flinty’s aan de Bolwerken ook de overdekte skatevoorziening is 
verdwenen;
de skatevoorziening aan de Bolwerken weliswaar kleinschalig was, maar wel intensief 
gebruikt werd;
afgelopen winter een campagne is gestart om wederom een overdekte skatevoorziening te 
realiseren in Haarlem;
de voorvechters van deze skatevoorziening zich verenigd hebben in een stichting 
(Stichting Skatepark Haarlem);
meer dan 200 mensen zich inmiddels hebben aangemeld als vrijwilliger, 
de stichting bezig is met fondsenwerving.

Overwegende dat:

Jongeren bij regen uitwijken naar parkeergarages om te skaten. Dit is verboden en tevens 
ontstaat een onwenselijke situatie. Jongeren worden bestraft en auto’s kunnen beschadigd 
raken;
een overdekt skatepark een goede aanvulling is op het voorzieningenniveau van Haarlem; 
skaten mogelijk voor het einde van het jaar wordt uitgeroepen tot een Olympische Sport; 
het sporten buiten de ‘traditionele sportverenigingen’ om, steeds populairder wordt; 
Haarlem het belangrijk vindt dat jongeren bewegen;

Verzoekt het college om:

de locaties aan de Minckelersweg nader te onderzoeken om te bezien of deze in 
aanmerking komen voor de bouw van een indoor skatepark; 
hierbij nadrukkelijk in ogenschouw te nemen dat het skatepark zo snel mogelijk 
zelfvoorzienend moet worden;
aan de raad een begroting inclusief dekkingsvoorstel voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie 'anoniem solliciteren'

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 30 juni 2016;

Overwegende dat:
• Iedereen in gelijke gevallen gelijk behandeld dient te worden;
• Het - al dan niet bewust - ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op 

basis van persoonlijke kenmerken die niet ter zake doen, de gelijkwaardigheid van mensen in 
de weg staat;

Constaterende dat:
• 25 procent van de klachten die Bureau Discriminatie Kennemerland ontvangt gaan over 

discriminatie op de arbeidsmarkt, ongeveer de helft daarvan betreft discriminatie op basis 
van etniciteit (Jaarverslag 2015);

• Uit recente onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat allochtonen en ouderen met gelijke kwalificaties 
twee keer minder worden uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken dan jonge autochtone 
Nederlanders;

• Uit verschillende Europese onderzoeken blijkt dat anoniem solliciteren het effect van 
(onbewuste) vooroordelen bij sollicitaties voor een groot deel kan wegnemen;

• De Tweede Kamer in december 2015 een motie heeft aangenomen van de leden Vermeij en 
Van Weyenberg die vraagt lokale experimenten met anoniem solliciteren te stimuleren;

• Verschillende steden, waaronder Den Haag en Utrecht, inmiddels hebben besloten tot een 
proef met anoniem solliciteren;

Verzoekt het College van B&W:
• Nog dit jaar een substantiële proef te starten met anoniem solliciteren voor gemeentelijke 

vacatures;
• Grote Haarlemse werkgevers, uitzendbureaus en bedrijven waar de gemeente zaken mee 

doet actief te stimuleren om ook deel te nemen aan een proef met anoniem solliciteren;
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Motie: 'Onderzoek nü fundamenteel de huishoudelijke ondersteuning'

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 30 juni 2016;

Constaterende dat:
• Er in de raad brede overeenstemming bestaat dat de uitvoering van de huishoudelijke 

ondersteuning verbetering behoeft en dat hiertoe door het college maatregelen zijn genomen;
• Er is besloten tot verlenging en aanpassing van de bestaande contracten voor één jaar;
• De eerste jurisprudentie nu beschikbaar komt, die het nodig maakt fundamenteel naar de 

organisatie en toewijzing van huishoudelijke ondersteuning te kijken;

Overwegende dat:
• Huishoudelijke ondersteuning vaak de eerste vorm van ondersteuning is die mensen krijgen en dat 

de samenhang met andere vormen van zorg en ondersteuning belangrijk is;
• Er in de commissie een aantal alternatieve vormen van huishoudelijke ondersteuning is genoemd, 

waaronder:
o Werken met een computersysteem (githa) voor toewijzing; 
o Een beslissende rol van de sociaal wijkteams en/of wijkverpleegkundigen; 
o Het organiseren per wijk van de huishoudelijke ondersteuning in buurtteams / 

coöperatieve samenwerkingsverbanden; 
o Verdere optimalisering van het huidige systeem;

• Er wellicht andere goede voorbeelden bestaan die voor Haarlem relevant zijn;
• Als we het systeem fundamenteel willen veranderen, we nu met onderzoek moeten starten om op 

tijd te zijn voor de aanbestedingen voor 2018;

Verzoekt het college om:
• De alternatieven voor de organisatie en toewijzing van huishoudelijke ondersteuning te onderzoeken;
• Daartoe verschillende opties uit te werken;
• Besluitvorming hierover voor het einde van 2016 afgerond te hebben;
• De kosten van dit onderzoek te dekken uit de reguliere middelen binnen het Sociaal Domein;
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voor Haarlem

Motie 'versneller voor initiatieven'

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 30 juni 2016;

Overwegende dat:
• kleinschalige maatschappelijke organisaties en bewonersinitiatieven het cement vormen van 

de Haarlemse samenleving;
• deze organisaties vaak weinig capaciteit hebben en met veel vrijwilligers werken;
• deze organisaties regelmatig tegen praktische problemen aanlopen, zoals het ontbreken van 

een netwerk, onbekendheid met de gemeente, moeite met het vinden van een geschikte 
ruimte of onervarenheid in het zoeken van financiering;

• naast de gebiedsverbinders, die op wijkniveau actief zijn, geen centraal aanspreekpunt in de 
gemeente is voor initiatieven en maatschappelijke organisaties;

Draagt het college op om:
• 1 FTE vrij te maken om voor twee jaar de functie van een 'versneller' in te vullen. Deze 

versneller is een herkenbaar aanspreekpunt vanuit de gemeente voor maatschappelijke 
organisaties en bewonersinitatieven in de stad en werkt actief met hen samen bij het 
oplossen van de praktische problemen waar zij tegenaan lopen;

• Deze versneller ook binnen de gemeentelijke organisatie een zichtbare rol te geven om 
kennis over te dragen en een open werkwijze te bevorderen richting initiatieven;

• voor de begroting terug te koppelen of dit in de huidige formatie kan worden gerealiseerd;

En gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE Geef pleegkinderen van 18 de mogelijkheid nog bij hun 
pleeggezin te blijven

De raad bijeen tijdens de kadernota 2016 27-6 t/m 30-6-2016,

Overwegende dat:

• Een grote groep pleegkinderen dreigt hun pleeggezin te moeten verlaten zodra ze 18 
jaar worden

• Sinds kort de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de vergoedingen aan die 
gezinnen, maar veel gemeenten daar van af zien.

• Voorheen de provincie de financiering regelde en nu de gemeenten dat doen, die zelf 
mogen bepalen of iemand na zijn achttiende nog een pleeggezin nodig heeft

Mede overwegende dat:

• Kinderen in een pleeggezin al vaak een geschiedenis hebben van onzekerheid
• Het domweg stopzetten van de financiering en daardoor bepalend dat iemand geen 

pleeggezin meer nodig heeft nou niet tot de beroemde Haarlemse maat kan worden 
gerekend.

• Als je plots op je 18de zonder pleeggezin komt tegen je eigen wil, je ook weinig andere 
opties hebt om naar toe te gaan. Inschrijven voor een huurwoning mag pas vanaf je
18de.

• De gemiddelde wachttijd in Haarlem op een sociale huurwoning 6,5 jaar is en het dus 
zeer onrealistisch is te denken dat je met je 18de jaar met 0 inschrijfduur een woning 
zult kunnen bemachtigen

• Zelfs als deze groep pleegkinderen, mocht je dat als gemeente al willen, ook niet als 
urgente groep binnen hele korte tijd een woning zullen krijgen

• Achttienjarigen zeer waarschijnlijk niet het inkomen hebben om direct de sociale 
huurwoning over te slaan en een huis kunnen kopen.

• Al deze eerder genoemde redenen het aannemelijk maken dat de kans op zwerven 
en spookjongeren kan vergroten, iets wat je als gemeente juist niet zou moeten 
willen.

• Het sowieso maar de vraag is of het wenselijk is om juist pleegkinderen zo gauw zij 
18 zijn het volledig zelf te laten uitzoeken.

Verzoekt het college:

Zo gauw mogelijk de raad te informeren of het stopzetten / niet verlenen van de 
pleegzorgbeschikking ook in de gemeente Haarlem plaats vindt. En als dat zo is met een 
alternatief voorstel te komen. (BIJVOORBEELD dat pleegkinderen die wel na hun 18de nog 
even bij hun pleeggezin willen blijven BIJVOORBEELD tot hun 21ste de tijd krijgen. Dit alles 
slechts ter voorbeeld)
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Motie Wet Open Overheid

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 30 juni 2016,

Constaterende dat:
• Op 19 april de 2e kamer de initiatiefwet Open Overheid aannam;
• De VNG snel positie innam tegen deze wet en lobby startte om de le kamer te 

weerhouden van instemmen met deze wet;
• Het Haarlemse college in beantwoording van artikel 38 vragen aangeeft geen 

formeel standpunt ten aanzien van de wet Open Overheid te hebben ingenomen.

Overwegende dat:
• De doelstelling van de wet Open Overheid de transparantie te vergroten kan op 

een ruime meerderheid in de 2e kamer kan rekenen;
• De VNG de wet onuitvoerbaar en onnodig duur vindt;
• De VNG haar zorgen bij de le kamer kan uiten, maar dit geen lobby tegen de hele 

wet rechtvaardigt;
• De VNG er niet alleen is om colleges te vertegenwoordigen, maar ook raden, die 

de wet Open Overheid steunen;

Besluit dat:
• De raad steun uitspreekt voor de wet Open Overheid;
• De raad het college opdraagt de steun voor de wet Open Overheid bij de VNG over 

te brengen middels een brief.

En gaat over tot de orde van de dag.

D66 Groen Links PvdA SP
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Power to the Wijkteam: geen woorden, mandaten!

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen over de Kadernota 2016 op 27, 29 en 30 
juni 2016,

Constaterende dat:
• In Haarlem 8 Sociale Wijkteams actief zijn.
• Zij een cruciale positie toebedeeld hebben gekregen bij de decentralisaties.
• Er gewerkt wordt volgens het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur.
• De Sociale Wijkteams hun rol goed oppakken, maar er zoals altijd verbeteringen mogelijk zijn.
• Inspiratie voor verbetering onder andere te vinden is onder deze link:

http://www.socialevraaastukken.nl/multiprobleemqezinnen-helpen-kan-nog-veel-beter/.
• Onze wijkteams niet formeel beslissingsbevoegd zijn.
• Onze wijkteams slechts beschikken over een miniem maatwerkbudget (25.000 euro).
• Elders in het land, onder andere in Zaanstad, goede ervaringen zijn opgedaan met Wijkteams 

die beslissingsbevoegdheid en een substantieel maatwerkbudget hebben.

Overwegende dat:
• Gestreefd wordt naar zo min mogelijk schakels en verkokering.
• Het Sociale Wijkteam het dichtst bij de Haarlemmers staat.
• Zij daarom het best kunnen bepalen wat iemand nodig heeft.
• Er echt maatwerk geleverd moet kunnen worden.
• Wij vertrouwen hebben in deze professionals.
• En wij de daad bij het woord willen voegen.

Verzoekt het college om:
• De beslissingsruimte van de Sociaal Wijkteams formeel vast te leggen als een bindend 

advies voor een beschikking.
• Een substantieel eigen maatwerkbudget voor de Sociale Wijkteams te realiseren door 

verschuiving van middelen binnen het sociaal domein, waarmee zij onorthodoxe 
maatregelen en creatieve oplossingen kunnen financieren.

D66 PvdA
Pascal Spijkerman Martien Brander
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Motie: nu vooruit!
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De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen over de Kadernota 2016 op 27, 29 en 30 
juni 2016,

Constaterende dat:
• De huishoudelijke ondersteuning veel stof doet opwaaien.
• Er in de raad brede overeenstemming bestaat dat de uitvoering van de huishoudelijke 

ondersteuning verbetering behoeft.
• Het college dat deelt en daartoe een Actieplan en Position Paper heeft opgesteld met 

verbeteringen, waaronder:
o Een aanpassing van de procedure voor toekenning van huishoudelijke ondersteuning, 

met een vertaling naar uren en een finale toets door de gemeente; 
o Extra uren in bijzondere gevallen; 
o Het opnieuw berekenen van een reële kostprijsopbouw; 
o Extra aandacht voor cliëntondersteuning.

Overwegende dat:
• De verbeteringen zo snel mogelijk moeten worden doorgevoerd.
• De verbeteringen moeten gelden voor iedereen en niet alleen mensen die een bezwaar 

hebben ingediend.
• Er nog geen duidelijkheid is over de cliënttevredenheid en de mate waarin over de hele linie 

wordt voorzien in de behoeften, omdat het kwantitatieve onderzoek nog niet beschikbaar is.
• Er op basis van rechterlijke uitspraken inmiddels voorwaarden zijn uitgekristalliseerd waaraan 

moet worden voldaan.
• In 2016 een herindicatieronde voorzien is voor alle cliënten met huishoudelijke ondersteuning.

Verzoekt het college om:
• Op zo kort mogelijke termijn alle cliënten met huishoudelijke ondersteuning te benaderen om te 

bezien of deze dient te worden aangepast.
• Aan al deze cliënten een brief te sturen waarin de algemene herindicatieronde wordt 

aangekondigd.
• De cliënten die aangeven behoefte te hebben aan een nieuwe indicatie met voorrang te 

herindiceren volgens de nieuwe systematiek.
• Ruimte te creëren voor een juiste bepaling van het aantal ondersteuningsuren door:

o De opnieuw berekende reële kostprijsopbouw zo snel mogelijk toe te passen (en niet te 
wachten tot 1-1-2017);

o De mogelijkheid om in bijzondere situaties extra uren toe te kennen al vanaf de eerste 
herindicatie toe te passen, in afwachting van een definitieve regeling.

• Dit te financieren uit de huidige budgetten voor huishoudelijke ondersteuning.
• De commissie Samenleving periodiek van de voortgang op de hoogte te houden.

En gaat over tot de orde van de dag.

D66 PvdA CDA Groenlinks
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Motie: uio suae ;eL| ieejp 42 BIS

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen over de Kadernota 2016 op 27, 29 en 30
juni 2016,

Constaterende dat:
• Het toewijzen van huishoudelijke ondersteuning een ingewikkeld proces is geworden.
• Hierin veel tijd gaat zitten, waardoor het langer duurt voordat de cliënt de ondersteuning krijgt 

die hij of zij nodig heeft.
• De Tweede Kamer de motie Dik-Faber / Otwin van Dijk (Kamerstuk 29538-222) vrijwel 

unaniem heeft aangenomen waarin de regering wordt gevraagd snellere en nieuwe vormen 
van indiceren zoals "indiceren on the job" te stimuleren en samen met de VNG de kennisdeling 
hierover te bevorderen.

Overwegende dat:
• De menselijke maat leidend moet zijn voor de toewijzing en organisatie van huishoudelijke 

ondersteuning
• Het bepalen van de juiste vorm en hoeveelheid van huishoudelijke ondersteuning het best in 

de praktijk kan plaatsvinden.
• Bepaling of de ondersteuning ‘onvoldoende’ of ‘teveel’ is het beste in direct contact kan 

gebeuren op basis van ervaringen.
• Een alternatieve procedure van ‘omgekeerd toewijzen’ mogelijk is, waarbij zo snel mogelijk 

wordt gestart met het verlenen van huishoudelijke ondersteuning.
• Deze alternatieve procedure er zo uit zou kunnen zien:

o Bepalen óf huishoudelijke ondersteuning nodig is
o Zo snel mogelijk (bijvoorbeeld binnen drie werkdagen) in gesprek gaan om te bepalen 

hoeveel activiteiten/uren ongeveer nodig zijn. 
o Deze activiteiten gelijk gaan uitvoeren, 
o Na vier tot zes weken evalueren en bijstellen 
o De benodigde activiteiten/uren dan vastleggen in de beschikking.

Verzoekt het college om:
• Een proef uit te voeren met ‘omgekeerd toewijzen’ volgens bovengenoemde stappen, met een 

beperkt aantal cliënten en op basis van vrijwilligheid (bijvoorbeeld in een specifieke wijk of bij 
een sociaal wijkteam)

• Over de resultaten te rapporteren in de commissie Samenleving
• Indien daartoe aanleiding is de resultaten te betrekken bij de discussie over de aanbestedingen 

voor 2018.

En gaat over tot de orde van de dag.

Christenunie PvdA D66 CDA Groenlinks
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De gemeenteraad van Haarlem bijeen in vergadering op 30 juni 2016

MOTIE ; 'Geef shelter aan verborgen helden' BIS 

Constaterende:

• Dat Shelter City een initiatief is dat internationale 
mensenrechtenverdedigers tijdelijk, voor een periode van 3 
maanden, opvangt in Europese steden om ze op adem te laten 
komen, trainingen te laten volgen en ze hun netwerk te laten 
uitbreiden, om vervolgens hun waardevolle werk in de eigen land 
voort te zetten;

• Dat Nederland de ambitie heeft een vooraanstaande speler te 
blijven op het gebied van mensenrechten en dat de Tweede Kamer 
daarom in 2010 een motie aannam om aan de sluiten bij het Shelter 
City Initiative en om de bijbehorende procedures voor noodvisa voor 
de betrokken mensenrechtenverdedigers in te voeren.

• Dat Haarlem een betrokken, tolerante stad is.

Overwegende:

• Dat een succesvolle pilot van Shelter City al in acht Nederlandse 
steden heeft geleid tot tijdelijke, veilige opvang van buitenlandse 
mensenrechtenverdedigers, maar ook tot vergroting van de kennis 
van mensen uit de stad over mensenrechten en 
mensenrechtenverdedigers;

• Dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken een deel van de kosten 
van het Shelter City initiatief draagt;

Vraagt het college en besluit:

• Te onderzoeken hoe Haarlem zich aan kan sluiten bij 'Shelter 
City' : een programma dat buitenlandse 
mensenrechtenverdedigers een plek biedt waar zij tijdelijk op 
adem kunnen komen;

• Onderzoek te doen naar de benodigde kosten en vervolgens met 
een concept begroting en uitgewerkt voorstel terug te komen bij 
de commissie samenleving, voor het einde van het jaar;

En gaat over op de orde van de dag.

GLH Ziggy Klazes PvdA Artie Ramsodit D66 AnoeFloor Dekker



Amendement: Aandacht voor afval(plan)

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 30 juni 2016;

Constaterende dat:
• Er in de raadscommissie bij de bespreking van het Strategisch Plan Afvalbeheer breed 

draagvlak was voor een ambitieus doel op het gebied van afvalscheiding;
• Er geen consensus was over de precieze inzet van maatregelen;

Overwegende dat:
• De ontwikkelingen in het afvaldomein elkaar snel opvolgen;
• Er op verschillende plekken in binnen- en buitenland ervaring wordt opgedaan met de meest 

effectieve maatregelen;
• Er meer en meer ervaring komt met maatregelen die zich richten op positieve 

gedragsbeïnvloeding;
• Het Strategisch Plan Afvalbeheer versterkt kan worden door jaarlijks te beoordelen in hoeverre 

het kader bijgesteld kan worden;

Besluit:
Beslispunt 8 van de kadernota te wijzigen in:
“8. Het Strategisch plan afvalbeheer vast te stellen;

a. Waarbij wordt gekozen voor ambitie 1, waarmee wordt voldaan aan de landelijke 
afvalscheidingsnorm van 68%;

b. Voor de fasen na 2017 wordt dit kader stellende plan jaarlijks besproken, (indien 
nodig bijgesteld) en herbevestigd door de gemeenteraad, waarbij ook de 
financiële consequenties worden afgewogen;

c. De voorgestelde vaststelling van SPA vindt plaats onder gelijktijdige intrekking 
van de bestaande beleidskaders: beëindiging van GFT-inzameling bij hoogbouw 
(2005/3041), de businesscase DAB (2014/31014) en de garantstelling 
Spaarnelanden van €3,8 miljoen voor de uitvoering van DAB (2014/21455)”

En gaat over tot de orde van de dag.


