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HA Nr. MA Onderwerp Indie
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1 

STZ 

WW

GZ 

1 M Sociale huurwoningen bouwen, 

wachtlijsten slopen 

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; 

SP JL In de Programmabegroting 2016 is als prestatie-indicator de gemiddelde 

wachttijd opgenomen voor een sociale huurwoning in Zuid-Kennemerland. 

De streefwaarde is op 5,5 jaar gesteld. Naar aanleiding van de bespreking 

met de raad over prestatie-indicatoren is afgesproken dat ook de 

inschrijftijd als prestatie-indicator wordt toegevoegd. De wachttijd geeft de 

tijd aan vanaf het moment dat woningzoekenden actief worden (reageren 

op een vrijkomende woning), tot het moment dat iemand de woning 

accepteert. De inschrijftijd geeft de totale tijd aan hoe lang 

woningzoekenden ingeschreven staan voordat een woning wordt 

gevonden. In de begroting 2017 zal ook aan de inschrijftijd een 

streefwaarde worden gekoppeld.  

 

Uiteindelijk is de wachttijd (en ook de inschrijftijd) een resultante van het 

aantal vrijkomende (beschikbare) huurwoningen en het aantal 

woningzoekenden. Het aantal vrijkomende huurwoningen is weer 

afhankelijk van de totale voorraad sociale huurwoningen. Uiteraard spelen 

hier ook andere aspecten een rol bij, waaronder de doorstroming.   

In de actualisatie van de Woonvisie zullen de door de raad vastgestelde 

aanvullende uitgangspunten ten aanzien van de benodigde sociale 

huurwoningvoorraad en het gewenste nieuwbouwprogramma verder 

worden gekwantificeerd.  

 
Het college ontraadt de motie.    

Aangenomen 

 

Tegen:  

D66 

 

SV:  

VVD CDA 

Trots GLH 

D66 
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2 

SZW 2 M Voor een Haarlem dat werkt 

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; 

-Daarvan verslag te doen aan de raad 

zodat deze een politieke keuze kan 

maken; 

-De kosten van het onderzoek te betalen  

uit de reserve WWB; 

SP JL In het Koersdocument Werk en Inkomen (2016/255655) wordt de visie met 

betrekking tot de activering van Haarlemmers met een bijstandsuitkering 

aan de raad voorgelegd. Een van de uitgangspunten voor de 

uitvoeringstaken voor werk en inkomen is dat de gemeente de inwoners 

met een bijstandsuitkering regelmatig wil spreken. De frequentie wordt 

bepaald door de afspraken die gemaakt zijn over participatie en re-

integratie. In de praktijk zal dit betekenen dat de klanten ten minste twee 

keer per jaar gesproken worden door de klantmanager dan wel met partners 

op het gebied van re-integratie en participatie. Aan de strekking van de 
motie wordt uitvoering gegeven. In het Koersdocument Werk en 
Inkomen staat beschreven hoe -op maat- met de inwoners met een 
bijstandsuitkering gesproken gaat worden.  
 
Het college staat derhalve positief tegenover deze motie.  

Aangenomen 

 

Tegen: 

VVD, CDA, 

HvH D66 

 

SV 

GLH D66 

SZW/

CC 

3 M De koe is uitgemolken! 

Besluit 

Dat vanaf het begrotingsjaar 2016 alleen 

voor de uitvoering voor de 

participatiewet gelden aan de reserve 

WWB mogen worden onttrokken; 

Draagt het college op 

Dit raadsbesluit te verwerken in de eerst 

komende bestuursrapportage; 

SP JL/ 

JvS 

De besluiten uit het verleden om in de jaren 2015, 2016 en 2017 middelen 

te onttrekken aan de WWB-reserve resulteerden in verbetering van het 

financiële meerjarenbeeld van de gemeenten. Het terugdraaien van de 

geplande onttrekkingen in 2016 en 2017 creëert een tekort in het 

gemeentelijke financiële beeld.  

 

Het college ontraadt de motie omdat in de motie geen dekking wordt 

aangegeven. 

Verworpen 

 

Voor:  

SP AP Trots 

OPH 

VER

VAN

GEN 

DOO

R 4 

BIS 

4 M De veiligheid van het kind boven alles 

Draagt het college op 

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 

SP MS/ 

BS 

De veiligheid van het kind is belangrijk evenals het adequaat handelen bij 

melding van huiselijk geweld. Over dit onderwerp zijn door D66 vragen 

gesteld. Deze zijn beantwoord in de brief (2016/56585). Het college stelt 

voor om de bespreking hiervan, zo mogelijk in samenhang met het tweede 

inspectierapport Veilig Thuis, in de commissie Samenleving af te wachten.  

 

Het college zal zich inspannen om de wens van de raad te realiseren.  
 

Vervangen 
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3 

STZ/J

OS 

DVV 

4 
BI

S 

 Veiligheid van het kind boven alles 

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; 

 

SP MS/B

S 

 Aangenomen 

 

Tegen: 

CDA 

 

SV 

PvdA, CDA, 

GLH, D66 

GOB 5 M Transparant over 

onderhoudsachterstand 

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 

SP CYS In de paragraaf kapitaalgoederen wordt al gerapporteerd over de 

onderhoudsvoorraad, uitgedrukt in een totaalbedrag. Wanneer er sprake is 

van achterstallig onderhoud wordt dat ook daar opgenomen. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie. 

 

Aangenomen 

 

Raadsbreed 
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4 

GOB/

CC 

6 M Van dure markt naar goedkope 

gemeente 

Draagt het college op 

-Van alle taken die het college door 

derden laat uitvoeren te onderzoeken of 

het mogelijk, kosteneffectief en wenselijk 

is om deze door de gemeente zelf uit te 

laten voeren; 

-De raad hierover te rapporteren uiterlijk 

maart 2017 

SP JvS Er wordt regelmatig geëvalueerd op effectiviteit van uitbestedingen, zoals 

voor Spaarnelanden, leerlingenvervoer, werken in regie en contracten in de 

zorg. Derhalve is verder onderzoeken niet nodig. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 

 

Voor: 

SP, AP, Trots, 

FM 

VER

VAL

LEN, 

VER

VAN

GEN 

DOO

R 7 

BIS 

7 M Onrechtmatige of geen beschikking, 

oude uren HO terug 

Geeft het college de opdracht om  

4
e
 bulliet 

 De uitspraken van de bestuursrechter 

in kort geding op 17 juni 2016 in vier 

zaken tegen de gemeente Haarlem 

Gevolg te geven aan de uitspraken van de 

hoogste rechter door: 

•Vanaf 1 augustus 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 

SP JB In de tweede helft van 2016 wordt gestart met heronderzoeken. Ten 

aanzien van de Huishoudelijke ondersteuning (HO) wordt, zoals 

beschreven in het positionpaper HO, in de beschikking het aantal uren HO 

vermeld.  

  

Het college ontraadt de motie en verwijst naar het PvA HO, het 

positionpaper HO en de beantwoording van motie 41. 

VERVALLEN 
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5 

SZW 7 

BI

S 

M Onrechtmatige of geen beschikking, 

oude uren HO terug 

Geeft het college de opdracht om  

Herziene 4
e
 bullit 

•De gemeente Haarlem opnieuw 4 

rechtszaken heeft verloren gezien de 

uitspraken van de bestuursrechter in kort 

geding op 17 juni 2016; 

 

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. 

 

SP JB  Verworpen 

 

Voor: 

VVD, AP, 

Trots, OPH, 

HvH 
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SZW 8 M Huishoudelijke Ondersteuning geen 

melkkoe! 

Constaterende dat 

•Haarlem net zoals andere gemeenten  

van de rechter een tik op de vingers heeft 

gekregen; 

•Een onderbesteding op de 

Huishoudelijke Ondersteuning bestaat 

van naar schatting 2,25 miljoen; 

•Van de zogenoemde Asscher gelden een 

bedrag van ongeveer 550.000 euro nog 

niet is besteed; 

Overwegende dat 

De wijze waarop in Haarlem 

huishoudelijke ondersteuning wordt 

gegeven   inhoudelijk dient te worden 

verbeterd;  

Besluit dat 

De hierboven genoemde onderbesteding 

van naar schatting 2,8 miljoen euro deze 

coalitieperiode beschikbaar dient te 

blijven voor de huishoudelijke zorg; 

SP JB In de nota Uitgangspunten mutaties Algemene reserve sociaal domein 

(2015/121394) is onder meer vastgelegd de bestaande Wmo-reserve 

volledig opgaat in de nieuwe reserve Sociaal domein, waarmee de (tot dan) 

bestaande financiële afbakening van de Wmo is beëindigd. Het 

herintroduceren van een ‘hek’ binnen de reserve Sociaal domein past niet 

binnen het afgesproken kader. 

 

In brief Financiële analyse sociaal domein, Jaarrekening 2015 

(2016/295555) is aangegeven dat het college bij de Programmabegroting 

2017 met voorstellen komt over de wijze waarop de beschikbare middelen 

ingezet gaan worden, binnen zekere marges waar analyses al wel 

duidelijkheid over kunnen verschaffen. Het resultaat van de 

Huishoudelijke ondersteuning maakt daar dus deel van uit. 

 

Het college ontraadt de motie.  

 

Verworpen 

 

Voor:  

SP AP Trots 

OPH 

 

SV: 

PvdA, OPH, 

CU, GLH, 

D66 
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7 

SZW 9 M Na signaleren, eerst meer hulp,  

daarna pas controleren! 

Draagt het college op 

Bij het binnenkomen van het signaal, 

gegeven door professionele zorgverlener 

of mantelzorger, dat een cliënt 

huishoudelijke ondersteuning in de F2 

categorie nodig heeft  

•Als tijdelijke voorziening meteen de 

huishoudelijk ondersteuning op te 

schalen tot de F2; 

•Tegelijkertijd het traject van indicering 

op te zetten, om vast stellen of de 

tijdelijke voorziening omgezet moet 

worden in een beschikking voor langere 

tijd.; 

SP JB Het college ondersteunt van harte de wens tot versnelling en 

vereenvoudiging. Op het moment dat de cliënt bekend is, wordt dan ook nu 

al een versnelde procedure gevolgd. De wijze van uitvoering zoals 

voorgesteld in de motie, geeft juist een omvangrijker proces met meer 

stappen en handelingen.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

Voor: 

SP, VVD, 

CDA, AP, 

OPH, CU, 

HvH 

 

SV: 

PvdA, OPH, 

CU, GLH, 

D66 

SZW 10 M In gesprek met de cliënt over 

rechtvaardig ondersteuningsplan 

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; 

SP JB In de tweede helft van 2016 wordt gestart met heronderzoeken. Ten 

aanzien van de Huishoudelijke ondersteuning (HO) wordt, zoals 

beschreven in het positionpaper HO, in de beschikking het aantal uren HO 

vermeld.  

 

Het college ontraadt de motie en verwijst naar het PvA HO, het 

positionpaper HO en de beantwoording van motie 41. 

 

Aangenomen 

 

Raadsbreed 

 

SV:  

PvdA, OPH, 

CU, GLH, 

D66 
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SZW 11 M Naar een betere Huishoudelijke 

ondersteuning 

Geeft het college de opdracht om 

Een nieuw beleid voor te bereiden voor 

de huishoudelijke ondersteuning, met 

daarbij de volgende herzieningen 

•Een verlaging van de eigen bijdrage; 

•Een objectieve indicatiestelling door een 

zorgprofessional; 

•Beschikkingen met een concreet aantal 

uren per cliënt; 

•Betaling van zorguitvoerders op basis 

van de in de beschikking vastgestelde 

uren; 

En uiterlijk oktober 2016 dit voorstel tot 

beleidsherziening uitgewerkt voor te 

leggen aan de raad 

SP JB Bij eventuele uitwerking van motie 32 zal het college aandacht besteden 

aan de elementen die in deze motie worden genoemd. Op voorhand de 

genoemde vier punten vastleggen ontneemt de raad en het college de 

mogelijkheid tot een integrale afweging te komen waarbij alle van belang 

zijnde overwegingen betrokken kunnen worden. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 

 

Voor: 

SP, AP, Trots, 

CU 

 

SV:  

PvdA, OPH, 

CU, GLH, 

D66 
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9 

DVV 12 M Voor ons door het vuur? Dan is  geen 

CAO te duur! 

Spreekt uit 

•De actievoerende brandweermannen te 

steunen; 

•Dat een pensioenleeftijd of Functioneel 

Leeftijdsontslag tussen 55 en 59 jaar niet 

meer dan redelijk is voor 

brandweerlieden; 

 

En verzoekt de burgemeester 

•Het standpunt van de gemeente actief uit 

te dragen bij de VNG; 

•Zich er voor in te zetten dat de mening 

van de raad tot uitdrukking komt in het 

voorstel van de werkgevers naar de 

brandweerlieden 

SP 

AP 

BS De verhoging van de pensioenleeftijd past in de maatschappelijke 

ontwikkelingen waarbij de pensioenleeftijd voor veel mensen omhoog 

gaat. 

Daarnaast zijn de financiële consequenties op dit moment niet helder, 

waardoor er geen zicht is op de financiële risico’s voor gemeente Haarlem. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 

 

Voor: 

SP, AP, Trots 

 

SV: 

PvdA, Trots, 

OPH, GLH, 

D66 

SZW 13 M Visie voor de minima 

Draagt het college op 

Met een voorstel te komen waarbij iedere 

Haarlemmer die dat nodig heeft een 

zodanige financieel ondersteuning krijgt 

dat hij een fatsoenlijke bril kan krijgen 

SP JL Het college komt na de zomer met een voorstel voor de herziening van het 

beleid bijzondere bijstand. Voor een bril wordt al bijzondere bijstand 

verstrekt. Bij de herziening van het beleid wordt bekeken of de huidige 

vergoedingen voor een bril toereikend zijn. 

 
Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 
wachten. 

Verworpen 

 

Voor: 

SP, AP, OPH, 

CU 
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10 

SZW 14 M Viva Fratsen! 

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; 

 

SP 

PvdA 

VVD 

CDA 

AP 

GLH 

JB Vanaf 1 januari 2013 geldt de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De WNT 

regelt de maximum bezoldiging voor topfunctionarissen van publieke en 

semipublieke instellingen. De WNT wordt niet gehandhaafd door 

gemeenten, maar door de minister (van BZK). Voor onder meer 

zorginstellingen gelden andere, sectorale normen. 

 

Het is niet mogelijk om bij Europese aanbesteding een maximumsalaris als 

uitsluitingsgrond, geschiktheidseis of gunningscriterium te hanteren, mede 

op grond van de jurisprudentie van het Europese Hof. Het is niet helemaal 

duidelijk of de nieuwe aanbestedingswet de mogelijkheden biedt om deze 

eisen te stellen. Dit zal nader uitgezocht moeten worden.  

Wel zal het college  de wens van de raad  nadrukkelijk onder de aandacht 

brengen van de Raad van Toezicht.  

Het college ontraadt de motie. 

 

Aangenomen 

 

Tegen:  

D66 
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DVV 15 M Big data en privacy: een ongelukkig 

huwelijk 

Draagt het college op, 

-de taakomschrijving van de voorgestelde 

interne auditor voor het behalen van 

Digitale Overheid 2020 uit te breiden met 

het bestrijden van privacy risico’s die het 

koppelen van big data bestanden met zich 

meebrengen; 

-zich in te zetten op de groep digibeten 

die nu het risico loopt buiten de 

samenleving geplaatst te worden 

AP JvS Het college werkt aan het vaststellen van duidelijke kaders en auditeerbare 

normen om de privacy bij het gebruik en verstrekken van gegevens te 

borgen. Privacybescherming is een taak voor de gehele organisatie. De 

interne auditor heeft specifiek als taak om vast te stellen in hoeverre de 

organisatie zich houdt aan deze (en andere) vastgestelde normen. In 

voorbereiding is een voorstel om te voldoen aan de nieuwe (Europese) 

regelgeving rond bescherming van persoonsgegevens waarin de gemeente 

onder andere zal voorstellen een Privacy Officer aan te stellen.  

 

In het kader van de digitale dienstverlening en het steeds digitaler worden 

van de samenleving wordt actief gestuurd op het verleiden de burger op het 

zelfstandig gebruik van de digitale mogelijkheden. Tegelijkertijd wordt 

ervoor gezorgd dat de burgers die dit niet kunnen of willen ook kunnen 

worden geholpen en kunnen participeren op alternatieve manieren, zodat 

uitsluiting zoveel mogelijk wordt beperkt. Een voorstel voor een vangnet 

voor de niet-digivaardige Haarlemmer m.b.t. de dienstverlening, 

informatieverstrekking en participatie zal in het najaar aan de commissie 

worden aangeboden.  

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie. 

Aangenomen 

 

Raasbreed 

 

SV: 

CDA 



Overzicht moties en amendementen inclusief besluitvorming/stemverhouding Behandeling Kadernota 2016  versie 30 juni 2016 

HA Nr. MA Onderwerp Indie
ner(s) 

PH Advies College Besluit Raad 

 

 
12 

SZW 16 M  'Bijzondere Gave'  

draagt het college op 

• vaker bijzondere bijstand als gift te 

verstrekken, 

• dit met name te doen voor 

rechthebbenden in de schuldsanering en 

voor hen met      noodzakelijke 

medische kosten die niet anderszins 

worden vergoed,  

• een voorstel aan de raad te doen voor de 

begrotingsbehandeling 2017 – 2021     

inhoudende hoe het budget bijzondere 

bijstand beter uit genut kan worden,     

rekening houdend met het gestelde in 

deze motie, 

• de raad te actief informeren over de 

ontwikkeling van de uitgaven in het 

budget   voor bijzondere bijstand 

AP JL Uitnutting van budgetten 

Er is aandacht voor de uitnutting van de budgetten voor de bijzondere 

bijstand en minimaregelingen. Dit werpt inmiddels zijn vruchten af. Het 

totaal beschikbaar budget voor bijzondere bijstand is € 2.952.000 (inclusief 

financiële voortgangsrapportage). De uitgaven voor het eerste kwartaal 

2016 bedroegen 25,1% van dit jaarbudget.  

 

Bijzondere bijstand als gift 

Bijzondere bijstand wordt als gift verstrekt als het om bijzondere kosten 

gaat, die in hun aard bijzonder zijn en dus niet iedereen nodig heeft, 

bijvoorbeeld steunzolen. Medische kosten zijn (in hun aard) bijzondere 

kosten en worden dus altijd als gift vergoed. Daarnaast bestaat voor 

mensen met een laag inkomen de mogelijkheid tot een tegemoetkoming in 

de kosten van het wettelijk eigen risico zorgverzekeringswet en de eigen 

bijdrage Wmo.  

 

Actief informeren raad 

In het kader van de planning en control cyclus wordt over de uitgaven van 

het budget bijzondere bijstand gerapporteerd. 

 
Het college ontraadt de motie en adviseert de raad om het voorstel 
herziening beleid bijzondere bijstand af te wachten.  

Verworpen 

 

Voor: 

AP, CU, SP 

GOB 17 M 

A 

Ontzie de alleenwoner 

draagt het college op, 

het kortingtarief afvalstofheffing voor 

éénpersoonshuishoudens op 40% te 

houden; 

AP CYS/

JvS 

De afvalstoffenheffing is voor 100% kostendekkend. Uit 

afvalstoffenheffing onderzoek (2016/113224) is gebleken dat de kosten 

voor afvalverwerking van alleenwonenden hoger zijn dan in het tarief 

verdisconteerd is. Dit betekent dat de meerpersoonshuishoudens op dit 

moment in verhouding teveel betalen. Naast het feit dat dit niet 

rechtvaardig is, strookt het ook niet met het uitgangspunt dat de vervuiler 

betaalt.  

 
Het college ontraadt de motie.   

Verworpen 

 

Voor:  

AP, VVD, 

OPH, SP 
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Verva

ngen 

door 

18 

BIS 

18 M 'Door Prohef naar een revolverend 

werkgelegenheidsfonds' 

draagt het college op 

-alsnog voortvarend aan de slag te gaan 

met het eerder door de Raad gewenste 

experiment met revolverende 

loonkostensubsidie, 

-dit met name in te zetten voor de 

mensen in de Participatiewet, WSW en 

Wajong, 

-het experiment per 1-1-2017 

operationeel te laten zijn, 

-teneinde het experiment ruim de tijd te 

geven haar eventuele meerwaarde te doen 

blijken, dit tenminste te laten doorlopen 

tot aan de begroting 2017-2021, zodat 

voor het eind van het dan lopende 

boekjaar kan worden besloten tot 

voortzetting, uitbreiding, dan wel 

stopzetting van de methodiek, 

-tussentijds in de P en C cyclus een 

voortgangsrapportage aan de Raad te 

presenteren, 

-de kosten van het experiment te dekken 

uit de geprognosticeerde onttrekkingen 

uit de WWB-reserve voor 2016 en 2017 

in plaats van deze middelen te laten 

vervallen aan de algemene reserve. 

AP JL Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De 
Participatiewet biedt een aantal instrumenten voor de doelgroep van 
mensen met een arbeidsbeperking  waaronder het instrument 
loonkostensubsidie.  Het UWV bepaalt de loonwaarde van een klant.  
Vervolgens kan de hoogte van de loonkostensubsidie worden vastgesteld. 
Loonkostensubsidie compenseert de werkgever bij verminderde 
productiviteit van een werknemer. De werknemer ontvangt het Wettelijk 
Minimum Loon (WML) of cao-loon van de werkgever. 
Loonkostensubsidie is het verschil tussen het WML en de loonwaarde 
van de werknemer. 
 
Dit instrument wordt gefinancierd uit de BUIG en wordt inmiddels 
toegepast.  De loonkostensubsidie wordt verstrekt voor de duur van de 
arbeidsovereenkomst en wordt rechtstreeks aan de werkgever vergoed. 
De loonkostensubsidie is niet revolverend. Dit is op grond van de 
wettelijke bepalingen niet mogelijk.  

 
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 
uitvoering gegeven op grond van de Participatiewet.  De verstrekking van 
loonkostensubsidie is echter wel gebonden aan de wettelijke bepalingen 
van de Participatiewet.   
 
Hoewel het college positief staat tegenover de strekking van de motie kan 
zij deze niet uitvoeren, omdat binnen de Participatiewet een revolverend 
fonds niet tot de mogelijkheden behoort.  

 

Vervangen 

door 18 BIS 
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SZW 18 
BI

S 

M 'Door Prohef naar een revolverend 

werkgelegenheidsfonds'  

draagt het college op 

-alsnog voortvarend aan de slag te gaan 

met het eerder door de Raad gewenste 

experiment met revolverend 

werkgeverslasten-fonds,- 

-dit met name in te zetten voor de 

mensen in de Paticipatiewet, WSW en 

Wajong, 

-het experiment per 1-1-2017 

operationeel te laten zijn, 

-teneinde het experiment ruim de tijd te 

geven haar eventuele meerwaarde te 

doen blijken, dit tenminste te laten 

doorlopen tot aan de begroting 2017-

2021, zodat voor het eind van het dan 

lopende boekjaar kan worden besloten 

tot voortzetting, uitbreiding, dan wel 

stopzetting van de methodiek, 

-tussentijds in de P en C cyclus een 

voortgangsrapportage aan de Raad te 

presenteren, 

-de kosten van het experiment te dekken 

uit de de geprognosticeerde 

onttrekkingen uit de WWB-reserve voor 

2016 en 2017 in plaats van deze 

middelen te laten vervallen aan de 

algemene reserve. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

AP   Ingetrokken 
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STZ/ 

VG 

19 M Stop de verkoop om de verkoop 

Besluit 

-een kostendekkende duurzame 

exploitatie van gemeentelijke vastgoed 

op te stellen; 

af te zien van de verkoop van vastgoed 

dat verhuurd wordt aan maatschappelijke 

of culturele instellingen 

AP JB De gemeente verkoopt alleen panden die conform het afwegingskader 

(2012/418433) niet langer worden ingezet voor beleidsdoelen en daarmee 

niet strategisch zijn. Tevens is in het coalitieprogramma Haarlem 2014-

2018 ‘Samen Doen!’ in het kader van een bezuinigingsmaatregel expliciet 

besloten de Egelantier in deze collegeperiode te verkopen. Strategisch 

vastgoed dat wordt gebruikt door maatschappelijke of culturele instellingen 

(en daarmee bijdraagt aan beleidsdoelen) wordt niet verkocht. De 

opbrengsten uit verkopen zijn nodig om het in het verleden opgelopen 

achterstallig onderhoud van het Haarlemse vastgoed weg te werken. 

Zonder verkoopopbrengsten blijft dit achterstallig onderhoud bestaan. Een 

kostendekkende en duurzame exploitatie is alleen mogelijk nadat de 

vastgoedportefeuille is teruggebracht en nadat het achterstallig onderhoud 

is weggewerkt. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

Voor:  

AP, SP 

STZ 

/EC/ 

SZW 

20 M Vol aan de bak voor meer 

werkgelegenheid in Haarlem! 

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 

OPH 

FM 

JL In de onlangs vastgestelde Economische agenda is een actieplan 

opgenomen met daarin concrete doelstellingen en maatregelen om 

werkgelegenheid te stimuleren. Het hele college inclusief de nieuwe 

burgemeester, hebben hierin ieder en als geheel een 

verantwoordelijkheid. De burgemeester heeft  als voorzitter van het 

college, aansluitend bij het huidige economische beleid,  een zichtbare rol 

als ambassadeur voor werkgelegenheid.  

  
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 
uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de 
motie.  

Aangenomen 

 

Tegen: 

CDA, AP, 

D66 
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STZ/ 

WW

GZ 

21 M In de Woonvisie kun je niet wonen-1; 

woonruimte voor jonge Haarlemmers 

en voor mensen op de  wachtlijst 

Draagt het College op: 

-voor de behandeling van de meerjaren-

begroting 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. 

OPH JL De groeiprognoses laten een duidelijke groeiverwachting zien bij zowel 
jongeren als ouderen. Dat zal leiden tot een specifieke woningbehoefte 
die momenteel nog niet exact bekend is.   
 
In toekomstige woningbouwprojecten wordt een trend gesignaleerd dat 
voorziet in kleinere woningen. Voorbeelden hiervan zijn de plannen voor 
het EKP terrein, ICT-gebouw bij het Slachthuisterrein en Stack (reeds in 
aanbouw). Hier wil men woningen bouwen van 35m² tot 60m² gericht op 
eenpersoonshuishoudens. Het totaal aantal woningen in de plannen 
tezamen loopt op tot boven de 1.200 woningen. 
 
Daarnaast treedt1 juli 2016 de Wet doorstroming huurmarkt in werking. 
Deze wet draagt bij aan een beter passend aanbod van huurwoningen in 
zowel de sociale- als vrije huursector.  Het wetsvoorstel doorstroming 
huurmarkt breidt de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten uit.  
Voor jongeren betekent dit dat zij via een tijdelijk huurcontract,  voor de 
duur van vijf jaar,  gehuisvest kunnen worden. Deze mogelijkheid is er 
voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar.   
 
Tot slot is via het actieprogramma Statushouders besloten dat de helft van 
de te bouwen tijdelijke woningen aangewend worden voor de reguliere 
verhuur. Deze woningen zijn bijzonder geschikt voor jongeren.  
 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie.  

Aangenomen 

 

Tegen: 

CDA, AP, 

HvH, D66 

 

SV: 

AP, Trots 
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STZ/ 

WW

GZ 

22 M In de Woonvisie kun je niet wonen-2; 

woonruimte voor ouderen en mensen 

met een beperking 

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. 

OPH JL De groeiprognoses laten een duidelijke groeiverwachting zien bij ouderen 
en mensen met een zorgvraag, vanwege demografische veranderingen en 
de trend van extramuralisering.  
 
De oplossing ligt deels in het aanpassen van de bestaande voorraad en 
deels in de ontwikkeling van woningen die geschikt zijn voor deze 
doelgroepen en aansluiten op de woonwensen van deze groep. Hiervoor 
zijn in het uitvoeringsprogramma Langer Zelfstandig Wonen maatregelen 
benoemd. In dit kader zal nog dit jaar nader onderzoek worden gedaan 
naar de exacte vraag van deze doelgroepen.  
 
Bovenstaande ontwikkelingen worden via de actualisatie opgenomen in 
de Woonvisie.  Het zal dan vervolgens in concrete projecten toegepast 
worden. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie.  

 

Aangenomen 

 

Tegen: 

CDA, AP, 

D66 

 

SV: 

Trots, SP 
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CS 23 M Gelijke monniken, gelijke kappen 
Draagt het College op: 

de accreskorting voor 2017 ook toe te 

passen op de uitgaven in de 

gemeentelijke exploitatie en begroting  

OPH JvS In de richtlijnen van de begroting is opgenomen materiële budgetten te 

indexeren met 1% en subsidies met 2%. Als bezuinigingsmaatregel wordt 

voorgesteld de subsidies 25% minder te indexeren (geen 2% maar 1,5%) 

en de materiële budgetten (betreffen budgetten gemeentelijke exploitatie en 

begroting) 50% minder te indexeren, dus met 0,5% in plaats van 1%. De 

accreskorting is dus ook toegepast op de gemeentelijke exploitatie.  

 

Indien gelijke monniken, gelijke kappen beschouwd wordt vanuit de 

bezuinigingstaakstelling, is zelfs meer bezuinigd op de gemeentelijke 

exploitatie dan op subsidies.  

Bij de invulling van bezuinigingstaakstelling is een accreskorting toegepast 

van 0,5% op subsidies (€ 39 miljoen), een bezuiniging van € 195.000.  

De bezuiniging van 0,5% op alle materiële uitgaven van de gemeentelijke 

exploitatie van ruim € 58 miljoen levert een bezuiniging op van  € 287.000. 

Daarnaast is, boven de bestaande taakstelling, € 150.000 extra aan 

efficiencymaatregelen overhead ingevuld.  

Van het totaal aan voorgestelde bezuinigingsmaatregelen van € 1,2 

miljoen, wordt 35%  (€ 437.000) ingevuld door kortingen op materiële  

uitgaven en overhead binnen de gemeentelijke organisatie en 16% via 

externe subsidies. 

 

Aan het uitgangspunt gelijke monniken, gelijke kappen is ruimschoots 

voldaan. Aan de strekking van deze motie is in het voorgestelde beleid al 

uitvoering gegeven.  

 

Het college staat derhalve positief tegenover de motie. 

Verworpen 

 

Voor: 

VVD, Trots, 

OPH, FM, 

HvH 
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STZ/

EC 

24 M Basiliek Sint Bavo op de kaart! 

Er dringend €1.500.000,- nodig is voor 

de restauratie van onder andere de 

tweede toren van de Sint Bavo en draagt 

het College van B&W dan ook op 

-Dit geld vrij te maken en bij te dragen 

aan 

 de restauratie 

-Als dekking hiervoor uiteindelijk het 

BTW  

  belastingvoordeel te gebruiken dat is 

  ontstaan door het recente arrest van het 

  Europees Hof of een andere door het 

  College te vinden dekking. 

-Voorlopig deze uitgave te dekken uit de   

  algemene reserve 

VVD 

HvH 

JvS De gemeente Haarlem is belangrijk als erfgoedstad. Restauraties en 

verbouw van monumenten worden begeleid, beschermde stadsgezichten 

uitgebreid en de kwaliteit ervan geborgd via bestemmingsplannen en als 

open data digitaal ontsloten via de erfgoedkaart. Samen met het Rijk 

beschermt en behoudt de gemeente het cultureel erfgoed van Haarlem. De 

Sint Bavo is een rijksmonument. Op 7 december 2015 heeft de Stichting 

Kathedrale Basiliek Sint Bavo namens het college bericht ontvangen dat de 

gemeente geen subsidieregeling heeft voor door het Rijk beschermde 

monumenten. De raad is hierover geïnformeerd (2015/444308).  

 

Dekking uit mogelijk btw-voordeel wordt als niet wenselijk beschouwd. 

Het Hof van Justitie heeft, in navolging van andere rechtspraken, 

geoordeeld dat een gemeente de btw die drukt op de realisatie (en 

verbouwingen) van schoolgebouwen onder omstandigheden in aftrek kan 

brengen. Voor gemeenten en dus ook voor de gemeente Haarlem is er 

aanleiding om te (laten) onderzoeken of bij aanstaande nieuwbouw of 

verbouw van schoolgebouwen een kostenbesparing gerealiseerd kan 

worden. Echter dit is altijd afhankelijk van de specifieke feiten en 

omstandigheden, zodat op voorhand hier geen uitspraak over gedaan kan 

worden. Het beschikbaar stellen van eventuele nog te besparen btw als 

bijdrage aan de restauratie is dan ook niet aan de orde. Het tijdelijke 

financieren uit de algemene reserve, los van het feit dat deze hier niet voor 

bedoeld is, wordt dan ook ontraden.  
 
Toch wil het college zich inspannen om te bezien of een gemeentelijke 
bijdrage mogelijk is,  ondanks dat een bijdrage aan het restaureren van de 
basiliek Sint Bavo niet binnen de beleidskaders past (zoals benoemd in de 
brief) als ook niet past binnen de financiële afspraken van het 
coalitieprogramma. Tevens wordt onderzocht of een gemeentelijke 
bijdrage leidt tot precedentwerking .  Het college komt hier bij de 
Programmabegroting 2017 op terug. 
 
Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 
wachten 

 

Verworpen 

 

Tegen: 

CDA, 

SP,GLH, D66 

 

SV: 

CDA, Trots, 

CU, SP, GLH, 

D66 
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DVV/ 

SZW 

25 M  Service gerichte gemeente: eenvoudige 

formulieren en procedures 

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. 

CU JvS/ 

JL 

Er wordt continue en actief gewerkt aan de verbetering en uitbreiding van 

de digitale dienstverlening. De gemeentelijk website bevat standaard 

mogelijkheden tot het doen van digitale aanvragen waarbij een minimum 

aan gegevens moet worden verstrekt en de leesbaarheid zo optimaal 

mogelijk is. 

Er zijn enkele voorbeelden te noemen waaruit dit blijkt. Begin 2016 is het 

nieuwe minimabeleid vastgesteld. Een van de speerpuntenpunten is de 

vereenvoudiging van aanvraagformulieren. Alle aanvragenformulieren 

voor minimaregeling kunnen digitaal worden ge-upload. De Wmo 

meldingen (aanvragen) kunnen digitaal worden ingevuld en binnen vijf 

dagen wordt er contact opgenomen door de medewerker (aanpassingen 

woonhuis, rolstoel, huishoudelijke hulp en vervoer). Voor de 

gehandicaptenkaart kan een formulier worden ge-upload. Verkorten van de 

beslistermijnen met als uitgangspunt de verstrekking binnen één dag is in 

verband met een zorgvuldige behandeling niet haalbaar. Het is ons streven, 

en op dit moment ook de praktijk, om binnen vier weken de aanvragen 

minimabeleid af te handelen. Hiervoor is extra formatie beschikbaar 

gesteld. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht is de wettelijke 

beslistermijn acht weken. 

 

Vereenvoudiging van regelingen minimabeleid en bijzondere bijstand 

De organisatie is volop bezig met de vereenvoudiging van bovenstaande 

regelingen. De eerste quick wins zijn al ingevoerd. De vereenvoudiging 

van regelingen, zoals witgoedregeling maakt onderdeel uit van de 

herziening van het beleid bijzondere bijstand. Het college start na de zomer 

met de herziening van het beleid. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt op een aantal onderdelen in het 

bestaande beleid reeds uitvoering gegeven. Voor het verkorten van de 

beslistermijnen geldt dat ons streven is om binnen vier weken de 

aanvragen minimabeleid af te handelen. Op dit moment is dit ook de 

praktijk.  

Voor bijzondere bijstand geldt dat na de zomer wordt gestart met de 

herziening van het beleid.  

Op dit onderdeel adviseert de college de raad om de voorstellen af te 

wachten. 

Aangenomen 

 

Tegen: 

VVD, FM, 

HvH 
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STZ 

JOS 

26 M Kerels voor de klas 

Verzoekt het college te onderzoeken 

welke beleidsinzet en initiatieven, 

waaronder een pilot met hij-instromers in 

samenwerking met het ministerie van 

Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, de 

PABO van InHolland en schoolbesturen, 

bijdragen aan meer kerels voor de klas en 

de raad hierover voor het einde van dit 

jaar te informeren. 

CU MS De schoolbesturen voor primair onderwijs zijn verantwoordelijk voor het 

personeelsbeleid op de scholen. 

Het college geeft in overweging om dit onderwerp aan de schoolbesturen 

voor primair onderwijs voor te leggen tijdens het onderwijsgesprek tussen 

uw raad en deze schoolbesturen. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

Voor: 

CU, AP 

 

SV: 

PvdA, CDA, 

AP,Trots, SP, 

GLH, D66 

STZ 27 M Geld zoeken voor  

duurzaamheidslening en rente; 

Verzoekt het college: 

Voor de programmabegroting 2017 te 

onderzoeken of het budget voor de 

duurzaamheidsleningen kan worden 

verhoogd. 

CU 

AP 
CYS In 2016 zal het college een voorstel aan de raad ter besluitvorming 

voorleggen over de Haarlemse starterslening, duurzaamheidslening en de 

monumentenlening. In dit voorstel zal ook een afweging worden gemaakt 

over het beschikbare bedrag per lening.  

 
Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 
wachten.  

Ingetrokken 
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VER

VAN

GEN

DOO

R  

28 

BIS 

28 M Crowdsource en burgerauditing 

Haarlem 

Verzoekt het college: 

•Te onderzoeken hoe Haarlemse burgers 

die deskundig zijn op een bepaald terrein 

in beeld kunnen komen van de ambtelijke 

organisatie en ingezet kunnen worden als 

adviseur bij beleidsvoorbereiding op die 

momenten en op zo’n manier dat dit een 

meerwaarde is voor de organisatie en 

voor deze burgers; 

•De nieuwe omgevingsvisie van Haarlem 

mede op te stellen met behulp van 

crowdsourcing; 

•Een experiment te doen met 

burgerauditing van een in samenspraak 

met de Rekenkamercommissie te 

selecteren beleidsveld van de gemeente 

 

CU JvS Het college zet zich de laatste jaren voortdurend in om met verschillende 

vormen van participatie (meer) bewoners bij beleid en uitvoering te 

betrekken. Het betrekken van deskundigen en crowdsourcing zijn vormen 

die de gemeente nu al inzet. Zo zijn er: 

- klankbordgroepen voor verschillende beleidsvoorstellen met specialisten; 

- de recent ingestelde expertmeetings met fietsersbond, bomenwacht (en 

Rover als meelezend lid), in het kader van de startbrieven bij 

onderhoudsprojecten; 

- participatie en inspraakplannen bij alle onderhoudsprojecten;  

- bij het vaststellen van het parkeerbeleid en de toekomstvisie zowel 

digitale als niet-digitale vormen ontwikkeld zoals participatiewebsites en 

burgergesprekken en een experiment met loting gedaan; 

-  expertgroepen ingezet om mee te denken; 

-  social media gericht ingezet om nieuwe groepen Haarlemmers te 

betrekken bij beleid.  

 

Momenteel wordt hard gewerkt aan de lancering van het digitale 

gemeentelijke participatieplatform en de maatschappelijke 

initiatievenkaart. Ook bij het opstellen van de omgevingsvisie worden 

inwoners gevraagd mee te denken en wordt er gewerkt volgens het 

verplichte instrumentarium van de omgevingswet.  

 

Een experiment met burgerauditing van een in samenspraak met de 

rekenkamer te selecteren beleidsveld van de gemeente legt een groot 

beslag op de organisatie. De meerwaarde hiervan acht de gemeente op dit 

moment beperkt, omdat het instrumentarium ontbreekt om goed te meten 

en daarnaast de gemeenteraad zelf ook een controlerende rol heeft in het 

auditen van het werk van de gemeente en daarbij ook de Rekenkamer 

desgewenst kan inzetten.   

 

Aan de strekking van de motie wordt reeds uitvoering gegeven in bestaand 

beleid. Het college ontraadt de motie echter gelet op de bovenstaande 

argumentatie. 
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M&S/
Com 

28 
BI

S 

 MOTIE Crowdsource Haarlem – 

VERSIE 2 

Verzoekt het college: 

•Te onderzoeken hoe Haarlemse burgers 

die deskundig zijn op een bepaald terrein 

in beeld kunnen komen van de ambtelijke 

organisatie en ingezet kunnen worden als 

adviseur bij beleidsvoorbereiding op die 

momenten en op zo’n manier dat dit een 

meerwaarde is voor de organisatie en 

voor deze burgers; 

•De nieuwe omgevingsvisie van Haarlem 

mede op te stellen met behulp van 

crowdsourcing; 

 

CU JvS  Verworpen 

 

Voor: 

CU, D66 

 

SV:  

SP 

DVV 29 M “Veilig Thuis”  

Vraagt het college om: 

Een deel van het bedrag wat terugvloeit 

naar de gemeente door verbeteringen in 

de bedrijfsvoering VRK - á €17.500- 

beschikbaar te stellen aan het VRK 

programma Brandveiligleven voor 

aanschaf en plaatsing van rookmelders 

binnen de doelgroep WMO en senioren. 

GLH 

PvdA

CDA 

AP 

Trots

SP, 

OPH 

CU 

BS Het programma Brandveilig leven is een belangrijk project dat beoogd de 

risico’s op brand bij kwetsbaren in de samenleving te verkleinen. De 

aanschaf van rookmelders voor deze doelgroep vergroot het effect van het 

programma. 

 

Het college staat positief tegenover de motie.  

 

Aangenomen 

 

Tegen: 

VVD, FM, 

HvH, D66 
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STZ 

/JOS 

30 M ‘Het loopt op rolletjes’ 

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. 

CDA 

D66 

PvdA

CU 

SP 

AP 

GLH 

FM 

MS Het college kan op uw verzoek de locaties aan de Minckelerweg nader 

onderzoeken om te bezien of deze in aanmerking komen voor de bouw van 

een tijdelijk indoor skatepark. Het businessplan van de initiatiefnemers kan 

opgevraagd worden. Een begroting kan dan worden opgesteld, inclusief 

dekkingsvoorstel. Het college gaat er van uit dat het initiatief 

zelfvoorzienend zal worden gerund.  

 

Het college staat derhalve positief tegenover de motie.  

 

Aangenomen 

 

Tegen: 

VVD, HvH 

 

SV: 

Trots 

M&S 

HRM 

STZ/

EC 

31 M ‘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; 

PvdA 

GLH 

D66 

SP 

OPH 

Trots 

AP 

CU 

JvS De gemeente en haar partners, als Spaarnelanden en Randstad 

uitzendbureau, hebben zich gecommitteerd aan de NVP sollicitatiecode 

welke als doel heeft discriminatie (bewust of onbewust) uit te sluiten. De 

uitgangspunten van de code zijn onder andere: ‘gelijke kansen bij gelijke 

geschiktheid’, ‘alleen vragen naar informatie die nodig is voor de 

beoordeling’ en er is een klachtenregeling. Het college start in 2016 een 

proef met anoniem solliciteren en betrekt daarbij de ervaringen die op dit 

moment worden opgedaan met pilots bij andere gemeenten (bijvoorbeeld 

Den Haag, Utrecht en Nijmegen).  

Wel vraagt het college aandacht voor actief diversiteitsbeleid. Bij sommige 

functies moet het mogelijk zijn te vragen naar achtergrond of leeftijd. 

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

Aangenomen 

 

Tegen: 

VVD, FM, 

HvH 

 

SV: 

VVD 
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SZW 32 M ‘Onderzoek nú fundamenteel de 

huishoudelijke ondersteuning’ 

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; 

PvdA 

GLH

CU 

CDA 

VVD 

AP 

JB Het college wil graag de genoemde punten van de bullits in de motie onder 

het kopje 'verzoekt het college om' oppakken en hierover aan het einde van 

het jaar 2016 rapporteren. In het Plan van aanpak Huishoudelijke 

ondersteuning is de pilot met het computerprogramma Githa opgenomen 

en in de komende periode wordt gewerkt aan het raadsbesluit over de 

doorontwikkeling van het sociaal wijkteam (planning najaar 2016). Het 

gesprek over de organisatie van Huishoudelijke ondersteuning kan 

meegenomen en gewogen worden in het aanbestedingstraject 2018. 

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

 

Aangenomen 

 

Tegen:  

D66 

 

SV: 

Trots, SP, D66 
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GOB 33 M ‘Versneller voor initiatieven’ 

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; 

PvdA 

D66 

GLH 

AP 

CU 

BS Onderdeel van de nieuwe bestuursstijl is het project Bestuur op Maat.  
College- en raadsleden hebben enige tijd geleden gesprekken met partijen 
in de stad gevoerd om in beeld te krijgen hoe de bestuursstijl van 
Haarlem wordt ervaren. Een veel gehoorde klacht was dat zaken bij de 
gemeente zo lang duren. Zeker waar het aardige nieuwe initiatieven 
betreft. 
Een van de oorzaken is de opdracht aan het ambtelijk apparaat om 
integraal te adviseren. Dat kost tijd.  Soms duurt het maanden voordat een 
initiatief voorzien van een uitgebreid advies op de tafel van het bestuur 
belandt. 
Om meer snelheid te maken is daarom het project Bestuur op Maat 
gestart dat nu enkele maanden operationeel is.  Kern is dat het college niet 
pas na een tijdrovende ambtelijke beoordeling aan zet is,  maar juist 
helemaal aan het begin. Initiatieven worden direct na binnenkomst 
besproken in een ambtelijk projectteam dat elke week bij elkaar komt. 
Vervolgens worden die nieuwe initiatieven voorzien van een kort 
ambtelijk advies de volgende dinsdag in B&W besproken. Op de B&W 
vergadering is Bestuur op Maat nu een wekelijks vast agendapunt.  
Wekelijks geeft het college aan of een initiatief kansrijk wordt geacht en 
of er medewerking wordt verleend of niet,  en zo ja,  binnen welke kaders.  
Maar ook geeft het college soms aan dat een bepaald initiatief de normale 
route van integrale advisering moet doorlopen, omdat een zorgvuldige 
afweging noodzakelijk is.   
Door deze andere werkwijze is er veel meer snelheid ontstaan en krijgen 
betrokkenen binnen twee á drie weken bericht van het college.  
Het maken van meer snelheid is dus minder een kwestie van beschikbare 
capaciteit en meer een kwestie van anders werken. Daarom acht het 
college het inzetten van extra formatie in de persoon van een versneller 
nu niet nodig. Het college wil met alle plezier een raadsmarkt 
organiseren over deze nieuwe werkwijze of in de commissie Bestuur 
inzicht geven in de positieve resultaten van deze nieuwe werkwijze.  

 

Het college ontraadt de motie.  

Aangenomen 

 

Tegen: 

VVD, CDA, 

Trots, OPH, 

HvH, FM, SP 

 

SV: 

VVD, CDA, 

Trots, OPH, 

HvH, SP 
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STZ/ 

JOS 

34 M Geef pleegkinderen van 18 de 

mogelijkheid nog bij hun pleeggezin te 

blijven  

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 

Trots 

AP 

OPH 

MS Pleegzorg is mogelijk, ook na het 18
e
 jaar in de gemeente Haarlem. Dit 

gebeurt door het verlenen van verlengde jeugdhulp conform de Jeugdwet. 

Dan is het ook mogelijk dat een jongere vanaf 18 jaar tot 23 jaar verblijft 

bij de pleegouders en dat de pleegouders daarvoor vergoeding en 

begeleiding ontvangen. Het CJG beoordeelt het verlenen van de 

verlenging.  

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven.  

 

Het college staat derhalve positief tegenover de motie. 

Aangenomen 

 

Raadsbreed 

 

SV:  

SP, GLH, D66 

STZ 35 M Subsidieambtenaar is pingping kassa 

Draagt het college op: 

Te komen met een voorstel waarbij in 

principe 1 ambtenaar binnen de gemeente 

Haarlem wordt binnengehaald of 

omgeschoold die zich uitsluitend richt op 

het binnen halen van provinciale en 

Europese en overige subsidies. Waarbij 

er een standaard bedrag en eventueel een 

percentage van het binnengehaalde 

bedrag als salaris naar de 

subsidieambtenaar gaat bij het succesvol 

binnenhalen van een benodigde of anders 

onbekend gebleven subsidie. Dan kan 

wellicht daarna na goedkeuring door de 

raad een pilot van een jaar worden gestart 

waarbij gekeken wordt over er meer dan 

normaal aan subsidies worden 

binnengehaald 

Trots JvS Binnen de gemeentelijke organisatie wordt actief gelobbyd voor het 

verwerven van subsidies. Het gemeentebreed werkende kennispunt 

subsidies scant periodiek subsidiemogelijkheden voor de gemeente 

Haarlem en adviseert bij aanvragen. Het kennispunt subsidies heeft nauw 

contact met beleidsafdelingen en programmamanagers regio, G32, VNG en 

Europa voor afstemming beleidsprogramma, actualiteiten college en raad 

en externe ontwikkelingen. In het afgelopen jaar is een lobby agenda 

gemaakt en is de lobby richting G32, VNG en Europa sterker ingezet. Dit 

jaar heeft het college u geïnformeerd middels een collegenota 

(2015/509141) over de afdoening van motie 14 Professionele lobby voor 

investeringen in de stad (2014/429783). Daarin staat aangegeven dat de 

lobby op subsidies is geïntensiveerd.  
 
Het college ontraadt de motie.   

 

Verworpen 

 

Voor:  

Trots 

 

SV:  

SP 
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GOB 

 

36 M Gescheiden afval, het levert wat op 

Verzoekt het college: 

Om de baten en kosten van het 

gezamenlijk afval scheiden project 

nauwlettend in de gaten te houden. De 

raad te informeren wanneer het punt is 

bereikt dat er een positief saldo is en met 

een voorstel te komen hoe een deel(tje) 

van dat positieve saldo, onder de 

verantwoordelijke Haarlemse inwoners 

verdeeld kan worden als dank voor de 

getoonde inzet. 

Trots CYS Het resultaat van de kosten en baten wordt in de afvalstoffenheffing 

verrekend, bij positief resultaat wordt dit in afvalstoffenheffing verwerkt. 

Daarnaast wordt vanuit SPA in maatregel 5 een beloningssysteem 

uitgewerkt waarbij als er goed gescheiden wordt het voordeel aan de 

bewoner ten gunste komt. 

 
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 
uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de 
motie.  

 

Verworpen 

 

Voor:  

Trots, OPH, 

CU, GLH 

 

SV:  

GLH 
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DVV 37 M Loket voor de participerende burger ter 

voorkoming van de apatische burger 

Draagt het college op: 

Te komen met een voorstel waarbij er 

eén loketfunctie komt die de participatie 

en het gewenste samendoen niet 

belemmert, maar juist laat zien hoe 

welkom  Haarlemmers met goede 

participatie ideeën zijn. Daarna komt het 

1 loket voorstel naar de raad ter 

bespreking. 

Trots JvS Haarlemmers kunnen op dit moment zelf kiezen via welke kanaal ze een 

initiatief onder de aandacht willen brengen bij de gemeente Haarlem. 

Daarnaast wordt hard gewerkt aan de lancering van het digitale 

gemeentelijke participatieplatform en de maatschappelijke 

initiatievenkaart.  Feitelijk een digitaal loket voor mensen die willen 

participeren of zelf een initiatief hebben. In de ambtelijke organisatie 

wordt met de nieuwe bestuursstijl, het project Bestuur op Maat, het 

leertraject Leren door Doen en de inzet van de gebiedsverbinders en 

accountmanagers uitvoering gegeven aan het beter faciliteren en versnellen 

van initiatieven en participatie. Het is de wens van het college om deze 

nieuwe manier van werken niet bij één persoon of fysiek loket neer te 

leggen, maar onderdeel te laten zijn van het werk voor álle medewerkers 

binnen de gemeente.  
 

Het is de wens van het college om deze nieuwe manier van werken 

onderdeel te laten zijn van het werk voor álle medewerkers binnen de 

gemeente. Omdat deze manier van werken nieuw is, en extra inzet nodig is 

op het snijvlak van stad, organisatie en bestuur, is er begrip bij het college 

om één iemand in de organisatie te hebben die zowel intern als extern 

drijvende kracht is achter participatie en samendoen. Het college komt 

hiervoor bij de begroting met een voorstel om aansluitend bij de huidige 

organisatie en het versterken van het reeds ingezette project Bestuur op 

Maat formatie voor vrij te maken. Zie ook motie  33. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

Voor:  

Trots, ,SP 
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STZ 

JOS 

SZW 

38 M Sportverenigingen en dagbesteding 

verfrissend anders 

Verzoekt het college: 

Met een voorstel te komen en in overleg 

te treden met sportverenigingen die als 

een extra kans het aanbieden van 

dagbesteding zien, hoe we in Haarlem 

dan de clubs een opleiding of cursus 

kunnen aanbieden en een vergoeding (en 

in welke vorm) voor het aanbieden van 

de dagbesteding 

Trots MS/ 

JL 

Via de pilot ‘Sportverenigingen in het sociaal domein’ wordt door 

maatschappelijke organisaties in samenwerking met sportverenigingen ook  

dagbesteding aan kwetsbare groepen aangeboden, zoals aangepast sporten 

voor demente ouderen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze 

laatste groep wordt ook in het Koersdocument Werk en Inkomen  

(2016 /255655) als doelgroep hiervoor benoemd. 

Deze samenwerking houdt in dat sportverenigingen hun accommodatie 

beschikbaar stellen, sportactiviteiten aanbieden en maatschappelijke 

organisaties op de locatie van de sportvereniging hun cliënten begeleiden. 

Het sportaanbod en ondersteuning wordt door de partners onderling 

geregeld. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie. 

Verworpen 

 

Voor:  

Trots, OPH, 

SP 

DVV 39 M Wet Open Overheid 

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. 

D66 

GLH 

PvdA 

SP 

Trots 

JvS De Wet open overheid (Woo) heeft als doel overheden en semi-overheden 

transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke 

informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en 

economische ontwikkeling beter te dienen. 

  

De gemeente Haarlem ondersteunt de gedachte van de wet en werkt actief 

aan het zodanig inrichten van techniek en processen dat die in 2020 gereed 

moeten zijn om alle openbare informatie eenvoudig en geautomatiseerd 

publiek toegankelijk te maken. Wel valt te verwachten dat investeringen in 

de gemeentelijke informatievoorziening nodig zijn om uitvoering te 

kunnen geven aan de Woo. 

 

Ook de VNG onderschrijft het doel van een open overheid, maar vraagt bij 

de wetgever aandacht voor aspecten die met uitvoerbaarheid van de Wet 

open overheid te maken hebben. Steun voor de Woo moet dan ook gaan 

over de strekking van de wet, met ruimte voor de VNG om namens 

gemeenten de uitvoeringsaspecten ter discussie te stellen. 

  

Het college staat positief tegenover de motie. 

Aangenomen: 

 

Tegen:  

VVD, HvH 

 

SV:  

VVD, CDA 
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STZ/ 

WW

GZ 

40 M Power to the Wijkteam: geen woorden, 

mandaten!  

Verzoekt het college: 

•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, 

GLH 

PvdA

CDA 

CU 

Trots 

AP 

JL Het college staat positief tegenover deze motie en zal dit verwerken in het 

raadsbesluit rondom de doorontwikkeling van het sociaal wijkteam dat 

gepland staat voor het najaar. 

 

Het college staat derhalve positief tegenover deze motie. 

Aangenomen: 

 

Tegen:  

VVD, HvH 

 

SV:  

VVD, SP 
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SZW 41 M Nu vooruit!  

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: 

-De opnieuw berekende reële 

kostprijsopbouw zo snel mogelijk toe te 

passen (en niet te wachten tot 1-1-2017); 

-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.  

D66, 

GLH 

PvdA 

CDA 

VVD 

CU 

Trots 

AP 

JB Het college ziet deze motie als een ondersteuning van en aanvulling op de 

acties uit het PvA en positionpaper Huishoudelijke ondersteuning.  

Het college gaat de noodzakelijke acties in gang zetten om uitvoering  te 

kunnen geven aan de motie waaronder het samenstellen van een 

projectorganisatie, gesprekken met de aanbieders, etc.  

 

Het college staat positief tegenover deze motie en zal de uitvoering zo 

spoedig als mogelijk starten. 

 

Aangenomen 

 

Raadsbreed 
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VER

VAL

LEN 

en 

verva

ngen 

door 

42 

BIS 

 

42 M Draai het eens om 

Verzoekt het college om: 

•Op basis van vrijwillige deelname een 

proef uit te voeren met ‘omgekeerd 

toewijzen’ volgens bovengenoemde 

stappen; 

•Hierbij ook te onderzoeken welke 

personen de verschillende stappen 

zouden moeten uitvoeren om het systeem 

ook juridisch sluitend te maken; 

•Over de resultaten te rapporteren in de 

commissie Samenleving; 

•De resultaten te betrekken bij de 

discussie over de aanbestedingen voor 

2018 of zoveel eerder als mogelijk; 

 

CU 

PvdA 

GLH 

D66 

CDA 

JB Het college begrijpt de intentie van deze motie. Het zet aan tot nadenken 

over vereenvoudiging en versnelling. Gelet op het grote aantal 

ontwikkelingen rond de Huishoudelijke ondersteuning en de activiteiten 

die al in gang zijn gezet en gaan worden, is de vraag in de motie op dit 

moment niet uitvoerbaar en wenselijk. Dit mede in verband met de 

beschikbare capaciteit. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Vervallen 

SZW 42 
BIS 

M Draai het eens om 

Verzoekt het college om: 

Een proef uit te voeren met ‘omgekeerd 

toewijzen’ volgens bovengenoemde 

stappen, met een beperkt aantal clienten 

en op basis van vrijwilligheid 

(bijvoorbeeld in een specifieke wijk of 

bij een sociaal wijkteam) 

Over de resultaten te rapporteren in de 

cie samenleving 

Indien daartoe aanleiding is de resultaten 

te betrekken bij de discussie over de 

aanbestedingen voor 2018 

D66, 

PvdA, 

GLH, 

CU, 

CDA 

  Aangenomen 

 

Tegen:  

VVD, FM, 

HvH 

 

SV:  

SP 
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GOB 43 M Meer Ambitie Strategisch 

Afvalbeheerplan 

Verzoekt het college: 

Aanvullende maatregelen uit te werken 

met als doel in Haarlem te komen tot 

meer afvalscheiding en voor de begroting 

de raad in ieder geval te informeren over 

de mogelijkheid van: 

•Een proef in samenwerking met 

kinderopvangcentra met het inzamelen 

van luiers gecombineerd met lobby 

richting Rijk en VNG voor een goede 

recycling hiervan; 

•Uniforme inzamelpunten voor glas, 

papier/karton en textiel in de wijken (niet 

meer misgrijpen); 

•Wekelijks inzamelen van Plastic, Metaal 

en Drankenkartons in plaats van 

tweewekelijks; 

•Nascheiden van grof huishoudelijk afval 

dat aan huis wordt opgehaald door 

Spaarnelanden; 

•Wijkinzamelpunten voor klein grof 

huishoudelijk afval als alternatief voor 

het voorgestelde betaald aan huis ophalen 

en de voor veel mensen te grote afstand 

tot milieuplein; 

•Een proef met gescheiden 

afvalinzameling bij hoge flats in 

Schalkwijk waar nog stortkokers voor dit 

doel aanwezig zijn zodat mensen niet tien 

verdiepingen naar beneden hoeven om 

hun afval te scheiden; 

 

CU CYS 1. In MRA-verband wordt gekeken of er regionaal kan worden 

samengewerkt bij het inzamelen en verwerken van luiers en 

incontinentiemateriaal. Voorgesteld wordt om hierbij aan te sluiten. 

 

2. Als onderdeel van het SPA wordt een locatiecontainerplan uitgewerkt 

ter optimalisering van de voorzieningen voor herbruikbare stromen, zodat 

het voor inwoners makkelijker wordt om hun afval gescheiden aan te 

bieden.  

 

3. Het college gaat bij het SPA uit van ambitieniveau 1a en daarbij wordt 

wekelijks PBD ingezameld. 

 

4. Het aan huis opgehaalde grofvuil wordt nu al na-gescheiden.  

De resultaten daarvan tellen mee voor het scheidingspercentage. 

 

5. In het kader van het SPA zal een werkgroep belast worden met het 

uitwerken en invoeren van pilots.  

 

6. In het kader van het SPA zal een werkgroep belast worden met het 

uitwerken en invoeren van pilots. 

 
Aan de strekking van deze motie wordt met betrekking tot de punten 1 tot 
en met 4 in het bestaande beleid reeds uitvoering gegeven.  

Voor de punten 5 en 6 adviseert het college de raad om het voorstel van 

het college af te wachten.  

 

Ingetrokken 
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INGE

TRO

KKE

N 

44 A Geen leges voor Samen Doen 

Besluit : 

-Geen leges te berekenen voor het 

verstrekken van advies over de 

haarbaarheid van (complexe) niet-

commerciële initiatieven  

-De tekst in de kadernota hierop aan te 

passen door weglating van ‘advies 

haalbaarheid initiatief, advies 

haalbaarheid complex initiatief…’ 

GLH JvS De al dan niet complexe initiatieven betreffen hier ruimtelijke initiatieven 

(Wabo-gerelateerd, dus van dakkapel, kantoorgebouw tot uitbreiding van 

woning of fabriekspand, etc.). In de kadernota wordt op bladzijde 62 niet 

bedoeld sociale initiatieven gericht op het leefbaarder maken van de stad.  

 

Onduidelijk is of deze motie ook op juridische gronden uitvoerbaar is.   

Het opnemen van een vrijstelling in de legesverordening is gebonden aan 

zware regels (belastingwetgeving). Indien leges verschuldigd zijn, is in 

beginsel een ieder deze verschuldigd. Probleem met deze motie is dat lastig 

te bepalen is wat onder de definitie van commercieel valt. Is bijvoorbeeld 

een woningbouwcorporatie commercieel?  

 

Bovendien, als leges worden gekoppeld aan het al dan niet commercieel 

zijn van een activiteit, dan zou dat ook logischerwijs voor andere 

onderdelen gelden zoals de aanvraag van een Wabo-vergunning, onderdeel 

bouwen van een voetbalclub bijvoorbeeld. Dit past niet met de 

uitgangspunten van leges dat de kosten van een specifieke dienst op de 

aanvrager worden verhaald.  

Tenslotte draagt het in rekening brengen van leges voor het adviseren op 

deze ruimtelijke initiatieven  bij aan het meer kostendekkend maken van 

het Wabo-product. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Ingetrokken 
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 45 M Circulair Bouwen aan een Circulair 

Haarlem. 

Overwegende dat 

-We in Haarlem graag de circulaire 

economie een handje willen helpen 

-We in Haarlem veel zullen bouwen de 

komende jaren 

-We door circulair bouwen te stimuleren 

een voorbeeld in Nederland kunnen 

worden 

Draagt het college op om 

-Circulair bouwen als gunningscriterium 

toe te voegen aan 

aanbestedingsvoorwaarden 

GLH JvS Het opnemen van circulariteit in aanbesteding criteria bij bouwwerken sluit 

aan op de ambities die het college heeft en bij de recent vastgestelde nota 

Startprogramma Haarlem circulair 2030. Hierbij wordt ook gekeken naar 

mogelijke aansluiting bij ervaringen vanuit MRA en G32.   
 
Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 
wachten.  

Ingetrokken 

INGE

TRO

KKE

N 

46 M ‘Geef het vogelhospitaal haar vleugels 

terug’ 

Verzoekt het college : 

•Een jaarlijkse bijdrage van 30.000 euro,  

 zijnde een reële bijdrage naar rato 

 hoeveelheid op te vangen dieren, toe te 

 zeggen aan het Vogelhospitaal. 

•Aan deze toezegging een 

prestatiecontract te koppelen 

GLH JB De gemeente vult haar wettelijke taak voor zwerfdierenopvang reeds in via 

een meerjarig vastgelegde subsidie aan Dierenbescherming afdeling 

Noord-Holland Zuid.  

 

Het college draagt het Vogelhospitaal een warm hart toe en gaat nader 

onderzoek doen of en op welke wijze aan  het Vogelhospitaal toegekend 

moet worden. 

 
Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 
wachten.   

 

Ingetrokken 
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VER

VAN

GEN 

DOO

R 48 

BIS 

48 M ‘Geef shelter aan verborgen helden’ 

Vraagt/Roept het college op: 

•Haarlem als Shelter City aan te melden: 

een stad waar buitenlandse 

mensenrechten-verdedigers tijdelijk op 

adem kunnen komen; 

•Een concept begroting op te stellen voor 

de opvang van  

mensenrechtenverdedigers in een jaar en 

dit programma ter goedkeuring voor te 

leggen aan de gemeenteraad, voor de 

begroting van 2017, waarbij een 

financiële dekking gevonden kan worden, 

deels in het cluster sociaal, deels in 

cluster fysiek, deels bij veiligheid; 

GLH 

D66 

PvdA 

JB Het college vindt Haarlem als Shelter City een sympathiek idee, maar wil 

de financiële en organisatorische (capaciteit) implicaties eerst in beeld 

hebben alvorens hierover een standpunt in te nemen. 

 
Het college adviseert de raad om het onderzoek van het college af te 

wachten.. 

 

Vervangen 

STZ/ 

WW

GZ 

48 
BIS 

 MOTIE ; ‘Geef shelter aan verborgen 

helden’  

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; 

GLH, 

D66, 

PvdA 

JB  Aangenomen 

 

Tegen: 

VVD, CDA, 

FM, HvH 



Overzicht moties en amendementen inclusief besluitvorming/stemverhouding Behandeling Kadernota 2016  versie 30 juni 2016 

HA Nr. MA Onderwerp Indie
ner(s) 

PH Advies College Besluit Raad 

 

 
38 

DVV 49 M Handhaving, net als de wijkagent, een 

belangrijke schakel voor een schoon, 

heel en veiligheid Haarlem  

Verzoekt het college: 

Met een voorstel te komen, zodat er ook 

voor de afdeling Handhaving een basis 

structuur is gebaseerd op wijkbezetting 

en aantal inwoners van Haarlem, 

waardoor de zeer gewaardeerde 

resultaten van wijkagent ook voor 

handhaving kunnen gelden. 

Trots BS Het in de motie verzochte voorstel voor een basisstructuur voor afdeling 

Handhaving gebaseerd op wijkbezetting is reeds ingevoerd. 

Sinds 2016 werken de integraal handhavers wijkgericht. Haarlem is 

onderverdeeld in 21 wijken. Voor elke wijk is een wijkhandhaver 

aangewezen. Deze handhaver staat in contact met zowel de sleutelfiguren 

in de wijk als de wijkbewoner en kan zodoende snel inspelen op problemen 

die in de wijk spelen.  

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de motie.  

Verworpen 

 

Voor: 

CDD, Trots, 

OPH, CU, SP, 

GLH 

 

SV:  

SP 

        

   2
e
 termijn Raad     
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 50 A Aandacht voor afval(plan) 

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)”  

D66 

PvdA 

SP 

HvH 

VVD 

CDA 

  Aangenomen 

 

Tegen:  

Trots, OPH 

 

SV:  

CU, GLH 

 51 M Vallende kinderen. Ook erg 

Vraagt het college om: 

Een deel van het bedrag wat terugvloeit- 

a E 17.500 beschikbaar te stellen aan het 

GGD Kennemerland voor aanschaf en 

plaatsing van traphekjes binnen de 

doelgroep WMO en ouders met jonge 

kinderen. 

VVD   Verworpen 

Voor: 

VVD,  

CDA (-1), 

OPH, HvH, 

SP, D66 (-1) 

 

SV:  

CDA, PvdA, 

Trots, OPH, 

HvH, SP, 

GLH, D66 
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 52 M Win de terugwinning  

draagt het college op, 

-om samen met bijvoorbeeld 

Spaarnelanden, regionale overheden en 

provincie(s) te onderzoeken of het 

mogelijk is om een terugwin fabriek voor 

hoogwaardige metalen uit electronisch 

afval te vestigen binnen onze 

stadsgrenzen; 

AP   Ingetrokken 

 53 M Beter OV 

Draagt het college op om in de MRA een 

stevige lobby op gang te krijgen richting 

Rijk en provincie om het OV aanbod op 

de route Haarem  Amsterdam zuid vv op 

een toereikend niveau te krijgen 

AP   Ingetrokken 
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 54 M Steuntje in de rechte rug van IJmond 

Spreekt uit: 

•De moedigheid van de IJmond 

gemeenten te waarderen 

 

Verzoekt het college: 

•Het pleidooi van de IJmond gemeenten 

te ondersteunen door aan de minister bij 

het versturen van het collegebesluit 

expliciet te laten weten dat het besluit 

voor de MRA-regio met grote tegenzin is 

omdat Haarlem de investeringscapaciteit 

van Ymere wil behouden maar Haarlem 

liever heeft dat de minister alsnog Ymere 

dwingt te splitsen of het bezit in 

Kennemerland te voorkopen aan een 

andere corporatie zodat er met behoud 

van investeringscapaciteit alsnog een 

woningmarktregio Zuid-

Kennemerland/IJmond kan worden 

gevormd; 

CU 

AP 

  Ingetrokken 
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 55 M Creëer bouwruimte in 

bestemmingsplannen 

Verzoekt het college: 

Teneinde de mogelijkheden voor 

woningbouw in Haarlem te maximeren 

en te versnellen: 

•Ook bouwlocaties waarvan de 

ruimtelijke procedures nog niet zijn 

gestart of afgerond actief in de markt te 

zetten om de interesse van de markt te 

stimuleren; 

•Nog dit jaar actualisatie te starten van 

bestemmingsplannen voor nieuwe 

bouwlocaties die al bekend zijn zodat 

deze locaties zo snel mogelijk 

beschikbaar kunnen komen op het 

moment dat er vraag is uit de markt of als 

het nodig is extra gronden actief in de 

markt te zetten; 

•De kosten hiervoor te dekken door het 

versneld bundelen van Haarlemse 

bestemmingsplannen in aanloop naar de 

Omgevingswet zodat het aantal 

bestemmingsplan procedures gelijk blijft 

of lager wordt; 

CU 

OPH 

Trots 

FM 

  Verworpen 

 

Voor: 

PvdA, Trots, 

OPH, CU, FM 

 

SV: 

AP, SP, GLH 



Overzicht moties en amendementen inclusief besluitvorming/stemverhouding Behandeling Kadernota 2016  versie 30 juni 2016 

HA Nr. MA Onderwerp Indie
ner(s) 

PH Advies College Besluit Raad 

 

 
43 

 56 M Motie: Niet Lullen Maar Poetsen 
Vanaf 1 augustus 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 juridischevoorwaarden voldoet; 

• Op zo kort mogelijke termijn alle cliënten met 

huishoudelijke ondersteuning te benaderen om te 

bezien of deze dient te worden aangepast en Aan 

al deze cliënten een brief te sturen waarin de 

algemene herindicatieronde wordt aangekondigd; 

• Met iedereen die geen of een onrechtmatige 

beschikking heeft ontvangen met betrekking tot 

huishoudelijke ondersteuning in gesprek te gaan; 

• De cliënten die aangeven behoefte te hebben aan 

een nieuwe indicatie met voorrang te her 

indiceren volgens de nieuwe systematiek; 

• Bij het binnenkomen van het signaal, gegeven 

door professionele zorgverlener of mantelzorger, 

dat een cliënt huishoudelijke ondersteuning in de 

F2 categorie nodig heeft als tijdelijke voorziening 

meteen de huishoudelijk ondersteuning op te 

schalen tot de F2 en tegelijkertijd het traject van 

indicering op te zetten, om vast stellen of de 

tijdelijke voorziening omgezet moet worden in een 

beschikking voor langere tijd; 

 

NLM

P 

  Verworpen 

 

Voor:  

VVD, CDA 

(1), OPH, CU, 

FM, HvH, SP 

 

SV:  

PvdA, VVD, 

Trots, OPH, 

CU, GLH, 

D66 
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   Een nieuw beleid voor te bereiden voor de 

huishoudelijke ondersteuning, met daarbij de 

volgende herzieningen: Een objectieve 

indicatiestelling door een zorgprofessional, 

Beschikkingen met een 

Motie: Niet Lullen Maar Poetsen 

concreet aantal uren per cliënt, Betaling van 

zorguitvoerders op basis van de in de beschikking 

vastgestelde uren; • 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; 

• De alternatieven voor de organisatie en 

toewijzing van huishoudelijke ondersteuning te 

onderzoeken en daartoe verschillende opties uit te 

werken omdat als we het systeem fundamenteel 

willen veranderen, we nu met onderzoek moeten 

starten om op tijd te zijn voor de aanbestedingen 

voor 2018;• Ruimte te creëren voor een juiste 

bepaling van het aantal ondersteuningsuren door: 

De opnieuw berekende reële kostprijsopbouw zo 

snel mogelijk toe te passen (en niet te wachten tot 

1-1-2017) en 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. • Een proef uit te voeren met 

‘omgekeerd toewijzen’ met een beperkt aantal 

cliënten en op basis van vrijwilligheid 

(bijvoorbeeld in een specifieke wijk of bij een 

sociaal wijkteam); • Dit te financieren uit de 

huidige budgetten voor huishoudelijke 

ondersteuning en de reguliere middelen binnen het 

Sociaal Domein; • De commissie Samenleving 

periodiek van de voortgang van de directe 

verbeteringen op de hoogte te houden en daarnaast 

uiterlijk in oktober 2016 de (ook reeds toegezegde) 

voorstellen tot herziening en uitkomsten van de te 

onderzoeken mogelijkheden uitgewerkt voor te 

leggen zodat besluitvorming hierover voor het 

einde van 2016 kan worden 

afgerond.99999999999999999999999 

  Vervolg 56  
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