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 1 

STZ/S

ZW 

Mil/W

WGZ 

1 A  Niet alleen communiceren, Duurzaam 

Renoveren! 

Geeft het college opdracht 

Voor 15-10-17 met concrete voorstellen 

te komen waardoor we sneller meer 

corporatiewoningen duurzaam kunnen 

bouwen en renoveren, en hierbij; 

•In te zetten op cofinanciering door 

corporaties, andere overheden, en de 

gemeente; 

•Maximaal rendement zoeken in termen 

van co2 reductie per bestede euro; 

Besluit ter dekking hiervan:  

•Aan besluitpunt 11.G toe te voegen, met 

uitzondering van het 

duurzaamheidsprogramma; 

•Als besluitpunt 11H toe te voegen: 

In te stemmen met de uitvoering van het 

duurzaamheidsprogramma en de 

voorgestelde dekking hiervan, met 

uitzondering van de 

communicatiemiddelen, en in plaats 

daarvan 500.000 euro structureel te 

reserveren voor het verduurzamen van 

sociale huurwoningbestand 

SP CYS/JL In het duurzaamheidsprogramma is geen bedrag van 500.000 euro 

opgenomen voor communicatie, maar 215.000 euro. Dit bedrag is 

onderbouwd in bijlage 5 bij het duurzaamheidsprogramma, de 

Toelichting Begroting Duurzaamheidsprogramma 2017-2022. 

Communicatie is onmisbaar voor de energietransitie. Haarlem heeft 

de ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn. Daarom moeten de 

Haarlemmers goed geïnformeerd worden over de ambitie en de 

gevolgen, later volgt acceptatie. 

 

Omdat de corporaties belangrijke partners zijn bij het verduurzamen 

van de woningvoorraad is een substantieel deel van de maatregelen 

uit de routekaart (mede) gericht op de corporaties en hun huurders. 

 

De gemeente ondersteunt de corporaties bij het opstellen van hun 

duurzaamheidmaatregelen om zo maximaal rendement te behalen in 

termen van CO2-reductie per bestede euro. Dit maakt onderdeel uit 

van de prestatieafspraken 2017, waarbij de focus ligt op 

gebiedsscenario’s voor Schalkwijk en Oost. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 



  Overzicht moties en amendementen Kadernota 2017 
 

HA Nr. 
2017 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies college Besluit 
raad 

 

 2 

SZW/

W&I 

2 M Doelgroep inkomenstoeslag verbreden 

Geeft het college de opdracht om 

•De verordening Inkomenstoeslag 

zodanig te wijzigen dat vanaf 1 januari 

2018 de doelgroep Haarlemmers die in 

aanmerking komt voor een 

inkomenstoeslag wordt verbreed naar 

diegenen die gedurende de referteperiode 

een inkomen hadden dat niet hoger is 

dan 120% van de bijstandsnorm; 

•De kosten van deze wijziging te dekken 

uit de reserve WWB 

SP JL Op pagina 263 van het Jaarverslag 2016 is inzichtelijk gemaakt wat 

de stand van de WWB-reserve is. Daaruit blijkt dat de stand op 1-1-

2017 € 3,845 miljoen bedroeg en niet in de motie genoemde € 4,2 

miljoen die opgenomen is in de risicoparagraaf bij de kadernota. Na 

verwerking van de reeds besloten onttrekkingen bedraagt de reserve 

eind 2017 € 2,887 miljoen (zie tabel op blz. 21 van de kadernota). 

Na verwerken van de voorstellen uit de Kadernota 2017 resteert nog 

€ 2,167 miljoen.  

 

Het voorstel uit de motie zou structureel additionele kosten van 

jaarlijks circa € 447.000 met zich mee brengen. 

Structurele kosten kunnen in beginsel niet gedekt worden uit de 

(WWB-)reserve.  

 

De individuele inkomenstoeslag is een toeslag voor Haarlemmers 

die minstens drie jaar een minimuminkomen hebben tot 115% van 

de van toepassing zijnde bijstandsnorm en jonger zijn dan de 

pensioengerechtigde leeftijd. De hoogte van de inkomensgrens sluit 

nu aan bij het overige minimabeleid en de HaarlemPas. Hierdoor is 

het voor zowel burgers helder wie hiervoor in aanmerking komt. Als 

voor een regeling een andere inkomensgrens gaat gelden, geeft dit 

meer onduidelijkheid. Ook stijgen de uitvoeringskosten, nu is de 

HaarlemPas voldoende om de inkomensgrens vast te stellen. Bij een 

hogere grens voor de inkomenstoeslag zal extra onderzoek moeten 

worden gedaan. De burger moet aanvullende inkomensbewijzen 

over drie jaar overleggen. De controle hierop vergt extra 

uitvoeringscapaciteit.  

In maart kwam de SER met het advies ‘Opgroeien zonder armoede’ 

hierin wordt ook verwezen naar inkomensgrenzen. Het college komt 

nog met een reactie op het SER advies.  

 

Het college ontraadt de motie.  
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 3 

SZW/

W&I/ 

STZ/ 

WWG

Z 

3 M Eerst briefadres, daarna pas controle 

•Het krijgen van een uitkering kan 

worden versneld door eerst het 

briefadres te geven en pas daarna te 

controle te laten plaatsvinden net zoals 

nu al in de gemeente Amsterdam 

gebeurt; 

•De goeden niet onder de slechten 

hoeven te lijden; 

Geeft het college de opdracht 

•Meteen na de indicatie door de BCT een 

briefadres te verstrekken;  

SP JL De uitvoering van het verstrekken van briefadressen wijkt in de 

praktijk enigszins af van de werkwijze zoals beschreven in de motie. 

Het college staat echter wel positief tegenover de strekking van de 

motie. Het college zal nader onderzoek doen naar mogelijkheden 

om het verstrekken van briefadressen te versnellen. De bevindingen 

uit het rapport ‘Evaluatie van re-integratie na detentie: terugkeer van 

volwassen ex-gedetineerden in de samenleving’, worden hierbij 

betrokken’ 

 

Het college staat positief tegenover de strekking van de motie. 

 

SZW/

WMO 

4 M Geen bezuinigingen meer op de 

Huishoudelijke Ondersteuning 

Geeft het college de opdracht 

•Om niet verder meer te bezuinigen op de 

Huishoudelijke Ondersteuning en dus de 

ingeboekte bezuiniging van structureel 2.2 

miljoen euro te schrappen, en dit verwerken 

in de begroting 2018-2022 

SP JB Binnen het sociaal domein geldt het uitgangspunt rijksbudget is 

werkbudget. De post van € 2,3 miljoen heeft betrekking op het 

realiseren van dit uitgangspunt.  

 

Het betreft dekking van uitvoeringskosten (inclusief overhead) 

binnen het sociaal domein. Het gaat niet om een (extra) bezuiniging, 

maar om een technische hersteloperatie.  

Tot 2017 werden deze kosten na afloop van het boekjaar via de 

‘hekberekening’ aan de (oude) Wmo toegerekend. Vanaf 2017 zijn 

deze kosten op begrotingsbasis zichtbaar gemaakt en daarmee 

toegerekend binnen het hek. Bij de begrotingsbehandeling 2017 is 

hierover besloten.  

 

De bestaande ruimte in de budgetten (onderuitnutting) wordt 

gebruikt om deze post in te vullen (zie ook blz. 34-35 van de 

begroting 2017).  

 

Het college ontraadt de motie. 
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STZ/E

C 

5 M Meer sociale kleine kunst 

Geeft het college opdracht 

•Bij het opstellen van de begroting 2018-

2022  250.000 euro structureel extra aan 

het cultuurstimuleringsfonds toe te 

voegen, ten behoeve van kleinschalige 

kunstprojecten met een sociaal 

maatschappelijke doelstelling; 

•Dit te dekken uit extra structurele 

algemene middelen zoals deze in de 

meicirculaire naar voren komen; 

•Voorafgaand aan de begroting 2018-

2022 een voorstel te doen voor de 

uitwerking van de toekenningsregels 

voor deze extra middelen voor 

kleinschalige kunstprojecten, met een 

sociaal maatschappelijke doelstelling 

SP JB Het college onderschrijft de noodzaak om de criteria van dit fonds 

aan te passen, zodat vooral sociaal-maatschappelijke initiatieven en 

kleinschalige kunstprojecten mogelijk gemaakt kunnen worden.  

Het college zal voor de begrotingsbehandeling onderzoeken of, en 

met welke hoogte, het cultuurstimuleringsfonds verhoogd kan 

worden.  

 

Het college verwijst naar de beantwoording van motie 10. Motie 10 

doet een ander financieel beroep op de begroting. Bij het opstellen 

van de begroting wordt een integrale afweging gemaakt. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

SZW 6 M Minder remgeld voor kwetsbare 

Haarlemmers 

Geeft het college de opdracht 

•Om in de meerjarenbegroting 2018 – 

2022 de tarieven voor de eigen bijdrage 

voor het ontvangen van Huishoudelijke 

Ondersteuning en voor het krijgen van 

begeleiding of dagbesteding met ingang 

van 1 januari 2018 te halveren; 

•De extra uitgave van 1,25 miljoen euro 

per jaar te bekostigen uit de 

(decentralisatie)gelden van het rijk;  

SP JB Haarlem volgt bij het opleggen van de eigen bijdrage de normen die 

het ministerie jaarlijks vastlegt bij Algemene Maatregel van 

Bestuur. Daarmee volgt de gemeente het oordeel van het Rijk ten 

aanzien van de draagkracht van burgers, gegeven de hoogte van hun 

inkomen. Burgers met een laag inkomen worden daarbij ontzien en 

burgers met een hoger inkomen dragen naar draagkracht bij. De 

sterkste schouders dragen zo de zwaarste lasten. Burgers met een 

laag inkomen kunnen verder gebruik maken van de 

compensatieregeling in de bijzondere bijstand (regeling 

tegemoetkoming bij ziekte en handicap). Burgers die gebruik maken 

van dagbesteding of individuele begeleiding die gekanteld is naar de 

basisinfrastructuur betalen voor deze ondersteuning geen eigen 

bijdrage via het CAK. Omdat steeds meer aanbod gekanteld wordt, 

zal ook steeds minder eigen bijdrage geïnd worden. 

 

Het college ontraadt de motie. 
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 5 

SZW/

WWG

Z 

7 M  “Preventie-woning tegen 

dakloosheid”  

draagt het College op; 

-de preventie-woning in te zetten als 

middel om ontruiming en dakloosheid te 

voorkomen en hiertoe een opdracht uit te 

zetten bij partners in het sociaal domein, 

-de raadscommissie Samenleving te 

informeren over de hoeveelheid 

geholpen individuen en de vermeden 

kosten door de inzet van de preventie-

woning, 

-de kosten van de preventiewoningen te 

dekken uit de reserve sociaal domein, 

AP JB/JL In het kader van de afspraken over preventie van huisuitzettingen en 

situatie na uit huis zettingen voor gezinnen met kinderen en senioren 

worden door de corporaties in een vroegtijdig stadium (bij twee 

maanden huurachterstand en nog voor de schuld naar de 

deurwaarder gaat) melding gemaakt van de huurachterstand bij het 

sociaal wijkteam. Wanneer huurder geen financiële middelen heeft 

om de verplichte lopende huur te betalen (tot de aanvraag 

schuldhulpverlening is gerealiseerd) dan wordt er in samenwerking 

met Sociale Zaken versneld een uitkering aangevraagd en wordt - 

wanneer noodzakelijk - het 023 Steunfonds (voorheen Goede 

Gieren) of Urgente Noden gevraagd om een bijdrage voor de 

betaling van de huur, of worden andere maatwerkoplossingen 

gezocht. Sinds 2015 zijn er geen uitzettingen meer geweest van 

mensen uit de doelgroep. Mocht er dakloosheid optreden bij 

gezinnen zijn daarvoor opvangmogelijkheden in de Velserpoort. Het 

inzetten van preventie-woningen is daarom in de ogen van het 

college overbodig. Het college heeft bovendien geen signalen dat 

afspraken nodig zijn voor andere doelgroepen. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

STZ/J

OS/DV

V 

8 M  “Laat (jongere) burgers niet 

rondspoken”  

draagt het College op; 

- actief bij te houden wanneer mensen 

worden uitgeschreven uit de basis- 

administratie die geen ander 

inschrijfadres hebben, 

- deze actief te begeleiden naar zorg en 

ondersteuning indien nodig, 

- een ruimhartig beleid te voeren met 

vestrekking van (tijdelijke) postadressen, 

AP JL In september 2016 is gestart met de aanpak spookjongeren die 

zowel preventief als hulpverleningsgericht is. Medewerkers van de 

Basis Registratie Persoonsgegevens zijn geïnformeerd over 

spookjongeren en extra alert op signalen bij uitschrijving.  

Bij uitschrijving worden huisbezoeken afgelegd met als doel de 

jongeren te informeren over hun situatie en een 

hulpverleningsaanbod te doen.  

Het college zal, mede naar aanleiding van motie 3, nader onderzoek 

doen naar mogelijkheden om het verstrekken van briefadressen te 

versnellen. 

 

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

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover 

deze motie.  
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 6 

SZW/

WWG

Z 

9  “Pakketdrukte eenzaam bestreden”  

draagt het College op,  

-in samenspraak met een 

welzijnsorganisatie - bijvoorbeeld 

BUUV - actief mensen in de wijken te 

werven en te ondersteunen die er 

behoefte aan hebben om pakketjes van 

buurtbewoners aan te nemen en af te 

geven; 

-deze sociale afhaalpunten door te geven 

aan de pakketbezorgers; 

-bij te houden of de sociale afhaalpunten 

goed functioneren en bij eventuele 

problemen te bemiddelen; 

-de resultaten te rapporteren aan de 

commissie beheer en samenleving; 

AP JB Het college vindt dit een sympathiek idee. Of de motie kan worden 

uitgevoerd hangt grotendeels af van de mogelijkheden en bereidheid 

van de verschillende bezorgdiensten.  

 

Het college ontraadt de motie.. 

 

STZ/E

C 

10 M “stimuleer de cultuurstimulering”  

draagt het College op; 

-het cultuurstimuleringsfonds weer op 

niveau te brengen van 350.000 euro, 

-de bestaande subsidie relaties te 

indexeren, 

-dekking te zoeken uit de algemene 

middelen, 

AP JB De subsidies worden in 2018 geïndexeerd.  

Zie ook antwoord op motie 5.  

 

Hoewel het college positief staat tegenover de strekking van de 

motie, ontraadt het college de financiële dekking. Het college zal de 

raad na integrale afweging een dekkingsvoorstel doen bij de 

Programmabegroting 2018-2022. 
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 7 

GOB/

OGV 

11 M “Fietsers en wandelaars gelijk groen”  

draagt het College op; 

-te onderzoeken voor alle kruispunten of 

gelijk groen voor voetgangers en fietsers 

ingevoerd kan worden, 

-de bevindingen ter advisering aan de 

commissie beheer voor te leggen, 

AP CYS Op dit moment hebben fietsers en voetgangers op alle kruispunten al 

wel gelijk groen in één richting, maar niet gelijk groen in alle 

richtingen. Dit heeft ermee te maken dat per kruispunt wordt 

gekeken wat de meest optimale afstelling is voor die situatie, 

rekeninghoudend met alle verkeersdeelnemers. Als de gelegenheid 

zich voordoet (zoals bij de Prinsenbrug) wordt tegelijk groen al 

toegepast. Echter dit is niet altijd mogelijk en kan zelfs leiden tot 

langere wachttijden (en de daarmee gepaard gaande rood licht 

negatie) voor langzaam verkeer. Daarmee wordt het 

tegenovergestelde bereikt. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

STZ/W

WGZ 

12 M Initiatiefvoorstel “Wonen in 

Zelfbeheer, tussen opvang en 

zelfstandig wonen”  

verzoekt College, 

- te onderzoeken of een voorziening voor 

wonen in zelfbeheer in Haarlem een 

goede 

  aanvulling op het bestaande aanbod kan 

zijn, 

- in dit onderzoek zowel de cliënten als 

de zorgaanbieders te betrekken, 

- de raadscommissie Samenleving te 

informeren over de uitkomsten van dit 

onderzoek, 

- de kosten van dit onderzoek te dekken 

uit de reserve sociaal domein 

AP JL/JB In Haarlem en haar regio is een breed scala aan voorzieningen 

beschikbaar voor mensen die om uiteenlopende redenen (tijdelijk) 

niet in hun eigen onderdak kunnen voorzien. Dit varieert van een 

eerste opvang bij dakloosheid, tot langdurig verblijf met begeleiding 

en zelfstandig wonen met (intensieve) begeleiding. Daarmee bestaan 

er voldoende ondersteuningsmogelijkheden tussen eerste opvang en 

zelfstandig wonen. Inzet van het college is het openen van nieuwe 

voorzieningen te voorkomen door te investeren in preventie, 

begeleiding op maat en betaalbare zelfstandige huisvesting. 

Daarnaast wil het college eerst de effecten van Domus+ en Skaeve 

Huse afwachten en komt zo nodig later nog terug op de suggestie 

over zelfbeheer. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 



  Overzicht moties en amendementen Kadernota 2017 
 

HA Nr. 
2017 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies college Besluit 
raad 

 

 8 

SZW/

WMO/

STZ/W

WGZ 

13 M “Organiseer Onafhankelijke Cliënten 

Ondersteuning”  

draagt het College op,  

•een openbare lijst aan te maken van 

organisaties* die zich bezighouden met 

enige vorm van onafhankelijke 

cliëntondersteuning, 

•de keuze van de cliënt uit dit aanbod 

leidend te laten zijn, 

•de ondersteuning laagdrempelig (zowel 

fysiek als digitaal), makkelijk vindbaar 

en gratis te laten zijn,  

•de kosten van onafhankelijke 

cliëntondersteuning te dekken uit de 

WMO reserve op basis van een nog op te 

stellen overzicht van vergoedingen voor 

deze ondersteuning, 

AP JB In de commissie is veelvuldig over cliëntondersteuning gesproken. 

De nota ‘Nader invullen van Cliëntondersteuning in het sociaal 

domein’ (2016/539632) is op 23 maart 2017 in de commissie 

Samenleving besproken. Cliëntondersteuning is/wordt daarmee 

zodanig geregeld dat aan de wensen in de motie wordt tegemoet 

gekomen. Er zijn al vele organisaties actief en met het besluit van 

het college is er nog een nieuwe onafhankelijke partij toegevoegd. 

Daarnaast zijn er voorzieningen en ontwikkelingen waarmee met 

name Haarlemmers die, zoals de motie zegt ‘niet in het systeem 

passen’, ondersteund worden. Zoals de Herstelacademie (door en 

voor mensen met psychische kwetsbaarheid) en zijn er vrijwilligers 

die via Maatjes GGZ deze groep ondersteunen. Ook zorgt de 

kanteling van dagbesteding en (individuele) begeleiding dat het 

aanbod in de sociale basis verbetert en vrij toegankelijk wordt. 

 

Het college ontraadt de motie. 
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SD/CC 14 M Middelen sociaal domein overstijgend 

inzetten voor een integraal en 

optimaal resultaat voor Haarlemmers  

 Verzoekt het college 

•Een integraal onderzoek uit te voeren 

naar de mogelijkheden van positieve 

beïnvloeding voor en vanuit het sociaal 

domein middels de inzet van 

voorzieningen in het fysieke en 

economisch domein met financiering 

vanuit het sociaal domein; 

•In dit onderzoek een lijst van 

maatregelen op te nemen welke ingezet 

kunnen worden inclusief de financiële 

consequenties. Te denken valt aan 

straatmeubilair, verlichting, een veilige 

toegankelijke omgeving, geschikte 

woningen (woonvormen), 

ontmoetingsplekken zoals buurttuinen 

etc. ; 

•Dit onderzoek aan te bieden aan de 

raad, waarop de raad een afgewogen 

keuze kan maken over de inzet van 

financiële middelen voor een integrale 

aanpak waarbij een win/win situatie 

ontstaat op alle domeinen.  

•In de toekomst voorstellen vanuit het 

economische en fysieke domein te 

voorzien van een paragraaf sociaal en 

waar van toepassing de raad een verzoek 

te doen om (co-)financiering vanuit het 

sociaal domein. 

VVD JL/JvS In het coalitieprogramma Haarlem 2014-2018 Samen doen! is 

afgesproken dat de gemeente Haarlem geen middelen uit de reserve 

sociaal domein overstijgend inzet. In de Kadernota 2017 wordt 

onderbouwd waarom en voor welke periode bestuurlijk gekozen 

wordt voor verlenging van het bestaan van de reserve sociaal 

domein.  

 

 

Het college ontraadt de motie. 
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SD/CC 15 M Mag het hek weg? Hevel de reserve 

sociaal domein alsnog over naar de 

algemene reserve  

Verzoekt het college 

•Met een voorstel te komen om de 

reserve sociaal domein zoals 

oorspronkelijk bedoeld bij de 

Programmabegroting 2018 over te 

hevelen naar de algemene reserve.  

•Dit voorstel te voorzien van een 

raadsbesluit om de reserve sociaal 

domein versneld op te heffen.  

•Bij een goed onderbouwde 

onwenselijkheid voor de volledige 

overheveling van de reserve met een 

voorstel te komen om de reserve 

gedeeltelijk op te heffen en minstens de 

helft van de huidige reserve over te 

brengen naar de algemene reserve zodat 

deze ingezet kan worden in de overige 

domeinen waarbij deze een positief 

effect heeft op het sociaal domein. 

VVD JL/JvS In 2015 is de looptijd van de reserve sociaal domein gekoppeld aan 

de (verwachte) looptijd van de integratie-uitkering sociaal domein. 

Zoals aangegeven in de kadernota is het college van mening dat de 

reserve tot en met 2021 in stand moet blijven, zodat de middelen 

ook voor zorg beschikbaar blijven. In 2019 wordt tussentijds nut en 

noodzaak van de reserve beoordeeld.  

 

Het Rijk heeft in de meicirculaire 2017 bekendgemaakt dat de 

voorgenomen overheveling per 2018 van de integratie-uitkering 

sociaal domein naar de algemene uitkering is uitgesteld. Er moeten 

eerst afspraken gemaakt worden over de structurele indexering van 

de betreffende budgetten. Besluitvorming daarover is aan een nieuw 

kabinet, zodat overheveling naar verwachting niet eerder dan met  

ingang van 2019 kan plaatsvinden.  

 

Het college acht daarom nog niet het moment gekomen om de 

middelen voor sociaal domein in te zetten voor bredere doelen. 

 

Het college ontraadt de motie. 
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SZW/

W&I 

16 M Win-Win: Zet de tegenprestatie in 

voor Haarlemse problematiek 

Verzoekt het college 

•Met een voorstel te komen om de 

tegenprestatie gerichter in te zetten om 

Haarlemse problematiek aan te pakken 

zoals de opgesomde voorbeelden. 

Daarbij een lijst aan te leveren van 

overige Haarlemse problematiek waarbij 

de inzet van de tegenprestatie een 

oplossing zou kunnen bieden zonder 

banen te verdringen. 

VVD JL In het coalitieprogramma Haarlem 2014-2018 Samen doen!  is 

afgesproken dat de gemeente Haarlem geen gedwongen 

tegenprestatie vraagt aan mensen met een uitkering maar wel 

verwacht en stimuleert dat mensen door (vrijwilligers)werk 

participeren in de samenleving. 

In 2014 is in de verordening Tegenprestatie (2014/342850) 

vastgesteld dat het college bij het opdragen van de tegenprestatie 

naar vermogen rekening houdt met de persoonlijke situatie, wensen 

en kwaliteiten van de klant. 

Vanuit ‘Ik doe mee!’ (koersdocument 2016/255814) worden alle 

klanten gesproken in het kader van participatie. Het college krijgt 

een beter beeld van de klanten en hierdoor kan er gericht worden 

ingezet op de re-integratie en participatiemogelijkheden van de klant 

en de wensen uit de stad. Het college geeft op bovenstaande wijze 

uitvoering aan de tegenprestatie. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

STZ/J

OS 

17 M Integrale visie op integrale kindcentra 

Draagt het college op  

.Een sturende rol op zich te nemen en 

met alle lokale partners te komen tot een 

integrale visie en beleid ten aanzien van 

integrale kindcentra.  

•Afspraken met deze partners in de 

Lokale Educatieve Agenda te koppelen 

aan de pedagogische raamplannen van 

de kindcentra en die te ondersteunen 

vanuit de betrokken beleidsvelden zoals 

welzijn, jeugdzorg, sport, cultuur en 

mediawijsheid. 

VVD, D66 MS Het college werkt samen met kinderopvang, peuterspeelzalen, 

jeugdgezondheidszorg/CJG en basisscholen aan het verder 

ontwikkelen van het IKC waarbij de gemeente een regisserende rol 

heeft. Ook is een werkgroep voorzieningenstructuur primair 

onderwijs opgericht in het kader van het Strategisch 

Huisvestingsplan Onderwijs (SHO). Het college neemt de 

aanbeveling over, en zal op korte termijn de verdere 

visieontwikkeling IKC gerealiseerd hebben.  

Het SHO is een onderdeel van de Lokale Educatieve Agenda 

(LEA). Het college neemt de tweede aanbeveling over om de 

verdere visieontwikkeling van de IKC op te nemen als onderdeel 

van de LEA en zal dit bespreken met de deelnemers van de LEA. 

 

Het college staat positief tegenover de motie.  
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CC 18 A OZB niet-woningen eigenaren 

verhogen met 1,4% 

Besluit 

•Besluitpunt 16 lid c dat nu luidt “Het 

tarief voor eigenaren OZB niet-

woningen per 1 januari 2018 met 3% 

boven inflatie te verhogen tot het 

landelijk gemiddelde, dus met 4,4%” te 

wijzigen in “Het tarief voor eigenaren 

OZB niet-woningen per 1 januari 2018 

met te verhogen met 1,4%”. 

•Dekking voor het bedrag van ongeveer 

€300.000,- te laten vinden door het 

college en indien dit niet lukt de dekking 

te halen uit de algemene reserve. 

Suggesties voor dekking: 

-Subsidie referendum €75k niet gebruikt 

in 2017 

-Beleidsintensivering 

Klantcontactcentrum €100k / €200k / 

€300k / €300k 

VVD JvS Bij de invulling van de taakstelling op inkomsten uit het 

coalitieprogramma 2010-2014 is een evenwichtige afweging 

gemaakt tussen stijging van woonlasten (OZB-woningen) en 

stijging van overige gemeentelijke lasten (waaronder OZB niet-

woningen). De taakstelling op woonlasten is inmiddels geheel 

gerealiseerd, maar die van de niet-woningen nog niet geheel. Vanuit 

die evenwichtige afweging (zowel burgers als bedrijven dragen bij) 

vindt het college het redelijk ook bij de eigenaren van de niet-

woningen deze verhoging in rekening te brengen.  

 

De geraamde baten zijn structureel en incidentele dekking uit 

reserves, of incidentele niet gebruikte middelen voor het 

referendum, zijn daarom niet toereikend. De beleidsintensiveringen 

voor het Klantcontactencentrum zijn noodzakelijk en deze 

budgetten kunnen daarom niet voor dekking aangewend worden. 

 

Het college ontraadt de motie. 
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CC 19 M De schuldquote in het groen? 

Geeft het College de opdracht: 

Om in de meerjarenbegroting 2018-2022 

de nettoschuldquote van de gemeente 

Haarlem te doen verminderen tot 90% 

althans niet te laten stijgen boven 96%. 

VVD HvH JvS De netto schuldquote omvat naast de vaste schuld ook de vlottende 

schuld, de vlottende activa en het totaal van de baten. Hiermee geeft 

deze quote een completer beeld van de financiële positie van de 

gemeente dan door sec te kijken naar de vaste schuld, maar er 

kleven ook nadelen aan de quote. De sturing is primair gericht op 

een sluitende exploitatie inclusief het daarbij behorende 

investeringsprogramma. De ontwikkeling van de (vaste) schuld is 

daarvan een afgeleide. De ontwikkeling daarvan is al van veel 

factoren afhankelijk. Bij de schuldquote wordt daarnaast ook nog 

rekening gehouden met baten, waardoor het als sturingsinstrument 

minder goed bruikbaar is. Als voorbeeld kan gekeken worden naar 

ontwikkeling van het kengetal zoals weergegeven in het Jaarverslag 

2016 (blz. 179). Door de wijziging in het BBV betreffende de 

systematiek van de interne doorbelasting wijzigde de quote van 96% 

op 31 december 2016 naar 103% per 1 januari 2017 zonder dat de 

schuldenlast is gewijzigd.  

In het coalitieprogramma Samen Doen! is vastgelegd dat door het 

vastleggen van een investerings- en kasstroomplafond en door 

middelen vrij te maken voor schuldvermindering, de (vaste) schuld 

niet verder stijgt, maar daalt. 

Omdat de stad groeit en handhaving van de bestaande plafonds een 

adequate facilitering van die groei in de weg kan staan, zal er, door 

de nieuwe coalitie, een nieuwe afweging gemaakt moeten worden 

tussen het gewenste investeringsniveau en een verantwoorde 

schuldontwikkeling. 

Het college ontraadt de motie. 
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GOB/ 

STZ/B

P 

20 M Haarlem groeit verantwoord! - 16.000 

nieuwe woningen  

Draagt het College op 

•Zo spoedig mogelijk de 25 locaties die 

op de bijgevoegde kaart zijn aangegeven 

te laten ontwikkelen. 

•Hierbij als voorwaarde mee te geven dat 

er ondergronds geparkeerd moet worden 

•Hierbij als voorwaarde mee te geven dat 

de woningen energie-neutraal en gasloos 

moeten zijn. 

•Zorg te dragen dat er zowel kleine, 

middelgrote als grote woningen 

gebouwd zullen worden 

•Zorg te dragen dat 30% van de 16.000 

woningen een huurpuntentotaal onder de 

liberalisatiegrens heeft. 

•Zorg te dragen dat dit gebeurt met 

respect voor de reeds aanwezig bedrijven 

in de Waarderpolder en in overleg met 

de Industriekring Haarlem 

VVD JvS/JL Ook het college vindt dat er tempo gemaakt moet worden met het 

bouwen van woningen en dat daarvoor locaties ontwikkeld moeten 

worden. Hier wordt op dit moment al hard aan gewerkt. Met 

uitzondering van de locaties in de Waarderpolder worden alle 

locaties op bijgevoegde kaart al verkend danwel ontwikkeld. De 

meest kansrijke worden als eerste aangepakt in de zogenaamde 

Ontwikkelzones. Deze zoneringsstrategie zorgt ervoor dat de 

energie gericht kan worden ingezet op die locaties waarvan het 

college denkt dat op korte termijn het hoogste rendement te halen is. 

Er wordt dus actief gewerkt aan versnelling van de 

woningbouwopgave. De raad heeft onlangs nog geld vrijgemaakt 

voor deze aanpak. Bestaande ontwikkelingen kunnen met extra 

capaciteit wellicht versneld worden, maar het verkennen van 

mogelijke locaties vergt ook zorgvuldigheid.  

Het college acht het niet realistisch te veronderstellen dat alle 

locaties tegelijkertijd ontwikkeld kunnen worden. Het is belangrijk 

dat er kwalitatief hoogwaardig, evenwichtig, gebouwd wordt aan de 

groei van de stad en dat daarin ook de groei van voorzieningen 

wordt meegenomen. In de uitwerking van het programma Groei van 

de stad zal de ontwikkelopgave dan ook worden meegenomen. Het 

bouwen van woningen in de Waarderpolder past bovendien niet in 

het bestaand beleid.  

De voorwaarde van ondergronds parkeren acht het college als te 

beperkend. Het uitgangspunt van het college is om parkeren niet te 

faciliteren in de openbare ruimte en daarbinnen wordt gekeken naar 

de mogelijkheden; het college komt binnenkort met een opinienota 

hierover.  

Daarnaast is het college voorstander van energieneutraal en gasloos 

bouwen, maar de landelijke wetgeving maakt het op dit moment nog 

niet mogelijk om dit in alle gevallen af te dwingen.  

 

Het college ontraadt de motie. 
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SZW/

WMO 

21 M Van ‘scooter naar ‘stoel’ met shoppen 

als doel’ 

Verzoekt het college: 

•Voor een pilot-periode van een jaar en 

aantal leen-rolstoelen beschikbaar te 

stellen in de gemeentelijke 

fietsenstallingen waar 

scootmobielgebruikers tijdelijk gebruik 

van kunnen maken voor hun bezoek aan 

het centrum van Haarlem 

•Deze mogelijkheid goed te 

communiceren in nieuwsbrieven en 

middels informatiekanalen specifiek 

voor de doelgroep 

 

GLH, OPH, 

CU 
JB Het college herkent de problematiek van de toegankelijkheid van 

winkels en horeca voor scootmobielen. 

Technisch is invulling te geven aan de motie. De vraag is in 

hoeverre burgers van Haarlem die een scootmobiel rijden het 

probleem van de motie daadwerkelijk ervaren en of dit wel een 

goede oplossing is voor dit geschetste probleem. Zijn burgers die 

een scootmobiel rijden wel in staat om een rolstoel zelfstandig voort 

te bewegen bijvoorbeeld? 

Het college zou hier graag eerst onderzoek naar willen instellen. 

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

 

 

GOB 22 M Punt gemaakt: Extra tappunten  

Verzoekt het college: 

•Nog twee watertappunten toe te voegen 

aan de bestaande hoeveelheid 

watertappunten 

•De locaties voor deze tappunten te 

bepalen op basis van de vraag vanuit de 

stad en in overeenstemming met de wens 

van een dekkend netwerk 

•Uit te zoeken wat de kosten zijn en vóór 

de begroting de raad hierover te 

informeren en aan te geven welke 

mogelijke financiering beschikbaar is. 

GLH, OPH, 

CU, D66, 

CDA  

CYS De vraag wat de kosten zijn voor twee watertappunten is al 

beantwoord: € 26.000 voor twee stuks. 

Vanuit de stad is de vraag voor een extra tappunt in Schalkwijk 

reeds bekend, voor het andere extra tappunt wordt naar een locatie 

gezocht die het beste in een dekkend netwerk past. 

 

De kosten voor twee watertappunten bedragen € 26.000. De kosten 

kunnen gedekt worden uit het budget ‘Nieuw beleid duurzaamheid, 

fiets en groen 2018’.  

 

Het college staat positief tegenover de motie. 
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GOB/S

D 

23 M Stadsergonoom om toegankelijkheid 

te vergroten 

Verzoekt het college: 

*Een ‘stadsergonoom’ aan te stellen, die 

met belangenbehartigers, woningbouw, 

werkgevers, MKB, welzijn, onderwijs, 

recreatie, ontwerpers, OV, bewoners en 

inhoudelijke experts zorgt voor fysieke, 

mentale en sociale toegankelijkheid van 

Haarlem. 

*Uit te zoeken welke kosten dit vergt en 

dit mee te nemen als optie voor de 

gemeenteraad in het pakket voorstellen 

dat wordt uitgewerkt voor het 'extra 

budget transformatie verwant met sociaal 

domein’ (p.20); 

 

GLH CYS/J

B 

Het college onderschrijft het belang van toegankelijkheid van de 

openbare ruimte voor alle gebruikers. Dit is een van de onderwerpen 

die aan de orde komen in de Ontwerp structuurvisie openbare 

ruimte. De voetganger is naar mening van het college een heel breed 

begrip dat betrekking heeft op alle gebruikers van het trottoir; van 

kind tot oudere, te voet of op wielen. De toegankelijkheid beperkt 

zich niet alleen tot de fysieke inrichting. Ook de omgeving, mentale 

en sociale factoren, zijn van grote invloed. Dat geldt ook voor de 

gebouwen zelf. Na vaststelling van de Structuurvisie wordt een 

uitvoeringsprogramma voorgelegd aan de raad.  

Om integraal de toegankelijkheid beter te verankeren vindt het 

college het inzetten van een stadsergonoom te specifiek. Wel is het 

college positief om tijdelijk, bijvoorbeeld voor een jaar, extra 

capaciteit in te zetten om dit onderwerp goed te verankeren en 

verbinden in het beleid.  

Zie ook beantwoording motie 49 en 50. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

STZ/J

OS 

24 M Prioriteren in het Primair Onderwijs 

Draagt het college op: 

De renovatie van de Cruquius school 

alsnog op te nemen in de Kadernota 

2017 voor het jaar 2018, en daarvoor 

dekking te zoeken bij de versnelde 

afschrijving Onderwijs 

D66 VVD 

CDA SP GLH 

Trots Hlm 

HvH PvdA 

MS De renovatie van de Cruquiusschool is al in het nieuwe Strategische 

Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) opgenomen. De kosten van deze 

renovatie worden voorlopig geschat op circa € 3 miljoen. De 

versnelde afschrijving op onderwijshuisvesting maakt een extra 

investering in een onderwijsgebouw in 2018 van maximaal € 3 

miljoen mogelijk. Indien de raad dit wil besteden aan het 

bespoedigen van de renovatie van de Cruquiusschool, dan zal het 

college deze investering opnemen in het investeringsplan voor het 

jaar 2018. 

 

Het college staat positief tegenover de motie. 
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SZW/S

TZ/EC 

25 M De HaarlemPas gaat 

toegangsdrempels verlagen. 

draagt het college op om na te gaan of 

een entreeprijs van ca. € 5,00, wellicht 

onder condities,  mogelijk is voor 

HaarlemPas houders en de raad hierover 

in het najaar te informeren. Het is thans 

niet na te gaan of er financiële 

consequenties aan een hogere korting 

verbonden zijn. 

OPH, Trots 

Hlm, FM 
JL/JB Het college is blij met alle organisaties in de stad die een korting 

bieden aan HaarlemPashouders. Het toekennen van kortingen is een 

keuze van de organisatie zelf.  

De motie grijpt in op de bedrijfsvoering van de cultuurpodia en 

heeft financiële consequenties voor deze podia.  

Slechts bij een aantal kortingen geeft de gemeente op dit moment 

een financiële bijdrage. Het gaat over korting op zwembaden en de 

gratis bibliotheekpas.  

Het college onderzoekt of er aanvullende korting mogelijk is voor 

de pashouders bij de reeds via de VVV aangeboden last minute 

tickets (= 50% korting) voor diverse voorstellingen. Het 

Cultuurstimuleringsfonds Haarlem is een ander gemeentelijk 

instrument om laagdrempelig aanbod en gratis toegankelijke 

festivals en evenementen te blijven faciliteren, zoals bijv. de Mars 

der Muzikanten en het Houtfestival. 

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

 

 

STZ/W

WGZ 

26 M Levensloopbestendig bouwen als 

uitgangspunt 

draagt het college op om na te gaan hoe 

in hoeverre levensbestendig bouwen het 

uitgangspunt kan worden bij alle 

nieuwbouw/renovatie  en de raad 

hierover in het najaar te informeren. 

OPH, Trots 

Hlm, FM, CU 
JL Het Bouwbesluit stelt een aantal eisen ten aanzien van de 

aanpasbaarheid van de woning. Veel van de nieuwe woningen zijn 

nultredenwoningen en via aanpassingen levensloop bestendig te 

maken. Levensloopbestendigheid voor alle nieuwe en gerenoveerde 

woningen is niet haalbaar omdat sommige woningtypen voor 

doelgroepen als jongeren daar niet geschikt voor (hoeven) zijn. In 

de woonvisie 2017-2020 besteden we aandacht aan 

levensloopbestendig bouwen. In het Regionaal Actieprogramma 

(RAP) wonen 2016-2020 wordt aangegeven dat 

levensloopbestendig gebouwd wordt voor de regio gaan faciliteren, 

een en ander wordt via de regionale woonzorgagenda uitgewerkt.  

 

Het college ontraadt de motie.  
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STZ/J

OS 

27 M Heeft het concept van het PIT een 

meerwaarde voor Haarlem? 

draagt het college op om na te in 

hoeverre het invoeren van dit concept of 

invoeren van elementen ervan in de 

Haarlemse aanpak kan leiden tot 

versterking van de Haarlemse 

ambities/doelstellingen en de raad 

hierover in het najaar te informeren 

OPH PvdA 

Trots Hlm, 

CDA, CU 

MS Naar aanleiding van een eerdere motie heeft het college een 

werkbezoek gebracht aan het Preventief Interventie Team en heeft 

het concept bestudeerd. Elementen uit dit concept zijn overgenomen 

in de herijking van het jongerenwerk en in de werkwijze van het 

Centrum voor Jeugd en Gezin. Het college wil graag verder 

onderzoeken hoe elementen uit dit concept toegepast kan worden op 

de ondersteuning van de broertjes/zusjes van onze top 25 jongeren 

met name via signalen vanuit het primair onderwijs. 

 

Het college staat positief tegenover deze motie.  

 

MenS/

HRM 

28 M Werken aan werkgelegenheid – een 

doorstart van het traineetraject bij de 

gemeente Haarlem 

draagt het college op om het 

traineeprogramma binnen de gemeente te 

(re)activeren en op een zodanig niveau te 

brengen dat vanaf het najaar en 

vervolgens continu minimaal 20 

traineeplekken van 28 uur of meer 

kunnen worden aangeboden in de 

opleidingsverhouding op de 

arbeidsmarkt. 

De raad ziet graag ook een instroom 

vanuit de bijstand en de WW. 

 

Indien er (meer)kosten aan de doorstart 

verbonden zijn, biedt onder meer de 

stelpost voor de uitvoering van de 50-

banen motie SP/OPHaarlem dekking. 

OPH, Trots 

Hlm 
JvS Inmiddels is de Traineepool 2 in 2017 succesvol afgerond en is de 

werving voor Traineepool 3 gestart. Voor de traineepools wordt 

specifiek (diversiteit) en op de doelgroep (jongeren) geworven. Het 

betreft zes recent WO afgestudeerden in de leeftijdscategorie tot 25 

jaar.  

Het verzoek om 20 traineeplekken open te stellen vergt veel 

specialistische capaciteit, extra budgetten, tijd en energie, en 

begeleiding van onze organisatie. Hierop is de organisatie niet 

ingericht en gelet op de al hoge werkdruk kan een dergelijk aantal 

niet gefaciliteerd worden.  

 

Instroom uit WW en bijstand kan plaats vinden zowel via reguliere 

wervingsprocedures als bij werving op garantiebanen (Lokaal 

Sociaal Akkoord). Bij garantiebanen behoren personen met een 

bijstandsuitkering, die niet in staat zijn het minimumloon te 

verdienen, tot de doelgroep. 

 

Het college ontraadt de motie. 
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GOB/S

TZ/JO

S 

29 M Elk Haarlems kind een goede 

speeltuin 

Verzoekt het college: 

•Onderzoek te doen naar de precieze 

omvang van de bezuiniging op de niet-

zelfstandige speeltuinen, met als doel 

ook deze bezuiniging volledig terug te 

draaien. 

•Mocht het nu in de kadernota geraamde 

budget daarvoor ontoereikend zijn, voor 

de begroting inzichtelijk te maken welke 

extra middelen daarvoor nodig zijn. 

PvdA, D66, 

GLH, CDA, 

AP, OPH, 

Trots HLM 

MS Het college gaat onderzoek doen naar de precieze omvang van de 
bezuiniging op de niet-zelfstandige speeltuinen. Het college zal 
voor de Programmabegroting 2018 inzichtelijk maken welk extra 
budget hiervoor nodig is.  
 
Het college staat positief tegenover de motie.  

 

STZ/E

C 

30 M Geef museum Haarlem de steun die 

het verdient! 
Besluit het College op te dragen: 

*Nu al de toezegging te doen voor de 
financiële steun van € 40.000 voor de 
jaren 2018 en 2019, met uitzicht op de 
jaren daarna 
 

HvH FM 

VVD OPH 

Trots Hlm 

JB Het college wijst op de gemaakte afspraak met Museum Haarlem 

(zie blz.3 van de notitie Stand van zaken cultuur in Haarlem, 

2017/258435): in oktober 2017 ontvangt de gemeente eerst de 

schriftelijke toezeggingen van het museum met betrekking tot de 

fondsenwerving voor de nieuwe presentatie (incidentele kosten € 

550.000). 

Vervolgens komt het college eventueel bij de begrotingsbehandeling 

met een voorstel voor een exploitatiesubsidie aan Museum Haarlem 

voor 2018 en 2019. 

 

Het college ontraadt de motie. 
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GOB 31 A Achterstallig onderhoud wegwerken 

van D naar A 

Besluit in het besluit over de Kadernota 

2017 

Op pagina 6 bij kopje “ Transformatie 

onderhoud van de stad”  

Na de zin “Maar ook bezuinigingen op 

het onderhoud van de openbare ruimte 

kunnen worden teruggedraaid.” 

 Toe te voegen: 

“ Dat gebeurt door middel van het 

principe om eerst alle wijken met 

onderhoudsniveau D naar C te brengen, 

daarna alle wijken met 

onderhoudsniveau C naar B en tot slot 

alle wijken met onderhoudsniveau B 

naar A te brengen”. 

Trots HLM CYS Het college geeft in overweging om het amendement zodanig te 

formuleren dat wordt aangesloten bij amendement 55 (ambitie terug 

naar oorspronkelijk niveau) en dat bij het programmeren van 

onderhoud urgentie wordt gegeven aan het areaal met de laagste 

kwaliteit. 

 

Het college ontraadt het amendement. 
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GOB 32 A Afvalscheiden direct belonen, dat 

werkt het best 

 in het besluit over de Kadernota 2017 

De tekst op p 27 

“Dit betekent ook dat het financieel 

beloningssysteem …. vanaf 2021 

ingevoerd kan worden” 

Te veranderen in  

“Het financieel beloningssysteem zal, 

net als de invoer van het afvalscheiden, 

gefaseerd ingevoerd worden, zodat 

wijken die starten met het afvalscheiden 

daar direct een beloning voor 

ontvangen”. 

Trots HLM CYS Het invoeren van een beloningssysteem is geen onderdeel van het 

implementatieplan. Met het vaststellen van de Kadernota 2016 heeft 

de raad besloten het beloningssysteem eind 2019 te behandelen. Bij 

positieve besluitvorming eind 2019 kan het beloningssysteem 

voorbereid worden in 2020, zodat het vanaf 2021 operationeel kan 

zijn. 

 

Per wijk invoeren is niet mogelijk, omdat Haarlem dan twee 

systemen naast elkaar krijgt wat belastingtechnisch niet mag binnen 

één gemeente. Bij een adequate invoering van omgekeerd inzamelen 

is Haarlem goed voorbereid op de invoering van een 

beloningsysteem. 

 

Het voorbereiden van het voorstel voor een beloningssysteem neemt 

tijd in beslag. Het voorstel dient na positieve besluitvorming van de 

raad nader uitgewerkt te worden en de belasting verordening moet 

hierop worden aangepast. 

 

Het college ontraadt het amendement. 

 



  Overzicht moties en amendementen Kadernota 2017 
 

HA Nr. 
2017 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies college Besluit 
raad 

 

 22 

GOB 33 A Container erbij, maar geen 

parkeerplaats eraf. 

Besluit in het besluit over de Kadernota 

2017 

Op p 27 de zin  “De te nemen 

maatregelen worden integraal met de 

wijkraad en buurt besproken, voorbereid 

en per wijk ingevoerd.” 

Te vervolgen met de extra zin: 

”Het streven is om geen parkeerplaatsen 

te laten verdwijnen door het plaatsen van 

containers, mocht dit wel het geval zijn 

dan wordt er een alternatieve plek 

gecreëerd of volgt er een korting voor de 

parkeervergunninghouders in de straat”. 

 

Eventuele minimale extra kosten kunnen 

gefinancierd worden uit het vrij te 

besteden bedrag van 2 miljoen euro. 

Trots HLM CYS Volgens het huidige beleid (procedure invoering ondergrondse 

inzameling restafval, 2007/11192) dienen bestaande parkeerplaatsen 

zoveel mogelijk behouden te blijven. Indien er geen andere 

mogelijkheid is dan het opheffen van een parkeerplaats, moet in 

beginsel in de omgeving een nieuwe parkeerplaats komen.  

Om de afvalscheiding te bevorderen bij mensen die in hoogbouw 

wonen, of in laagbouwwoningen zonder tuin, worden de 

inzamelvoorzieningen voor grondstoffen dichterbij gebracht. In 

beginsel wordt dit gedaan door een deel van de bestaande 

ondergrondse restafvalcontainers om te bouwen naar 

grondstofcontainers voor PBD, papier en gft. Waar nodig zullen 

nieuwe locaties aangewezen moeten worden. Het college 

onderschrijft dit deel van het amendement. Echter, het college kan 

niet meegaan met uw voorstel tot het geven van een korting voor 

parkeervergunninghouders in de straat. 

 

Het college ontraadt het amendement. 
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DVV/

MenS 

34 A Dienstverlening, lekker digitaal 

 Besluit in het besluit over de Kadernota 

2017 

Op p 35 de zin  “Binnen het programma 

dienstverlening en communicatie wordt 

gewerkt aan het optimaliseren van de 

dienstverleningsketen.” 

Te vervolgen met de extra zin: 

”Zodanig dat 1-1-2018 de datum is dat 

digitaal communiceren over elk 

onderwerp tussen de Haarlemmer en 

haar bestuur mogelijk is”. 

Trots HLM JvS Iedereen kan via WhatsApp en via email vragen stellen. Via 

Facebook en Twitter worden er ook vragen afgehandeld.  

 
Vanuit het project Zaakgericht Werken is een pilot gestart om de 
Meldingen openbare ruimte digitaal te communiceren via 
MijnOverheid.nl.  De verwachting is dat dit begin 2018 
operationeel is.  

 

De gemeente gebruikt bij de verdere digitalisering de middelen uit 

de Digitale Agenda 2020, waarbij door landelijke samenwerking in 

hoog tempo nieuwe voorzieningen beschikbaar komen. Deze 

opdracht is ‘nooit af’ aangezien de samenleving op dit onderwerp 

snel ontwikkelt. 
 
Privacy en Security overwegingen moeten hierbij worden 
meegenomen. 

 

Het college ontraadt het amendement. 

 

SZWL/

WWGZ 
35 A Houd bij NIEUWbouw direct 

rekening met OUD 

Besluit in het besluit over de Kadernota 

2017 

Op p 26 Onder het kopje “ Bouwen en 

versnellen” de zin “Elke toevoeging 

moet gepaard gaan met een verbetering 

van kwaliteit, gezondheid en 

functiemenging.” aan te vullen zodat de 

zin als volgt luidt: 

“Elke toevoeging moet gepaard gaan met 

een verbetering van kwaliteit, 

gezondheid en functiemenging en 

voldoen aan de ambitie om langer 

zelfstandig thuiswonen mogelijk  

Trots HLM JL Bij nieuwbouw wordt naast verbetering van kwaliteit, gezondheid 

en functiemenging in de stad in principe ook aandacht besteed aan 

de ambitie van langer zelfstandig wonen.  

Niet alle woningtypen zijn echter bij uitstek gericht op langer 

zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld omdat ze niet gelijkvloers zijn, 

zoals eengezinswoningen, of bedoeld zijn voor jongeren of andere 

woonconcepten faciliteren.  

 

Het college ontraadt de motie.  
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STZ/B

P 

36 A Samenwerking met de burger is top, 

burgertop! 

Besluit in het besluit over de Kadernota 

2017 

Op p 30 de zin  “Overigens niet beperkt 

tot de zuivere overheidsparticipatie, 

maar met name op het punt van 

burgerconsultatie en in samenwerking 

oppakken van gemeenschappelijke 

doelstellingen (co-creatie)” 

 

Te vervolgen met de extra zin: 

 

”Haarlem zal de mogelijkheden van het 

houden van een burgertop VOOR de 

kadernota van 2018 onderzoeken, zodat 

ideeën en suggesties van de 

Haarlemmers zelf OOK meegenomen 

worden en invloed hebben op het 

vaststellen van toekomstig beleid”. 

Trots HLM JvS De gemeente Haarlem heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in 

burgerconsultatie en het in samenwerking oppakken van 

gemeenschappelijke doelstellingen. Met het gebiedsgericht werken 

wordt in samenwerking met bewoners en organisaties in de 

gebieden gewerkt aan de opgave en uitvoering van met elkaar 

bepaalde doelen in het gebied. Daarnaast wordt geëxperimenteerd 

met nieuwe vormen van burgerparticipatie, zoals loting, Right to 

Challenge etc. De evaluatie van het experiment loting wordt 

binnenkort naar de raad gestuurd. Het college wil blijvend inzetten 

op burgerconsultatie en co-creatie.   

 
Het college ontraadt het amendement. 
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GOB 37 A Schipholweg 

Besluit in het besluit over de Kadernota 

2017 

 

De tekst op p 76  

“Schipholweg (€ 0,2 miljoen)  

De oversteek op de Schipholweg ter 

hoogte van de school is onveilig en moet 

worden aangepast” 

 

Te veranderen in: 

“De oversteek op de Schipholweg ter 

hoogte van de school is onveilig en zal 

uiteindelijk verdwijnen, tot die tijd moet 

de oversteek worden aangepast”. 

Trots HLM CYS Wat betreft de aanpassing van de oversteek op de Schipholweg: 

recent is hier al een aantal attentieverhogende maatregelen 

genomen.  

Daarnaast vindt op dit moment een integraal verkeersonderzoek 

plaats voor de Schipholweg door een gecertificeerd bureau. Hierbij 

wordt zowel gekeken naar verbetermaatregelen bij de oversteek van 

de Jetty Velusstraat, als naar alternatieve oversteekmogelijkheden 

voor het langzaam verkeer. De onderzoeksvraag aan het bureau is 

afgestemd met alle stakeholders in het gebied, waaronder de 

wijkraden. Het uiteindelijke doel is de verkeersveiligheid op deze 

plek te verbeteren. Op welke manier dit het beste kan worden 

vormgegeven volgt als advies uit het onderzoek. Bij voorbaat kiezen 

voor het laten verdwijnen van de oversteek heeft als risico dat voor 

een variant wordt gekozen die mogelijk niet bijdraagt aan de 

verkeersveiligheid en deze mogelijk zelfs verslechterd.  

 

Het college ontraadt het amendement en adviseert de raad om het 

voorstel van het college af te wachten. 
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DVV 38 A Veiligheid, nu en in de toekomst 

Besluit in het besluit over de Kadernota 

2017 

Op p 36 de zin  “De gemeente krijgt 

steeds meer de regierol als het gaat om 

de aanpak van veiligheid en 

handhavingsproblemen in de stad.” 

 

Te vervolgen met de extra zin: 

 

”Om de extra verantwoordelijkheid die 

deze regierol met zich meebrengt te 

kunnen blijven garanderen wordt de 

huidige verhouding handhaving / per 

Haarlemse bevolking als ondergrens 

vastgesteld”. 

Trots HLM JW De handhavers werken informatiegestuurd en wijkgericht. De 

thema’s waarop gehandhaafd wordt zijn onder andere de overlast 

van dak- en thuislozen, jeugd, afval, hondenoverlast en parkeren. 

Haarlem beschikt vanaf 2018 over 24,5 fte integrale 

(wijk)handhavers en 15 fte parkeerhandhavers.  

 

Het college is van mening dat de inhoud en problematiek leidend 

moet zijn voor het aantal handhavers. Koppeling aan het aantal 

inwoners acht het college ongewenst. Het aantal handhavers sluit op 

dit moment in alle redelijkheid aan bij de problematiek in Haarlem. 

 

Het college ontraadt het amendement. 

 

STZ/E

C 

39 A Voel je rijk, maar ben het niet 

Besluit in het besluit over de Kadernota 

2017 

Overal in de kadernota waar gesproken 

wordt over “ de aantrekkende economie 

die voelbaar is” in ieder geval het 

gedeelte “die voelbaar is” weg te halen 

totdat bij meer dan 50% van de 

Haarlemse beroepsbevolking het loon 

meer is gestegen dan de inflatie 

Trots HLM JL De tekst “de aantrekkende economie die voelbaar is” doelt op het in 

algemene zin toenemen van de bestedingen in de lokale economie. 

 

Het college ontraadt het amendement.. 
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CS 40 A Wij respecteren de mening van de 

Haarlemmers 

 Besluit in het besluit over de Kadernota 

2017 

De tekst op p 30 na de zin: 

“Ook als de uitslag van het referendum 

is dat het programma kan worden 

uitgevoerd, is daarna voorbereidingstijd 

nodig om de maatregelen tot uitvoering 

te brengen.” 

Met onderstaande zin aan te vullen: 

“Wanneer de uitslag is dat het 

programma niet uitgevoerd wenst te 

worden zal deze uitslag gerespecteerd 

worden”. 

Trots HLM JW Een bindend referendum is verboden en dat is feitelijk wat met dit 

amendement wordt beoogd. De Grondwet bepaalt dat leden van de 

gemeenteraad stemmen zonder last of ruggespraak. Dat betekent dat 

de raad niet op voorhand mag besluiten dat de uitslag van een 

referendum bindend is. Door dit amendement aan te nemen, zou de 

Grondwet geschonden worden. Een meerderheid van de raad zou 

dan immers voor een minderheid kunnen bepalen hoe die na het 

referendum moet stemmen over de vraag wat te doen met het 

raadsbesluit over de parkeermaatregelen van 15 december 2016. 

Wel mag een individueel raadslid of een fractie tevoren de politieke 

belofte doen de uitslag te volgen. 

 

Het college ontraadt het amendement wegens strijd met de wet. 
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GOB/R

B iom 

DiA 

SD 

41 M Houd de buurt binnenboord, geen 

tweedeling in Haarlem 

Verzoekt het college 

Er voor te zorgen dat elke wijk minimaal 

2 van de 16 taartpunten in de 

buurtmonitor ‘groen’ scoort om te grote 

tweedeling tussen de wijken in Haarlem 

te voorkomen en met een plan te komen 

hoe dit bereikt wordt. 

Trots HLM JW De buurtmonitor is een meetinstrument om buurten onderling te 

vergelijken. De kleuren worden bepaald op basis van de afwijkingen 

van het gemiddelde van heel Haarlem. Op basis daarvan wordt er 

een attentiewaarde voor een onderwerp bepaald. Dit instrument 

helpt om aandachtspunten te vinden en aan te pakken. Maar het 

meetinstrument is geen doel op zich.  

Zelfs als alle wijken goed scoren op ieder onderdeel ten opzichte 

van het Nederlandse gemiddelde zullen er rode kleuren zijn, omdat 

die afwijken van het Haarlemse gemiddelde. Daarnaast geeft de 

buurtmonitor nu de kleuren voor vijf wijken. Binnen die wijken zijn 

er ook weer grote verschillen, bijvoorbeeld binnen Zuid-West tussen 

Den Hout en Rozenprieel. Het is nodig dieper naar de 

achterliggende cijfers te kijken om gericht aan de slag te kunnen. 

Het beleid is gericht op tegengaan van tweedeling in de 

samenleving. In die zin sluit de bedoeling van de motie aan bij het 

beleid, maar het gekozen instrument om iedere wijk op tenminste 

twee onderdelen beter dan het gemiddelde te laten scoren acht het 

college niet geschikt. 

NB. in de buurtmonitor staat een oude wijk-/buurtindeling voor 

2016, in de gebiedsanalyses wordt de nieuwe indeling gehanteerd. 

Gegevens daarvan komen over enkele weken beschikbaar. 

 

Het college ontraadt de motie. 
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EC 42 M Geef Haarlem een adempauze, stop 

AdemHaarlem 

 Verzoekt het college 

De campagne AdemHaarlem te stoppen, 

totdat Haarlem niet meer file hoofdstad 

is van Nederland of de wachttijd voor 

een sociale huurwoning is gedaald tot 

onder de vijf jaar 

Trots HLM JW Haarlem Marketing is een zelfstandige organisatie met een eigen 

bestuur en wordt gestuurd door de gemeente en de partners in de 

stad om toerisme in Haarlem te stimuleren. Met de campagne 

AdemHaarlem draagt Haarlem Marketing bij aan het toeristisch 

bezoek aan Haarlem. Er is echter geen verband tussen deze 

campagne, het zijn van file hoofdstad en de wachttijd voor een 

sociale huurwoning. 

De campagne AdemHaarlem is primair gericht op bezoekers, 

nationaal en internationaal, en niet op extra inwoners. Toeristisch 

bezoek vindt veelal plaats buiten de spitstijden. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

GOB 43 M Bomenmakelaar, geef bomen een 

tweede kans 

Verzoekt het college: 

Zich aan te sluiten bij het 

bomenmakelaar initiatief, zodat er 

wellicht in de toekomst ook gebruik van 

gemaakt kan worden 

Trots HLM CYS Voor alle bewoners van Haarlem is er reeds de mogelijkheid om 

voorstellen in te dienen waar een boom geplant kan worden. 

https://www.haarlem.nl/voorstel-plek-voor-een-boom/. Bij 

gemeentelijke projecten wordt altijd gekeken of een boom kan 

worden herplant. 

 

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

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de 

motie.  
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GOB 44 M Nachttrein tegen tweedeling 

Verzoekt het college 

In te zetten op een betere bereikbaarheid 

van de stad als geheel en station 

Spaarnwoude in het bijzonder, met name 

ook de verbinding tussen het steeds 

groter wordende Schalkwijk en het 

dichtstbijzijnde station Spaarnwoude 

Trots HLM CYS - Voor wat betreft de nachttrein: de verbinding van Amsterdam naar 

Spaarnwoude via nachttrein naar Haarlem CS en vervolgens een 

overstap op de 1e bus duurt inderdaad lang, maar er is een goed 

alternatief. In de weekenden rijdt er ieder half uur een nachtbus. 

Deze rijdt vanaf Amsterdam Leidseplein naar station Spaarnwoude 

en duurt 30 minuten. Daarnaast kan men ervoor kiezen om vanaf 

Haarlem CS met de fiets naar Schalkwijk te rijden.  

- Verder gaan in de nieuwe concessies van Haarlem-IJmond en 

Amstelland-Meerlanden meer nachtbussen rijden. Nu rijden alleen 

in de weekenden nachtbussen naar IJmuiden. Per september gaan 

iedere nacht nachtbussen rijden. In december wordt de nachtbus 

naar Schiphol, via Schalkwijk Centrum, uitgebreid van ieder uur 

naar ieder half uur. 

- Het beleid zet met het HVVP, de Regionale bereikbaarheidsvisie 

en de SOR al in op een betere bereikbaarheid. Met dank aan de 

gemeenteraad rijdt met succes voor drie jaar een nachttrein tussen 

Haarlem en Amsterdam.  

- Er is weliswaar geen directe verbinding vanaf Schalkwijk Centrum 

naar Haarlem Spaarnwoude, maar men staat met de bus wel binnen 

10 minuten op Haarlem CS. Van daaruit rijden er meer en snellere 

treinen naar Amsterdam CS dan vanaf Haarlem Spaarnwoude. 

Wanneer men geen OV-overstap wil maken, heeft men de keuze om 

vanuit Schalkwijk de fiets te pakken naar Haarlem Spaarnwoude (of 

vice versa). Vanuit Europawijk Noord kan men met lijn 80 

rechtstreeks naar station Spaarnwoude. Met al deze opties is de 

bereikbaarheid van Schalkwijk naar ons idee goed geregeld. 

- Los van het bovenstaande geldt dat de gemeente Haarlem niet zelf 

over de lijnvoering van het busvervoer gaat. Dit is de 

verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland, 

Vervoerregio Amsterdam en provincie Zuid-Holland.  

 

Het college deelt de opvatting over bereikbaarheid, maar niet in 

verbinding met de nachttrein. 

 

Het college ontraadt de motie. 
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SZW/

WWG

Z 

45 M Een Psycholance voor verwarde 

personen in Haarlem 

Verzoekt het college 

Zo gauw mogelijk uit te zoeken welke 

geschikte varianten van vervoer van 

verwarde mensen voor Haarlem 

mogelijk zijn. Zodat de politie ontzien 

wordt in deze extra taak. Het college 

meldt de bevindingen aan de raad 

middels een brief. 

Trots HLM JB In vervolg op de brief van wethouder Botter (2017/88345) over de 

in november 2016 aangenomen motie Subsidie voor psycholance 

(2016/538543) kan het college u het volgende melden. Het 

vraagstuk om te komen tot een geschikte oplossing voor mensen 

met acuut verward gedrag is opgepakt op het niveau van de politie-

eenheid Noord Holland (dit staat gelijk aan het gebied van de 

Veiligheidsregio’s Noord Holland Noord, Zaanstreek Waterland en 

Kennemerland). Doel is te komen tot een aanpak waarbij mensen 

snel passende hulp geboden krijgen en de politie merkbaar wordt 

ontlast. Er worden op het niveau van de politie-eenheid Noord-

Holland gesprekken gevoerd met diverse partijen die mogelijk 

kunnen voorzien in het vervoer van mensen met acuut verward 

gedrag. Het college zal de raad begin 2018 informeren over de stand 

van zaken op de verbetering van de aanpak van mensen met 

verward gedrag, waaronder het thema vervoer. 

 

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

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de 

motie. 

 

SZW/J

OS 

46  A M Rubbergranulaat 1 

Verzoekt het college: 

Naar aanleiding van bovenstaande te 

kiezen voor kurk of tpe rubber als infill 

materiaal voor  kunstgras velden en niet 

sbr rubbergranulaat 

Trots HLM MS Het college heeft gekozen voor het continueren van het 

rubbergranulaat als instrooimateriaal. Uit de vergelijkingsmatrix van 

de VSG blijkt dat andere alternatieven (zoals kurk) geen 

aantoonbare voordelen m.b.t. gezondheid, duurzaamheid, milieu, 

sporttechnische eigenschappen, product technische aspecten en prijs 

ten opzichte van rubbergranulaat hebben. Indien nieuwe beschikbare 

onderzoeksresultaten over de soorten infill (waaronder kurk) volgen, 

kan hierop bij volgende (toplaag) renovaties / aanleg nieuwe velden 

ingespeeld worden. 

Het college ontraadt de motie. 
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SZW/J

OS 

46  B M Rubbergranulaat 2 

Verzoekt het college: 

Naar aanleiding van bovenstaande alleen 

de velden die nu echt vervanging van de 

toplaag nodig hebben, van 

rubbergranulaat te voorzien en daarna als 

Haarlem direct aan te sluiten bij de G4 

en BSC ( branchevereniging sport en 

cultuurtechniek ) ten aanzien van het 

beleid infillmateriaal en kunstgrasvelden 

 

Trots HLM MS Zie antwoord bij motie 46 A.  

SZW/J

OS 

46  C M Rubbergranulaat 3 

Verzoekt het college: 

Naar aanleiding van bovenstaande alleen 

de velden die echt vervanging van de 

toplaag nodig hebben omdat er anders 

niet meer gespeeld kan worden van 

rubbergranulaat te voorzien en voor alle 

velden na 1 januari 2018 en nieuw 

besluit te nemen op basis van de dan 

beschikbare kennis en ervaringen binnen 

de G4 

Trots HLM MS Zie antwoord bij motie 46 A.  

SZW/J

OS 

46 D M Rubbergranulaat 4 

Verzoekt het college: 

Naar aanleiding van bovenstaande alleen 

bestaande kunstgrasvelden van 

rubbergranulaat te voorzien en bij 

(toekomstige) nieuwe velden, of 

vervanging van compleet oude velden 

voor nieuwe velden niet meer 

rubbergranulaat te gebruiken 

Trots HLM MS Zie antwoord bij motie 46 A.  
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SZW/J

OS 

46 E M Rubbergranulaat 5 

Verzoekt het college: 

Naar aanleiding van bovenstaande 

sowieso bij de rubbergranulaat 

kunstgrasvelden direct over te gaan op 

de aanbevelingen BSC wat betreft het 

onderhoud en voorkoming van 

verspreiding van microplastics in het 

milieu 

Trots HLM MS Zie antwoord bij motie 46 A.  

GOB 47 M Van fietsdomino naar fietsenrekken 

Verzoekt het college  

In de uitwerking van de 

programmabegroting 2018 of zo 

mogelijk nog in een bestuursrapportage 

in 2017 realisatie van fietsenrekken met 

circa 900 plaatsen aan de Jansweg op te 

nemen zodat deze fietsenrekken uiterlijk 

eerste kwartaal 2018 kunnen worden 

geplaatst en hiervoor dekking te zoeken 

in het voordeel voor de algemene 

middelen zoals opgenomen in de 

meicirculaire. 

CU CYS Het college vindt het een sympathieke motie. Het college 

onderschrijft de noodzaak tot oprichting van meer stallingsruimte 

rond het station, maar wijst er op dat de grootste nood gevoeld 

wordt aan de zijde van het Kennemerplein en niet ter plaatse van de 

voorgestelde locatie.  

Wat betreft de door de CU aangehaalde fietsparkeerdruk is het zo 

dat na de telling van mei 2016 het aantal plekken in de fietsgevel is 

vergroot, door een vak op de begane grond (in compartiment B) te 

vervangen door stapelrekken en de openstelling van de steeg achter 

Kennermerplein nr. 2 voor afwijkende fietsmodellen. Daarnaast 

wordt een verlaging van de parkeerdruk van 10% verwacht, door 

een efficiënter gebruik van de stalling na de start handhaving op 

stallingsduurbeperking (van 10 dagen). Er wordt met de NS 

gesproken over het carré en het college onderzoekt de 

mogelijkheden voor een tweede depot. Voor de 

programmabegroting wordt hierover een voorstel voorgelegd aan de 

raad. 

 

Het college ontraadt de motie en adviseert de raad om het voorstel 

van het college af te wachten. 
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STZ 48 M Drempels slechten in publieke 

gebouwen voor een inclusieve 

samenleving 
Verzoekt het college: 

•Te inventariseren welke aanpassingen er 

nodig zijn voor het volledig toegankelijk 

maken van alle stembureaus (zo nodig door 

aanwijzen van alternatieve locaties) of in 

ieder geval dit aantal substantieel te 

verhogen om zo te voldoen aan de recent 

aangescherpte Kieswet en de raad hiervoor 

een plan voor te leggen.  

•In samenwerking met de schoolbesturen de 

benodigde maatregelen voor het volledig 

toegankelijk maken van alle Haarlemse 

schoolgebouwen in kaart brengen en een 

realistisch tijdpad uit te werken voor 

realisatie van deze maatregelen en dekking in 

het meerjarig investeringsplan van de 

gemeente en de schoolbesturen; 

•In samenwerking met de gebruikers de 

benodigde maatregelen voor het volledig 

toegankelijk maken van de Haarlemse 

wijkcentra, sportkantines, loket Haarlem en 

overig vastgoed van de gemeente met een 

publieksfunctie in kaart te brengen en een 

realistisch tijdpad uit te werken voor 

realisatie van deze maatregelen en dekking 

daarvoor in het meerjarig investeringsplan; 

•Kosten voor deze onderzoeken zo veel 

mogelijk te dekken uit het reeds vrijgegeven 

krediet voor de actualisatie van de 

onderhoudsplannen van het gemeentelijk 

vastgoed en voor eventuele aanvullende 

kosten dekking te zoeken in het voordeel 

voor de algemene middelen zoals 

opgenomen in de meicirculaire. 

CU JB Het doel is om ieder stembureau optimaal toegankelijk te maken 

voor minder valide kiezers. Men is echter gebonden aan het 

‘aanbod’ uit de stad. Dertig stembureaus, goed verdeeld over de hele 

stad, kunnen in de meest optimale vorm worden aangeboden (dus 

geschikt voor minder valide mensen). Een lijst van alle stembureaus 

wordt gepubliceerd op de website en in de huis-aan-huis-

kandidatenlijst. Hierop wordt vermeld welke daarvan toegankelijk 

zijn voor minder valide kiezers. Daarnaast heeft het aandacht om 

continu te werken aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de 

stembureaus danwel deze verder te optimaliseren. 

 

Schoolgebouwen zijn toegankelijkheid voor mensen met een 

beperking. Dit is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Zij 

ontvangen hiervoor rechtstreeks middelen van het Rijk.  

Het onderwerp toegankelijk is met de schoolbesturen besproken. 

 

De sportkantines zijn eigendom van de sportverenigingen. Een 

aantal sportverenigingen bieden sport voor leden met een beperking 

aan en zijn toegankelijk. 

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

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de 

motie. 
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GOB 49 M 2018 jaar van de toegankelijkheid 

 Verzoekt het college: 

2018 uit te roepen tot het ‘Jaar van de 

Toegankelijkheid’, initiatieven die plaats 

vinden in dit kader te coördineren en het 

‘Jaar van de Toegankelijkheid’ evenals 

evenementen die plaatsvinden in dit 

kader, stadsbreed te communiceren. 

 

CU JB Hoewel het college positief staat tegenover de strekking van de 

motie, kan zij die niet uitvoeren, omdat hiervoor geen budget 

beschikbaar is. Het college streeft een inclusieve Haarlemse 

samenleving na en neemt maatregelen om die integraal, binnen de 

lokale reikwijdte en mogelijkheden te bewerkstelligen. Om het jaar 

2018 als ‘Jaar van de Toegankelijkheid’ uit te roepen vindt het 

college niettemin een sympathieke gedachte. Echter dit vraagt om 

invulling door middel van een programma met activiteiten, 

vergelijkbaar met het ‘Jaar van de Ontmoeting 2017’. Hiervoor 

bedroeg het budget € 150.000. 

Zie tevens beantwoording motie 23 en 50. 

 

Het college ontraadt de motie.  
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GOB 50 M Drempels slechten in openbare ruimte 

voor een inclusieve samenleving 

 Verzoekt het college: 

•In de uitwerking van de 

programmabegroting 2018 budget 

beschikbaar te stellen voor het maken 

van een eerste stap in het slechten van 

drempels in de openbare ruimte te 

beginnen bij winkelcentra en andere 

publieksaantrekkende voorzieningen 

waar dit met eenvoudige aanpassingen in 

de bestrating realiseerbaar is en hiervoor 

dekking te zoeken in het voordeel voor 

de algemene middelen zoals opgenomen 

in de meicirculaire 

•Criteria voor toegankelijkheid in de 

volgende versie van de Handboeken 

Inrichting Openbare Ruimte en in de 

contracten met partijen bij werken in 

regie op te nemen en hierbij gebruik te 

maken van de CROW publicatie 337 en 

de richtlijn Voetpaden voor iedereen. 

CU CYS/J

B 

In de Programmabegroting 2018 is geen budget beschikbaar voor 

het slechten van drempels in de openbare ruimte. In de reguliere 

programma’s voor (groot) onderhoud zijn deze werkzaamheden 

opgenomen. 

Criteria voor toegankelijkheid worden in de handboeken voor 

inrichting van de openbare ruimte opgenomen. Hierbij wordt ook 

gebruik gemaakt van de landelijke richtlijnen, zoals die van het 

CROW.  

 

Het college streeft een inclusieve Haarlemse samenleving na en 

neemt maatregelen om die integraal, binnen de lokale reikwijdte en 

mogelijkheden te bewerkstelligen. Voor de begroting volgt een 

integraal voorstel hierover. 

Zie tevens beantwoording motie 23 en 49. 

 

Het college ontraadt de motie en adviseert de raad het integrale 

voorstel voor een impuls af te wachten. 
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DVV 51 M Stel straatintimidatie strafbaar 

Verzoekt het college 

*Onderzoek te doen naar de ervaringen 

met (seksuele) straatintimidatie in 

Haarlem, bijvoorbeeld via het omnibus-

onderzoek; 

*Een Haarlemse aanpak op te stellen 

voor dit probleem waaronder in ieder 

geval een voorstel tot het opnemen van 

een verbod in de APV; 

Voor zover de Haarlemse aanpak niet 

gedekt kan worden uit de bestaande 

veiligheidsmiddelen hiervoor dekking te 

zoeken in de restruimte van de algemene 

middelen programmabegroting 2018 

CU JW Er zijn op dit moment geen signalen dat (seksuele) straatintimidatie 

in Haarlem aan de orde is. Bij afwezigheid van signalen acht het 

college een onderzoek niet opportuun. 

 

Het college ontraadt de motie. 
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GOB 52 A Wijken sneller voorzien van DUO-

bakken 

Besluit in het besluit over de Kadernota 

2017 

•punt 8a te wijzigen in: “In te stemmen 

met de volgende fase invoering SPA in 

de wijken 2018 waarbij wordt gekozen 

voor versnelling van de uitrol van de 

duocontainers en duovoertuigen door in 

2018 uit te gaan van 3 in plaats van 2 

duovoertuigen en 23.000 in plaats van 

5.800 duocontainers” 

•In punt 16a “€ 850.000” te wijzigen in 

“€ 1.250.000” 

 

CU CYS 1. De versnelling van het uitzetten van de duobakken betekent het 

naar voren halen van de kosten. De kosten verschuiven van 2019-

2020 naar 2018 en worden pas later gecompenseerd. 

2. De totale kosten in de periode 2017 - 2022 nemen toe met circa € 

400.000 door eerder genomen afschrijving en rentelasten en de pas 

latere compensatie die volgt uit de ombouw van de 

restafvalcontainers. De financiële dekking van de extra € 400.000 

gefinancierd is ook niet aangegeven en een extra verzwaring van de 

afvalstoffenheffing in de jaren 2018 -2020 acht het college 

ongewenst. 

3. Een wijkgerichte aanpak levert synergie op omdat je tegelijk de 

service op het gebied van grondstofinzameling verhoogt en het 

aanbod op restafval vermindert. De meerkosten voor grondstoffen 

worden daarmee mede gedekt door verminderde kosten voor 

restafval. 

4. Het versneld invoeren heeft ook impact op het communicatie- en 

participatietraject. Door één communicatieperiode in een wijk 

(wijkgerichte aanpak), met zowel aandacht voor duocontainers bij 

laagbouw als nieuwe grondstofcontainers bij hoogbouw, wordt 

gezorgd voor een integrale boodschap.  

 

In de Kadernota 2017 is een impuls opgenomen. Het geven van een 

extra impuls wordt niet door het college gedeeld. 

 

Het college ontraadt de motie.  

 

SZW/J

OS 

53 M ‘Gelijke kansen’ 

Verzoekt het college: 

-Een voorstel voor ‘High Dosage 

Tutoring’ in Schalkwijk uit te werken en 

voorts mee te nemen als optie voor de 

gemeenteraad in het pakket voorstellen 

dat wordt uitgewerkt voor het 'extra 

budget transformatie verwant met sociaal 

domein’ (p.20); 

CDA, D66, 

Trots Hlm, 

OPH 

MS Op initiatief van mevrouw Simsek is een werkbezoek gebracht aan 

locatie Amsterdam Zuid-Oost. Het college staat positief tegenover 

de aanpak, waarin de onderwijsprestaties van kinderen met 

intensieve begeleiding wordt verhoogd. Het college wil 

onderzoeken of deze aanpak, in samenwerking met het Haarlemse 

onderwijsveld, ook in Haarlem uitgevoerd kan worden.  

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

 



  Overzicht moties en amendementen Kadernota 2017 
 

HA Nr. 
2017 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies college Besluit 
raad 

 

 39 

Griffie 

MenS/

FaZa 

54 M ‘Digitale moties en amendementen’ 

Verzoekt het college: 

-Te onderzoeken of er een systeem 

ingericht kan worden waarmee:  

1.Moties digitaal kunnen worden 

ingediend, ondertekend en bekeken; 

2.Het stemmen over moties en 

amendementen digitaal kan plaatsvinden 

en de stemming digitaal kan worden 

vastgelegd; 

-De raad te betrekken bij het ophalen van 

de wensen/eisen 

-Voor de begroting 2018 met een 

voorstel te komen voor zo’n digitaal 

systeem; 

CDA, D66, 

PvdA. GLH, 

Trots Hlm, 

OPH 

raad Advies griffie: 

Er wordt al aan gewerkt om dit te realiseren: streven is om bij de 

start van de nieuwe raad alle moties digitaal in te brengen en af te 

handelen. De verwachting is dat dit haalbaar is. 

 

 

 

GOB/S

TZ/BP/

CC 

55 A ‘Dagelijks een schone stad!’ 

Besluit: 

-De bezuiniging van 1 miljoen euro op 

het dagelijks onderhoud niet stapsgewijs 

in 3 jaar terug te draaien, maar direct 

vanaf 2018; 

-Dit aldus te verwerken in de Kadernota 

en hiervoor als financiële dekking te 

gebruiken de stelpost groei van de stad; 

CDA, D66, 

GLH, PvdA, 

Trots Hlm 

CYS/Jv

S 

Het college begrijpt de wens om het geld voor dagelijks beheer en 

onderhoud niet in stappen maar in eén keer terug te draaien. 

Hiervoor wordt de stelpost Groei als dekking ingezet. Het college 

staat daar positief tegenover, ook al vindt het college dat geld 

gereserveerd moet worden voor het voorzieningenniveau van de 

toekomst. Het college zal bij de begroting met een voorstel komen 

om de middelen voor de stelpost aan te vullen. 

 

Het college staat positief tegenover het amendement. 
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SZW/

WMO/

STZ/W

WGZ 

56 A Amendement ‘Daklozenopvang’ 

Besluit:  

-Het woord ‘ruimhartig’ op pagina 22 

van de Kadernota te schrappen en de zin: 

‘Het is echter onzeker of de 

regiogemeenten hiermee akkoord gaan, 

mede omdat de regiogemeenten niet 

onverkort instemmen met het Haarlemse 

beleid dat niemand tegen zijn wil buiten 

mag slapen’ op pagina 23 ook te 

schrappen en te vervangen voor de 

volgende zin: ‘Bij verschil van inzicht 

met een regiogemeente zal het college 

naar de speciaal daarvoor bestemde 

geschillencommissie stappen’. 

CDA, PvdA, 

Trots Hlm 
JB Het is juist dat het opvangen van mensen die dakloos zijn een 

wettelijke taak is van de gemeente. De Wmo 2015 biedt echter de 

nodige beleidsvrijheid en interpretatieruimte. Met de kwalificatie 

‘ruimhartig’ geeft het college aan dat het binnen het wettelijk kader 

alles in het werk stelt om opvang en begeleiding aan kwetsbare 

burgers te bieden. Het woord ‘ruimhartig’ moet niet gelezen worden 

als meer inzet dan afgesproken is met de regio, maar om verwarring 

te voorkomen wordt het woord geschrapt. Het college staat positief 

tegenover dit deel van het amendement. 

 

Verschil van inzicht met regiogemeenten over concrete casuïstiek 

kan, en zal, inderdaad aan een daarvoor bestemde 

geschillencommissie worden voorgelegd. De passages in de 

kadernota over verschil van inzicht gaan echter over beleid en de 

financiering van de maatschappelijke opvang. Dergelijke verschillen 

zal het college te allen tijde in goed overleg met de regiogemeenten 

trachten op te lossen en kan zij niet voorleggen aan een 

geschillencommissie. Het college verwacht met de regiogemeenten 

tot overeenstemming te komen. Het college ontraadt dit deel van het 

amendement. 

 

In de huidige vorm moet het amendement ontraden worden. Indien 

het tweede deel geschrapt wordt, dan kan het college positief 

tegenover het amendement staan.  

 


