Overzicht moties en amendementen Programmabegroting 2019-2023
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PG/
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Nr.
2018

M
A

Onderwerp

3.1

M OV financieren uit opbrengst

Indiener(s)

PH

Advies College

CU

MS

Het college vindt uw voorstel om in regionaal verband tot financiële
INGETRO
oplossingen te komen ter verbetering van de regionale bereikbaarheid
KKEN?
een interessante gedachte. Op korte termijn laat de gemeente vanuit het
programma Groei van Haarlem een haalbaarheidsonderzoek doen naar de
mogelijkheid en wenselijkheid van fondsvormingen, waaronder een voor
mobiliteit in brede zin (OV, auto en fiets). Het idee is om daarbij te kijken
naar de investeringen die in de groeiende stad nodig zijn voor de
bereikbaarheid en mobiliteit in, van en naar Haarlem. De suggestie uit de
motie wordt meegenomen in het onderzoek. Daarnaast wordt ook de
mogelijkheid onderzocht van afdrachten voor bijvoorbeeld sociale
woningbouw en een fonds bovenwijkse voorzieningen.

grondexploitaties
Verzoekt het college:
• In het kader van het programma Groei van
Haarlem te onderzoeken of per nieuwe
woning gemiddeld (afhankelijk van de
woningwaarde) 5.000 a 10.000 euro kan
worden toegevoegd aan het regionale
mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland,
gelabeld voor investeringen in openbaar
vervoer en daarbij te bezien of dit
financieel mogelijk kan worden gemaakt
door het waar verantwoord verder
verlagen van de parkeernormen;
• In overleg te gaan met de partners in de
Metropoolregio Amsterdam om dit
voorstel uit te werken voor de hele
metropoolregio zodat potentieel 230.000 x
5.000 a 10.000 = 1,15 tot 2,3 miljard
beschikbaar komt voor OV-investeringen
waardoor een groot deel van de
knelpunten in de metropoolregio kan
worden opgelost;
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Voor OV geldt dat gemeenten kleinere spelers zijn en dat dit de
financiering van OV vooral speelt op de politieke tafels van provincie en
Rijksoverheid. Haarlem oefent bestuurlijk en ambtelijk invloed uit door
actief te participeren in het OV toekomstbeeld en de MRA (o.a. het
Programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’). Hier heeft de
gemeente de vraag al neergelegd om te kijken naar het
financieringsvraagstuk van inframaatregelen o.a. voor OV.
De groei van Haarlem draagt bij aan de urgentie om vanuit provincie en
Rijk te kijken naar de OV knelpunten in onze regio.
Het college ontraadt de motie.

BBOR

3.2

M P & R nu echt doorpakken
Verzoekt het college:
• Met spoed (binnen een maand) extra
tijdelijke parkeerplekken te realiseren op
de grasvelden bij station Spaarnwoude;
• Uiterlijk bij de Kadernota 2019 uitvoering
te geven aan de motie P&R nu doorpakken;

CU, OPH

CYS/
MS

Vorige week op 1 november is dit thema tevens aan de orde gekomen bij
de commissie Beheer. Het is niet mogelijk om op korte termijn
parkeerplekken te realiseren op leegstaande kavels bij het station in
verband met de bestemming die op het kavel rust, waaronder ecologie.
Parkeren past niet in het bestemmingsplan. P+R voorzieningen worden
het kader van moderniseren parkeren verder onderzocht. Voor deze
locatie vindt er een apart onderzoek plaats.
Het college ontraadt de motie.
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Nr.
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M
A

3.3

M

3.4

ECDW 3.5

Onderwerp

Operatie Steenbreek in de versnelling
(kleine groeninitiatieven in de openbare
ruimte ter hand te nemen;
Verzoekt het college:
Bij de Kadernota 2019 zelf met een voorstel te
komen waarmee uiterlijk najaar 2019
tenminste 2500 m2 van de openbare ruimte in
Haarlem wordt onttegeld;
M Mini milieuplein in de wijk
Verzoekt het college:
•Met Spaarnelanden een experiment op te
zetten waarin de mogelijkheden om afval te
scheiden op een centraal punt in de wijk
worden uitgebreid (bijvoorbeeld bij
winkelcentra of grote supermarkten) zodat
bewoners voor kleine hoeveelheden grof
huishoudelijk afval een alternatief in de buurt
hebben voor het Milieuplein;
•Dit te financieren vanuit het budget voor SPA
dan wel efficiency maatregelen bij
Spaarnelanden;
M Pakketautomaat om overlast bezorgdiensten
te beperken
Verzoekt het college:
Met bezorgdiensten te verkennen of op
tenminste één locatie in Haarlem een
pakketautomaat kan komen, bijvoorbeeld op
het station;

Indiener(s)

PH

Advies College

CU

MS

Het onttegelen van openbare ruimte is staand beleid. Daarnaast zal bij
maatregelen voor klimaatadaptatie en ook in de SOR
uitvoeringsprogramma dit worden meegenomen. Echter wordt niet
bijgehouden hoeveel m2 onttegeld wordt. Het is niet in te schatten of het
genoemde aantal m2 haalbaar en realistisch is.
Het college ontraadt de motie.

CU

CYS

In het kader van SPA is dit onderzocht en zijn er veel nadelen, zoals grote
kostenpost, vinden van ruimte en voorkomen van hotspot voor
afvaldumping. Binnen SPA wordt gericht ingezet op communicatie,
gedragsverandering en handhaving. Dit is net door de raad goedgekeurd.
Nu verder uitbreiden met andere voorstellen zou de afvalstoffenheffing
nog verder verhogen.
Het college ontraadt de motie.

CU, AP,
OPH, SP

CYS

Haarlem heeft de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekend: in
2025 emissie-uitstoot-neutraal in de binnenstad van Haarlem wat betreft
bestel- en vrachtwagens (www.slimenschoon.nl). De toenemende overlast
van pakketdiensten komt in meerdere zogenaamde living-labs aan de
orde en op dit moment wordt de haalbaarheid onderzocht van
pakketautomaten op verschillende locaties (Vijfhoek, Gierstraat, Burgwal,
parkeergarages). In de Living Labs wordt onder andere samengewerkt met
PostNL, Buurtmus, MyPub, Evanet/ Nanohub (http://evanet.nl/the-busstop-2-0-nano-hub).
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie.
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M
A

3.6

M Onderzoek nieuwe HOV-bussen vanuit

3.7

Onderwerp

Schalkwijk en Haarlem-Noord
Verzoekt het college:
• In gesprek te gaan met Connexxion als
concessiehouder en de provincie NoordHolland als concessiebeheerder of het
mogelijk is om bij de start van de nieuwe
dienstregeling in december 2020 of zo
mogelijk eerder in aanvulling op het
huidige HOV-aanbod van R-net nieuwe
frequente directe HOV-busverbindingen te
bieden op de trajecten (Heemstede)Schalkwijk Centrum-Amsterdam
Zuid/Amstelveen en Velserbroek-Haarlem
Noord-Waarderpolder-Amsterdam
Zuid/Amstelveen;
• Te onderzoeken of voor deze nieuwe HOVverbindingen kleinschalige
doorstromingsmaatregelen noodzakelijk
zijn en zo ja of die gefinancierd kunnen
worden uit het regionale
bereikbaarheidsfonds Zuid-Kennemerland
• De raad voor de zomer van 2019 te
informeren over de uitkomsten van deze
gesprekken en onderzoeken;
M Onderzoek spoorwegovergangen
Westergracht en Pijlslaan
Verzoekt het college:
In 2019 de mogelijkheden van ondertunneling
van de overweg Westergracht en/of Pijlslaan
te verkennen zodat de gemeenteraad bij een
eventueel verzoek om cofinanciering van de
LVO deze kortetermijnmaatregel kan afwegen
tegen deze structurele oplossing.

Indiener(s)

PH

Advies College

CU

CYS

De nieuwe concessies zijn net een jaar van start gegaan. In kader van
prioriteitsstelling is de capaciteit niet beschikbaar en wordt er meer
ingezet op algehele mobiliteitsstrategie. In deze strategie wordt ook het
buslijnen netwerk in ogenschouw genomen.
Het college ontraadt de motie.

CU

MS

Samen met het LVO (landelijk platform overwegen) wordt er een
maatregelen pakket voorbereid voor de spoorwegovergang Westergracht.
Deze maatregelen hebben geen tijdelijk karakter. De ondertunneling van
de Westergracht is geen voor de hand liggende optie aangezien de
benodigde hellingbanen ver tot voorbij de spoorwegovergang reiken en
daarmee komen aansluitingen met omliggende wegen in het gedrang.
Verder zijn de kosten van ondertunneling aanzienlijk.
Het college ontraadt de motie.
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Nr.
2018

M
A

Onderwerp

3.8

M Zonder meten geen weet van een diverse

Indiener(s)

PH

Advies College

SP, JH

JB

Het college omarmt een inclusieve en diverse organisatie als afspiegeling
van de stad en regio. Echter kan zij de wens tot registratie, zoals in de
motie gevraagd, niet uitvoeren. De gemeente Haarlem in haar rol als
werkgever mag geen migratie-achtergrond van de medewerkers
registreren ingevolge vigerende wet- en regelgeving (Grondwet en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming). Informatie over het
aantal medewerkers met een migratie-achtergrond kan om die reden niet
worden gegeven.
Dit in tegenstelling tot hetgeen de gemeente Haarlem moet registreren
inzake de migratie-achtergrond van de burgers in de Basis Registratie
Personen (BRP). Deze registratie vloeit voort uit een wettelijke
verplichting.

gemeente
• De raad zo spoedig mogelijk te informeren
over het aantal ambtenaren met een
migratieachtergrond;
• Op grond van deze cijfers beleid te
ontwikkelen met als doel om op zo’n kort
mogelijke termijn het aantal ambtenaren
een afspiegeling te laten zijn van de
Haarlemse bevolking;

De werkgever gemeente Haarlem is zich echter bewust van de noodzaak
om haar medewerkersbestand een afspiegeling van de stad en de regio te
laten zijn. Hiertoe zijn al (beleids)maatregelen genomen dan wel in
voorbereiding, die erop gericht zijn om onder meer medewerkers vanuit
migratie- en of andere achtergronden aan te trekken. Dit alles vindt zijn
weerslag in het Plan van aanpak Diversiteit en Inclusie, dat op 13
december 2018 in de commissie Bestuur zal worden besproken.
Het college ontraadt de motie.
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M
A

Onderwerp

Indiener(s)

M Geef Haarlem haar Joodse geschiedenis terug HvH, CU,
Draagt op
OPH, SP

PH

Advies College

JB/
FR

Het pand aan de Lange Wijngaardstraat 14 behoort tot het nietstrategisch vastgoed van de gemeente. Het college zal het pand daarom
gaan afstoten. In de commissie Ontwikkeling van 24 mei 2018 is de
opinienota ‘scenario’s voor gekraakte woningen in gemeentelijk
eigendom’ (2017/419381) besproken. Met de commissieleden is
afgesproken dat de Lange Wijngaardstraat 14 allereerst wordt
aangeboden aan de zittende bewoners voor koop of anders huur. Met de
commissie zijn geen afspraken gemaakt over eventuele aanvullende
voorwaarden bij verkoop, bijvoorbeeld met betrekking tot incidentele
openstelling gericht op de zichtbaarheid van de Joodse geschiedenis. Het
college ziet geen aanleiding de ingezette lijn te wijzigen.

Nu geen onomkeerbare stappen te nemen om
het voormalig Joods Gemeenschapshuis te
verkopen
Een werkgroep opdracht te geven een slim
plan te bedenken om Haarlem haar Joodse
geschiedenis terug te geven en daarvoor
ambtelijke bijstand te verlenen

Omdat het een gemeentelijk monument betreft zijn de
monumentwaarden zowel in het interieur als exterieur, ook na verkoop,
langs publiekrechtelijke weg beschermd. Bij de verkoop van
monumenten, die behoren tot het niet-strategisch vastgoed van de
gemeente, wordt als ‘bijsluiter’ een zogenaamd monumentenpaspoort
geleverd waarin de beschikbare gegevens, zoals onderzoek en de
redengevende omschrijving, informatie geeft over de (on-)mogelijkheden
van het monument. Bij de verkoop van dit specifieke pand zal vooraf een
bouwhistorisch onderzoek ter beschikking gesteld worden.
Het college vindt de zichtbaarheid en herdenking van de Joodse
geschiedenis in de stad van groot belang. Van belang is ook dat een
initiatief gedragen wordt door de stad. Indien vanuit de stad een initiatief
komt zal dit met belangstelling en betrokkenheid worden gevolgd en zal
het college dit faciliteren.
Het college ontraadt de motie.
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A

Onderwerp

3.10

M Fiets erin

Indiener(s)

PH

Advies College

Jouw Hlm

CYS

In het vorige coalitieprogramma is als bezuiniging het stopzetten van
buurtfietsenstallingen opgenomen. Deze werden door de gemeente
namelijk niet tegen een kostendekkend tarief verhuurd. Het aanbieden
van bebouwde fietsenstallingen is geen kerntaak.
Daarbij was het uitgangspunt dat een particuliere aanbieding de stallingen
ten minste kostprijs dekkend zou exploiteren, dus tegen een hogere
abonnementsprijs.

Verzoekt het College van B&W om:
•Te onderzoeken hoe de tarieven in de
buurtstallingen tot een acceptabel niveau
teruggebracht kunnen worden;

In de eerste twee jaar heeft de gemeente de exploitant gevraagd de
tarieven niet direct tot kostprijs dekkend niveau te laten stijgen, waarbij
de gemeente de exploitant heeft vergoed voor de inkomsten die hij
daarmee misliep. Inmiddels betalen bewoners het kostprijs dekkende
tarief, dat inderdaad hoger ligt dan de tarieven die de gemeente jarenlang
hanteerde.
Wanneer de gemeente lagere tarieven wil, zal zij dit aan de exploitant
moeten vragen en gemiste inkomsten vergoeden. Wanneer de tarieven
dus verlaagd worden, heeft dit financiele consequenties voor de
gemeente Haarlem.
Het college ontraadt de motie.

BBOR

3.11

M Een helpende hand

Jouw Hlm

MS

Verzoekt het College van B&W om:
•Te onderzoeken hoe stewards in de fietsflat
ingezet kunnen worden zodat er meer ruimte
ontstaat;

Het inzetten van stewards vergroot het aantal vrije plekken niet. De
opvang en begeleiden van publiek naar vrije plekken is arbeidsintensief.
Wanneer hier effectief mee omgegaan wordt dan betekent dit de inzet
circa 5 personen inclusief portofoon vanwege feit van vier ingangen en
drie verdiepingen.
Het college ontraadt de motie.
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Nr.
2018

ECDW 3.12

M
A

Onderwerp

M Maak voort met de Oostpoort

Indiener(s)

PH

Advies College

Jouw Hlm

FR

Het bestuur heeft enkele maanden geleden, met het coalitieprogramma,
de scope van de Oostpoort aanzienlijk verbreed. Vervolgens zijn de
werkzaamheden om te komen tot een ontwikkelvisie geïntensiveerd.

Verzoekt het College van B&W:
Voort te maken met de uitwerking van
bouwplannen van modulaire woningen op de
Oostpoort

In co-creatie wordt hieraan gewerkt als uitwerking van het alliantiepact
dat eveneens eerder dit jaar is gesloten.
De ontwikkelvisie wordt in 2019 ter vaststelling aan de raad voorgelegd.
Dit houdt in dat voordat er in deze zone woningen kunnen worden
gebouwd, er nog een flink aantal (ruimtelijk-juridische) stappen moeten
worden doorlopen. De bouwtijd van de woningen is relatief een klein
onderdeel van het gehele traject.
Als modulair bouwen vanuit de gemeente bezien een gewenste optie is
zal de gemeente dit stimuleren. De ontwikkelende partijen beslissen
uiteindelijk zelf op welke manier woningen worden gerealiseerd.
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie.
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Onderwerp

3.13

M Gemeenschapsgeld uitgeven is alleen ‘leuk’,

Indiener(s)

PH

Advies College

OPH

MS

Haarlem staat voor vele uitdagingen, zoals de stad toekomstbesteding te Vervangen
maken op het gebied van duurzaamheid, energie en mobiliteit en de groei door 3.13 A
van de stad te faciliteren door meer woningen te bouwen en
en B
voorzieningen aan te bieden die in de pas lopen met de groei van
Haarlem. Dit vergt inzet van extra middelen en ambtelijke capaciteit en
leidt tot een hogere netto schuldquote.

als dat gebeurt met zicht op de financiële
continuïteit en met een visie op de
toekomstige draagkracht van onze stad
Besluit om het college op te dragen:
1 Met een streefbedrag van 35 miljoen het
investeringsplan 2019-2023 te verlagen door:
-posten te faseren voorbij 2023, dan wel
-de omvang van posten terug te brengen,
dan wel
-in incidentele gevallen posten te schrappen;
2 De personele begroting 2019-2023 te
verlagen met een bedrag oplopend naar
€ 1.250.000 structureel en gemiddeld
€ 1.000.000 en uitgaven voor materiële
kosten/overhead dienovereenkomstig aan
te passen;
3 In te zetten op een evenwichtig anticyclisch
denken en werken van de gemeente
Haarlem teneinde in economisch mindere
tijden onze lokale economie beter te
kunnen ondersteunen en gelijkertijd dan
meer waar voor ons geld te krijgen;
4 Met de optelsom van besluiten te streven
naar een verlaging van financieringsbehoefte met 40+ mi euro, zijnde 8 punten
(financieringsquote) per ultimo 2023.
5 De gemeenteraad in het voorjaar te
informeren over de richting van de
verwerking van de motie in de Kadernota

Deze consequenties zijn opgenomen in de Kadernota 2018. De
gemeenteraad heeft deze kadernota vastgesteld en daarmee het college
opdracht gegeven uitvoering te geven aan de geformuleerde ambities. De
Programmabegroting 2019-2023 is de uitwerking van deze opdracht. De
geraamde investeringsmiddelen, maar ook voldoende ambtelijke
capaciteit, zijn noodzakelijk om deze ambities te kunnen uitvoeren.
Indien u het investeringsniveau wenst te verlagen, verneemt het college
graag welke investeringen u wenst te schrappen of uit te stellen, waarbij
alsnog het geformuleerde ambitieniveau kan worden gerealiseerd.

Het college ontraadt de motie.

2019
Beantwoording van de twee gesplitste moties volgt in de tweede
termijn.

Deze motie is na vrijdag in tweeën gesplitst.
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3.13A

M Gemeenschapsgeld uitgeven moet altijd

Indiener(s)

PH

OPH, HvH,

gebeuren met mate en met zicht op de
Trots Hlm
financiële continuïteit en op de toekomstige
draagkracht van onze stad
verzoekt de raad het college om te streven:
1 naar een verlaging van circa 35 miljoen op
het investeringsplan 2019-2023 door:
-posten te faseren voorbij 2023, dan wel
-de omvang van posten terug te brengen,
dan wel
-in incidentele gevallen posten te schrappen;
2 naar een evenwichtig anticyclisch denken en
werken van de gemeente Haarlem teneinde
in economisch mindere tijden onze lokale
economie beter te kunnen ondersteunen en
gelijker tijd meer waar voor ons geld te
krijgen, en verzoekt het college om
met de optelsom van dit streven te werken
aan een verlaging van de financieringsbehoefte met 35 mi euro, zijnde 7 punten
(financieringsquote) per ultimo 2023;
N.B. de exploitatielasten van en de effecten
op de financieringsbehoefte van minder
afschrijvingslasten door 35 mi minder
investeringen zijn in deze cijfers nog niet
verwerkt;
3 de gemeenteraad in het komend voorjaar te
informeren over de verwerking van de motie
in de Kadernota 2019
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BBOR

Nr.
2018

M
A

3.13B

M Motie 2: Gemeenschapsgeld uitgeven moet

3.14

Onderwerp

altijd gebeuren met mate en met zicht op de
financiële continuïteit en op de toekomstige
draagkracht van onze stad
Dit alles overwegende verzoekt de raad het
college om te streven
naar een verlaging van de personele begroting
2019-2023 met een
bedrag oplopend naar € 1.250.000 structureel
en gemiddeld over deze jaren met
€ 1.000.000 en uitgaven voor materiële
kosten/overhead dienovereenkomstig aan
te passen en deze besparing in te zetten voor
de lagere toename van de schuld en
daarmee te werken aan een verlaging van de
financieringsbehoefte met 5+ mi
euro, zijnde 1 punt (financieringsquote) per
ultimo 2023 en
de raad in het komend voorjaar te informeren
over de uitwerking van de motie in de
Kadernota 2019
M Waardevol ‘versnipperd groen’ in onze stad
moet een status krijgen, zodat we van
tevoren weten of bebouwing wel of niet
toegestaan kan worden
Draagt het college op om voor of uiterlijk bij
de behandeling van de Kadernota 2019 de
gemeenteraad een opzet voor de
waardebepaling van versnipperd groen voor te
leggen

Indiener(s)

PH

Advies College

MS

Uitgangspunt van college is dat het totaal groenoppervlak toeneemt. In
principe wordt snippergroen gecompenseerd wanneer dit bebouwd
wordt.
Een eenduidige methodiek om groen te waarderen kost veel capaciteit.
Daarnaast zal er ook moeten worden gekeken op welke wijze de waarde
van groen dan afgewogen moet worden tegen waarde van andere
onderdelen, zoals parkeren.
Nu wordt per plek op moment dat er sprake is van bebouwing de
afweging gemaakt en middels en aan de raad voorgelegd.

OPH, HvH,
Trots Hlm

OPH, HvH,
Trots Hlm,
Sp

Het college ontraadt de motie.
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Onderwerp

3.15

M “Spoorboekje als opstap naar de
klimaatbegroting 2022”
Draagt het College op om:
een zo concreet mogelijk “stappenplan
Klimaatbegroting 2022” op te stellen;
waarbij duidelijk blijkt hoe, en in welke stadia,
de gemeenteraad bij het stappenplan wordt
betrokken;
dit stappenplan uiterlijk bij de vergadering van
31 januari 2019 aan de gemeenteraad voor te
leggen.

Indiener(s)

PH

Advies College

PvdA
CU
D66
GLH
OPH

MS

Het college heeft besloten om op basis van het VNG-rapport De Global
Goals in het gemeentelijke beleid richting de Kadernota 2019 te
onderzoeken:
1) Welke doelstellingen voor de gemeente Haarlem van belang zijn en op
welke selectie van doelstelling de gemeente zich wilt richten;
2) Op welke wijze dit hogere afwegingskader kan worden vertaald naar
een praktisch toepasbaar, betrouwbaar en relevant integraal
afwegingskader voor beleidsdocumenten en de begroting en
verantwoording.
Deze twee stappen zijn randvoorwaardelijk om tot een stappenplan te
komen. Op basis van dit onderzoek, zal het college een zo concreet
mogelijk stappenplan opstellen. Het college is het eens met de nut en
noodzaak van een stappenplan en is voornemens dit stappenplan bij de
Kadernota 2019 aan de raad voor te leggen.
In de begroting is de raad geïnformeerd over de inhoudelijke keuzes. De
vervolgstappen worden met de raad besproken. Aan de strekking van de
motie wordt uitvoering gegeven, echter de termijn van opleveren is niet
haalbaar.
Het college ontraadt de motie.

ECDW 3.16

M Groot Feest Haarlem 775 jaar in 2020

Trots Hlm

JW

Verzoekt het college:
Naast de wellicht al geplande zaken, een extra
budget beschikbaar te stellen voor bewoners
die ideeën hebben voor het 775 jarige feest
van de stad Haarlem

Er is dit jaar al een opmaat gemaakt richting 775 jaar stadsrechten met
kleinschalige activiteiten, georganiseerd door een brede groep
Haarlemmers. Samen met onder andere deze betrokken partijen wordt
verder gesproken over de plannen voor 2020. Vooralsnog zijn de
beschikbare budgetten, zoals in het initiatievenfonds en
cultuurstimuleringsfonds, toereikend.
Het budgetrecht ligt overigens bij de raad.
Het college ontraadt daarom de motie.
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HA

BBOR

BBOR

Nr.
2018

M
A

3.17

M Hoge Nood! Snel openbare toiletten in

3.18

A

ECDW 3.19

A

Onderwerp

Indiener(s)

PH

Advies College

Trots Hlm.

MS

In de Kadernota 2018 is toegezegd om met een analyse van de
Rotterdamse zeiknota te komen. Hierin wordt ook meegenomen op welke
wijze het aantal vrouwentoiletten en ook de rolstoeltoegankelijke
toiletten kunnen worden vermeerderd. De analyse wordt voor de
Kadernota 2019 aan de raad voorgelegd.

Haarlem
CU
Verzoekt het college:
Bij de Kadernota 2019 zelf met een voorstel te
komen waarmee uiterlijk najaar 2019
tenminste 4 losstaande rolstoeltoegankelijke
zelfreinigende openbare toiletten in de
openbare ruimte in Haarlem worden geplaatst,
betrek de doelgroep bij het vinden van de
beste locaties
Onderhoud straatmeubilair
AP
verzoekt het college
-de bezuiniging op het onderhoud van
straatmeubilair te niet te doen,
-dekking uit de algemene middelen te halen,
Gasloos klimaatneutraal
AP
de volgende tekst op bladzijde 3 en 11 te
schrappen
In 2030 wil Haarlem klimaatneutraal zijn, per
2040 aardgasvrij en circulair en in 2050 moet
de openbare ruimte zo zijn ingericht dat deze
klimaatbestendig is.

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

MS

CYS

en te vervangen door de volgende tekst:
In 2030 wil Haarlem aardgasvrij en
klimaatneutraal zijn, in 2040 circulair en in
2050 moet de openbare ruimte zo zijn
ingericht dat deze klimaatbestendig is.

De begroting is kostendekkend opgesteld. Het is wel mogelijk om binnen
het domein van de openbare ruimte en ander domein aan te wijzen
waarop er bezuinigd wordt.
Het college ontraadt de motie.
De doelstellingen, zoals in de Programmabegroting 2019 geformuleerd,
zijn in de nota Versnelling van het Duurzaamheidsprogramma (inclusief
Routekaart Haarlem Aardgasvrij 2040 (2016/266008; 2017/93567)
vastgelegd. Deze doelstellingen zijn ambitieus. Om toe te werken naar
een aardgasvrije stad is tijd nodig voor ondernemers, bewoners en
gemeente om zich hier goed op voor te kunnen bereiden. Om nu de
ambitie op aardgasvrij bij te stellen is daarom niet realistisch en gaat ten
koste van de zorgvuldigheid. Tevens kan dit voor onrust zorgen in de stad.
Met de huidige ambities loopt de gemeente Haarlem al meer dan tien jaar
voor op rijksdoelstellingen.
Het college ontraadt het amendement.
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HA

Nr.
2018

ECDW 3.20

M
A

Onderwerp

M (be)Houtfestival

Indiener(s)

PH

Advies College

AP

JW

In het huidige evenementenbeleid zijn de subsidies aan evenementen de
afgelopen vijf jaar vastgelegd. Subsidies worden verstrekt omdat het
college ook van mening is dat evenementen, zoals het Houtfestival,
belangrijk zijn voor de stad.
Momenteel wordt gewerkt aan een plan voor het overgangsjaar 2019. In
de loop van 2019 zal het geactualiseerde evenementenbeleid vanaf 2020
aan de raad worden voorgelegd. Hierin zullen ook de wensen van
organisatoren van evenementen worden meegewogen.

verzoekt het college
- de crisiskorting van 10% in 2016 terug te
draaien op het budget van het Houtfestival,
- de jaarlijkse subsidie van het Houtfestival
met € 15.000 te verhogen
- tot indexering van het subsidiebedrag over te
gaan,

Het college ontraadt de motie.
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HA

VTH

Nr.
2018

M
A

Onderwerp

3.21

M Bomennummers bij kapaanvraag

Indiener(s)

PH

Advies College

AP, CU

JW

Alleen gemeentelijke bomen en enkele particuliere monumentale bomen
hebben een uniek nummer. Het meegeven van dit nummer is dus lang
niet altijd mogelijk in de publicatie. Ook als de gemeente de publicatie
beperkt tot de gemeentelijke bomen dan betreft de aanvraag vaak
meerdere bomen en wordt de publicatie over het geheel niet consequent
en onduidelijk. Overigens zijn de nummers altijd opvraagbaar en in te zien
via de aanvraag.

verzoekt het college,
bij aanvragen en vergunningen voor het
kappen van bomen altijd het unieke nummer
van de betreffende nummer te publiceren

Het college ontraadt de motie.
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HA

OMB

Nr.
2018

M
A

Onderwerp

3.22

M Luchtkwaliteit

Indiener(s)

PH

Advies College

AP,CU

CYS

Wat betreft houtstook:
In de huidige situatie ontbreken de mogelijkheden om effectief te
handhaven op overlast van houtstook. Zowel voldoende regelgeving als
middelen voor bewijsvoering ontbreken. Rijk en lagere overheden werken
op dit moment samen aan het opstellen van een Schone Lucht Akkoord
(SLA) met allerlei maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit.
Aanpak van houtstook staat daarbij hoog op de agenda, inclusief
verbetering van de handhaafbaarheid.
Dit akkoord zal naar verwachting in de loop van volgend jaar zijn beslag
krijgen en de raad zal daarin betrokken worden.
Wat betreft weren van (benzine) scooters:
In september 2017 is aan de raad een onderzoek toegezegd naar de
omvang van de Haarlemse snorfiets problematiek, de benodigde
voorzieningen, maatregelen en kosten (2017-442594).
De wegenverkeerswet schrijft nog steeds voor dat snorfietsen binnen de
bebouwde kom op het fietspad moeten rijden. De wet heeft per 1-7-2018
weliswaar een uitzonderingsbepaling gekregen, maar die moet goed
gemotiveerd kunnen worden in de wettelijk vereiste verkeersbesluiten.
Onderzoek naar de omvang van de Haarlemse snorfiets problematiek, de
benodigde voorzieningen, maatregelen en kosten is voor die motivering
onontbeerlijk. Dit onderzoek moet zorgvuldig gebeuren.
Op basis van verkennende gesprekken met Amsterdam is inmiddels
duidelijk geworden dat het invoeren van een verbod voor snorfietsers op
het fietspad zeer veel omvattend is. Om een idee te geven waaraan moet
worden gedacht, enkele cijfers uit A'dam:
1. Om de maatregel binnen de ring van Amsterdam te introduceren, is
een projectteam opgericht van 8 fte die fulltime met het onderwerp bezig
zijn.
2. Elk wegvak dient apart te worden beschouwd en gemotiveerd. Het is
NIET toegestaan een snorfietsverbod zonaal in te voeren.
3. Men verwacht binnen de ring zo'n 2.400 extra borden te moeten
plaatsen.
4. Totale kosten van het project zijn begroot op circa € 5,5 miljoen.
Wat betreft voorstel invoering van een milieuzone:
Invoering van een milieuzone staat in het collegeprogramma. Een
startnotitie daarvoor zal begin volgend jaar naar de raad komen.

verzoekt het college
-zo spoedig mogelijk houtstook overlast te
handhaven en (benzine) scooters van
fietspaden te weren
-een voorstel te doen voor het invoeren van
een milieuzone,
-de commissie beheer over de voortgang te
informeren
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Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie.

Besluit
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Overzicht moties en amendementen Programmabegroting 2019-2023
HA

BBOR

Nr.
2018

M
A

Onderwerp

3.23

M Oogst de stadslandbouw

Indiener(s)

PH

Advies College

AP CU

CYS

Bij de benadering van het voedselvraagstuk zet het college vooral in op
het verminderen van verspilling van voedsel en minder op de stedelijke
productie. In de praktijk blijkt dat de animo voor stadslandbouwprojecten
in Haarlem afneemt. De aanpak van voedselverspilling heeft een
belangrijke bewustwordingscomponent en een aanzienlijk bredere
doelgroep dan de stadslandbouw, waardoor de beschikbare capaciteit
effectiever en met een grotere impact kan worden ingezet. In het kader
van bewustwording rondom voedsel geeft de NME workshops en verzorgt
lessen op school waardoor ook de jeugd wordt betrokken bij het
onderwerp.

verzoekt het college
-zo spoedig mogelijk met een notitie te komen
over stadslandbouw,
-daarin een aantal suggesties te doen voor
permanente locaties in de verschillende
gewesten van de stad,

Het college ontraadt de motie.
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HA

CC

Nr.
2018

M
A

Onderwerp

3.24

M Resultaten in de bestuursrapportage

Indiener(s)

PH

Advies College

AP

MS

In de programmabegroting wordt zoveel als mogelijk een verbinding
gelegd tussen budgetten en beoogde doelen (waar mogelijk gemeten via
effectindicatoren), zoals opgenomen onder de 3 W-vragen. Uiteraard zijn
de beleidsvelden van wat hoger abstractieniveau, maar daardoor kunnen
de beoogde effecten wel meer in samenhang worden weergegeven.

verzoekt het college
-in de bestuursrapportage 2019 per
programma de belangrijkste
budgetverandering terug te laten komen en
daarbij direct de resultaten/effecten van de
budgetverandering te rapporteren

In de bestuursrapportage wordt de raad voorgesteld budgetten aan te
passen, soms vanwege prijsontwikkelingen (geen effect op prestaties) en
soms omdat zich een nieuwe niet voorziene ontwikkeling heeft
voorgedaan. Uitzonderingen daargelaten zullen deze ontwikkelingen niet
zodanig van aard zijn dat de geformuleerde doelen/effectindicatoren, als
opgenomen in de begroting, hierdoor wijzigen. Als dit wel zo is, behoort
hiervan melding gemaakt te worden in de rapportage.
In de bestuursrapportage worden de belangrijkste budgetveranderingen
per programma gemeld.
Aan de strekking van dit deel van de motie wordt in het bestaande beleid
reeds uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie.
De beoogde effecten van beleid en de daaraan gekoppelde budgetten zijn
in de begroting gekoppeld aan beleidsvelden, het niveau waarop de raad
de begroting autoriseert. De bestuursrapportage meldt financiële
ontwikkelingen op een lager abstractieniveau (meestal productniveau),
waardoor niet één op één een wijziging van een in de begroting beoogd
doel gemeld kan worden.
Voor wat betreft de strekking van dit onderdeel van de motie ontraadt het
college de motie.
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HA

BBOR

Nr.
2018

M
A

Onderwerp

3.25

M Motie versnel de herplantplicht

Indiener(s)

PH

Advies College

AP, CU

MS

Spaarnelanden beheert de bomen in de openbare ruimte en de terreinen
van vastgoed. Bomen worden in de volgende situaties gekapt;
De boom is niet meer veilig bijvoorbeeld instabiel door ouderdom,
schades, dood of storm.
De boom is ziek of verzwakt (iepziekte, kastanjeziekte , zwammen
etc.).
De boom levert veel overlast op, niet de juiste soort op de juiste
plek.
In de huidige situatie vindt de herplant het volgende plantseizoen plaats.
De jaarlijkse inboet lijst is beschikbaar via de website van Spaarnelanden.
In 2015 was er een zomerstorm waardoor er een grote uitval was.
Hiervoor had Spaarnelanden 3 jaar de tijd om dit te herstellen.
Bij herplant is de uitgangssituatie dat de boom op dezelfde plek geplant
wordt. In een aantal situaties wordt de boom op een andere locatie
geplant. Dit komt voor bij bomen die voor overlast zorgde en plekken
waarbij de plantplek niet meer geschikt is door de ligging van kabels en
leidingen.

verzoekt het college
-Spaarnelanden op te dragen binnen een jaar
een nieuwe boom te platen nadat een boom is
gekapt,
-Commissie beheer op de hoogte te houden
van de voortgang van de herplant,

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie.
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HA

VTH

Nr.
2018

M
A

Onderwerp

3.26

M 'Verlaag bouwleges voor verduurzaming

Indiener(s)

PH

Advies College

AP

CYS

Het verduurzamen van woningen is niet altijd bouwvergunningsplichtig.
Indien het verduurzamen wel bouwvergunningsplichtig is, is het
onmogelijk om dit onderscheid uit de opgegeven aanneemsom te
destilleren. Op basis van de belastingwetging is overigens dit onderscheid
binnen de legesverordening niet toegestaan. Alleen indien de gemeente
dit voorstel voor alle woningen opvoert, is een korting via de
legesverordening mogelijk binnen de belastingwetgeving.

draagt het college op om,
- de bouwleges ten behoeve van
bouwaanvragen voor verduurzaming van
sociale huurwoningen te verlagen met 33%,
- het gemis aan inkomsten door dit besluit te
prognosticeren in de eerst volgende
belastingvoorstellen en om te slaan naar
bouwaanvragen die geen relatie hebben met
sociale woningbouw,

Daarnaast is een aantal weken geleden een motie Vergroening bouwleges
besproken in de commissie Beheer. Daarin is juist gekozen voor subsidie
in plaats van voor groene leges, omdat veel acties niet gebonden zijn aan
leges en dus weinig opleveren. De commissie heeft daarop instemmend
gereageerd.
Het college ontraadt de motie.

MO

3.27

A Amendement 'Is het sociale beleid af? #1'

AP

MTM

draagt het college op,
- de bezuiniging à € 50.000,- op WMO
gezinsbegeleiding en jongeren te schrappen,
- dan wel de het bezuinigde bedrag toe te
voegen aan het sociaal domein,

Zoals in de programmabegroting al opgenomen is voor gezinsbegeleiding
en jongeren structureel € 1 miljoen begroot. De uitnutting van het budget
is dit jaar tot nu toe beperkt (eerste half jaar € 0,2 miljoen). In het licht
van de gezamenlijke en benodigde bezuiniging van, in totaal € 500.000, is
besloten om in 2019 het budget met € 50.000 af te ramen en het
voordeel daarbij niet af te rekenen met de reserve sociaal domein maar
met de algemene middelen (valt dus buiten hek sociaal domein).
Het college ontraadt de motie.
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SMSR

Nr.
2018

M
A

Onderwerp

3.28

A Amendement 'Is het sociale beleid af? #2'

Indiener(s)

PH

Advies College

AP

FR

Bij het coalitieprogramma is extra geld, te weten € 900.000 oplopend naar
€ 1,8 miljoen, beschikbaar gesteld voor minima en de bestrijding van
armoede onder kinderen. Later bleek er ook extra geld beschikbaar te
komen vanuit de meicirculaire en is er dus sprake van een zogeheten
dubbeldekking.
In het licht van de gezamenlijke en benodigde bezuiniging van, in totaal €
500.000, is besloten om in 2019 circa een derde van de incidentele
overdekking (te weten € 100.000) in te zetten.
Het college onderschrijft dat de armoede onder kinderen, ook in Haarlem,
onverminderd groot is en om die reden is er ook extra geld beschikbaar
gesteld in het coalitieprogramma. Dit is vertaald in het minimabeleid en
besteding kindgelden voor 2018 en 2019 (zie informatienota ‘Voortzetten
Minimabeleid 2018-2019).
Het college staat voor het in natura besteden van de kindgelden en het
voorkomen van budgetverschuivingen naar de algemene middelen. Dit
beleid zal ongewijzigd worden voortgezet in de komende jaren.

draagt het college op,
- de voorgenomen bezuinigingen à € 100.000,in 2019 en daarna € 50.000,- structureel op
armoedebestrijding onder kinderen te
schrappen,
- aanvullende beleidsvoorstellen aan de
commissie Samenleving te sturen om het
bestrijden van armoede onder kinderen nóg
voortvarender aan te pakken,

Het college ontraadt dit amendement.

BC

3.29

M Zonder inspraak geen zorgvuldig bestuur

SP

FR

Geeft het college de opdracht om
•Voordat een nota van uitgangspunten aan de
raad wordt voorgelegd, de Haarlemmers
gelegenheid geven in te spreken;

Voor ontwikkelingen waarbij de gemeente een (wettelijke) taak heeft,
bijvoorbeeld het aanpassen van een bestemmingsplan, voert de
gemeente regie over het participatie en inspraak proces.
Bij particuliere initiatieven is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor de
participatie. De gemeente neemt hier een faciliterende rol. Hiervoor
wordt momenteel, ook in het kader van de omgevingswet, een
toetsingskader ontwikkeld waarbij criteria voor voldoende inspanningen
van de initiatiefnemer kunnen worden getoetst en onderdeel zijn van het
wel of niet afgeven van een vergunning. Het toetsingskader zal in de loop
van 2019 voorgelegd worden aan de raad (of commissie Ontwikkeling/
Bestuur).

•De regie bij de inspraak zelf in hand te
nemen;

Het college ontraadt de motie.
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VG

Nr.
2018

M
A

Onderwerp

3.30

M Vang Voormalige Bewoners Waarderpolder

Indiener(s)

PH

Advies College

Trots Hlm

JW
JB

De gemeente heeft niet de beschikking over tal van leegstaande panden
die niet gebruikt worden.
Conform het door de raad vastgestelde beleid worden panden die niet tot
het strategisch vastgoed behoren verkocht.
Als verwacht wordt dat dit nog enige tijd in beslag gaat nemen worden ze
tijdelijk in gebruik gegeven aan een leegstandsbeheerder.
Zij vullen het pand dan in met ateliers, balletgroepjes en dergelijke, maar
dit soort panden leent zich niet voor bewoning.

op in leegstaande panden van gemeente
Haarlem
Roept het college op:
Voormalige Bewoners van de waardepolder
die recentelijk hun woning hebben moeten
verlaten en nog moeten verlaten, op te vangen
en tijdelijke woonruimte aan te bieden in
leegstaande panden van de gemeente
Haarlem

ECDW 3.31

M Voormalige Bewoners Waarderpolder onze

Het college ontraadt de motie.

Trots Hlm

nieuwe Haarlemse statushouders
Roept het college op:
Voormalige Bewoners van de waardepolder die
recentelijk hun woning hebben moeten verlaten
en nog moeten verlaten, hetzelfde te behandelen
als statushouders en ze dus een opvangplek aan
te bieden en voorrang op de wachtlijst voor een
sociale huurwoning te geven

JW
FR

In algemene zin kunnen inwoners van Haarlem een beroep doen op de
urgentieregeling uit de Huisvestingsverordening. De toekenning van een
urgentie vindt plaats op individuele basis via een zorgvuldig proces dat
door de regionale urgentiecommissie wordt uitgevoerd.
Woningzoekenden die zelf verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor
de ontstane woonproblematiek of onvoldoende pogingen hebben gedaan
om zelf een oplossing te vinden komen niet in aanmerking voor voorrang.
De situatie van statushouders die als vluchteling zijn erkend en waarvoor
een wettelijke plicht (taakstelling) bestaat om hen in onze gemeente te
huisvesten vindt het college niet vergelijkbaar met mensen die in strijd
met de wet- en regelgeving in de Waarderpolder zijn gaan wonen.
Het college ontraadt de motie.
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Nr.
2018

ECDW 3.32

M
A

Onderwerp

M Haarlem is ook voor Haarlemmers zelf

Indiener(s)

PH

Advies College

Trots Hlm

MTM

Bij het vaststellen van de huisvestingsverordening in 2017 is opgenomen
dat Burgemeester en Wethouders kunnen besluiten dat voor maximaal
50% van het vrijkomend aanbod voorrang gegeven kan worden aan
woningzoekenden met een binding aan de regio. Voorrang voor
woningzoekenden met een lokale binding is niet in de verordening
opgenomen.
Om te kunnen vaststellen of er aanleiding is om gebruik te maken van
voorrangsartikel wordt door Woonservice ieder half jaar een
bindingsmonitor uitgebracht. Hieruit blijkt dat in de eerste helft van 2018
bijna 82% van de vrijkomende sociale huurwoningen is toegewezen aan
Haarlemmers, dat is ruim boven de mogelijkheden die er vanuit de wet
zijn. Het college ziet daarom geen aanleiding om voorrang te geven aan
woningzoekenden met een binding aan de regio.

Roept het college op:
Bij woningen waar het mogelijk is om een
percentage van 50% voor mensen uit de
gemeente Haarlem te reserveren.

Het college ontraadt de motie.
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Nr.
2018

M
A

Onderwerp

3.33

M Verbonden partijen en gesubsidieerde

Indiener(s)

PH

Advies College

CU, LH,

JB/
CYS

Het college verwacht dat in de komende jaren de tendens van het
vervangen van papieren stukken door digitale stukken (zoals via e-mail
en/of websites) en de verduurzaming van organisaties zich versneld zal
voortzetten. Dit is een ontwikkeling die zich in de hele samenleving
voordoet en die vooral wordt gevoed door maatschappelijk debat, door
leden van organisaties en door gebruikers. Gelet hierop wil het college de
oproep in de motie onder de aandacht van verbonden partijen en
gesubsidieerde instellingen brengen. Verbonden partijen waar de
gemeente zeggenschap over heeft (zoals Paswerk, SRO en
Spaarnelanden), zijn reeds actief op dit vlak en worden reeds
aangespoord zo duurzaam mogelijk te opereren. Waar nodig maakt dit
onderdeel uit van de afspraken met deze partijen. Het college vindt het
formuleren van algemeen beleid voor gesubsidieerde instellingen
(bijvoorbeeld in de vorm van het aanpassen van subsidievoorwaarden)
geen effectief en efficiënt middel om de duurzaamheid van instellingen te
bevorderen. Het college gaat immers niet over hun bedrijfsvoering en de
ambtelijke inspanning die de uitvoering van de motie vergt zet het college
liever in voor andere manieren van verduurzaming van de samenleving.

instellingen digitaal en duurzaam
PvdA, Trots
Verzoekt het college:
Hlm
•De mogelijkheden van de gemeente in kaart
te brengen om middels bijvoorbeeld
subsidievoorwaarden te sturen op duurzaam
gedrag van verbonden partijen en
gesubsidieerde instellingen
•In gesprek te gaan met verbonden partijen en
gesubsidieerde instellingen met als doel om te
komen tot afspraken over vermindering van de
papierberg door digitalisering en overige
inspanningen op het gebied van
verduurzaming
•De raad binnen een jaar te informeren over
deze mogelijkheden en over de gemaakte
afspraken inclusief een beeld wat dit oplevert
qua besparing van papier en geld;

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie.
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HRM

Nr.
2018

M
A

Onderwerp

3.34

M Ontschotten om beleid beter te laten vlotten

Indiener(s)

PH

Advies College

PvdA

JB

Het college onderschrijft de stelling dat het belangrijk is om integraal te
werken en dat burgers van Haarlem baat hebben bij een optimale
doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid en uitvoering. Het is ook de
opgave waar het college en de ambtelijke organisatie voortdurend mee
bezig is: zijn we doeltreffend en doelmatig. Het steeds weer deze vraag
stellen maakt dat de ambtelijke organisatie continue in ontwikkeling is.
Een grote ontwikkeling heeft dit jaar plaatsgevonden met een
structuurwijziging waarbij de governance anders is ingericht. De
hoofdafdelingen zijn opgeheven, daarnaast is Haarlem ambtelijk
samengegaan met Zandvoort en wordt vanaf 1 januari 2018 gewerkt
volgens het directiemodel. Het uitgangspunt hiervan is meer integraal en
opgavegericht te gaan werken. Deze veranderingen zijn op dit moment
nog in volle gang en zit de ambtelijke organisatie middenin deze
transformatie. De wijzigingen beginnen nu effect te krijgen en zal de
komende periode verder vorm gaan krijgen.

Roept het college op:
-Een actieplan Ontschotting te ontwikkelen
voor een meer integrale aanpak van
beleidsvorming en -uitvoering;
-De Raad in het eerste kwartaal van 2019 dit
plan met concrete voorstellen te presenteren.

Aan de strekking van deze motie wordt in het staande beleid reeds
uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie.

Overige moties na vrijdag ingediend:
3.35

M 300 woningen erbij in Haarlem West

SP

Geeft het college de opdracht om
•Te onderzoeken of en op welke termijn meer
grootschalige woningbouw op het terrein
tussen de Kleverlaan en de Randweg mogelijk
is en daarover verslag uit te brengen aan de
raad;
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Nr.
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M
A

3.36

M Ook woonwagenbewoners hebben recht op

3.37

3.38

Onderwerp

gelijke behandeling
Geeft het college de opdracht
•Het beleid erop te richten dat Haarlemse
woonwagenbewoners en hun kinderen niet
langer hoeven te wachten op het verkrijgen
van een standplaats dan andere Haarlemmers
op het krijgen van een sociale huurwoning en
daarbij de resultaten van het
behoefteonderzoek bij te betrekken;
•Een beleidskader te ontwikkelen waarin de
gelijke behandeling van woonwagenbewoners
wordt gerealiseerd en daar nog voor de
Kadernota 2019 de raad over te informeren;
M Belofte maakt schuld
Geeft het college de opdracht om
•Te onderzoeken op welke wijze bij de
uitvoering van werk dat in opdracht van de
gemeente wordt verricht het percentage
medewerkers met een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd beste kan worden
verhoogd;
•Na afronding dit onderzoek ter bespreking
voor te leggen aan de raad en wel op een
zodanig tijdstip dat de aanbevelingen van dit
onderzoek kunnen worden verwerkt in de
kadernota 2019;
M En nu ook echt ergens kunnen wonen
Geeft het college de opdracht om
•Om binnen een zo kort mogelijke tijd een
flink aantal woningen te bouwen geschikt voor
alle groepen jongeren volgens het concept
“containerwoningen”;
•Een plan daartoe voor te leggen aan de raad;

Indiener(s)

PH

SP, Trots
Hlm

SP, Trots
Hlm

SP, Jouw
Hlm, AP,
OPH, Trots
Hlm
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M
A

Onderwerp

Indiener(s)

3.39

M (Bewoners) 24-7 handhaving pilot

3.40

Roept het college op:
In 2019 een opzet voor een pilot in het
centrum te maken m.b.t. de uitbreiding van de
handhaving Waar de handhavers een 24/7
rooster draaien. Deze opzet voor de
behandeling van de kadernota 2019 aan de
raad te sturen zodat zij daar een besluit over
kan nemen bij behandeling van de kadernota.
M Formule 1
TrotsHlm
Verzoekt het college:
Om namens de Haarlemse Raad haar steun uit
te spreken voor een terugkeer van de formule
1 in Zandvoort.
Wanneer er concrete verzoeken, vragen of
voorstellen aan Haarlem worden gedaan deze
natuurlijk zo snel mogelijk met de raad te
delen zodat deze zich daarover kan buigen

PH

TrotsHlm
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Onderwerp

Indiener(s)

3.41

M Haarlem is klaar voor een nieuwe democratie Trots Hlm

PH

Verzoekt het college
Een overleggroep in te stellen, die bij voorkeur
wordt samengesteld uit een combinatie van
raadsleden en inwoners, die voorstellen
uitwerkt en voorlegt aan de gemeenteraad,
om inwoners meer in positie te brengen om
invloed uit te oefenen op de politieke
besluitvorming.
Deze voorstellen kunnen betrekking hebben
op:
- de openbaarheid van het formatieproces na
de verkiezingen
- de omvorming van coalitieakkoord naar
maatschappelijk akkoord
- het agendering- en spreekrecht van onze
inwoners bij onze vergaderingen
- de manier waarop onze inwoners sturing
geven aan de onderwerpen waarover wij in
Haarlem vergaderen (denk daarbij aan: een
dubbele stem bij emeenteraadsverkiezingen:
1 stem op een partij, 1 stem op een
Onderwerpen top-drie, of denk aan
tussentijdse peilingen)
- de manier waarop de gemeenteraad de
oplossingen en opvattingen van onze
inwoners peilt en inbrengt in de politieke
besluitvorming (denk daarbij aan: enquêtes,
burgerjury, burgertop)
- de invulling van het lokale referendum
- de inrichting van een wijkcoöperatie om in
samenspraak tussen politiek en wijk tot
besluitvorming op wijkniveau te organiseren
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A

Onderwerp

Indiener(s)

3.42

M Instellen 24/7 meldpunt niet acute zorg

SP CU AP

3.43

Geeft het college de opdracht
•de regionale inrichting van het meldpunt
met de grootste spoed op te pakken;
•een beroep doet op de subsidiemogelijkheden die de regionale ontwikkeling
van een meldpunt kunnen bevorderen;
•na te gaan wat de lessen zijn uit de pilots
met een regionaal meldpunt;
•zo mogelijk mee te doen met
actieonderzoek vanuit ZonMw om op basis
hiervan zelf een meldpunt in te richten;
M Gerichte ondersteuning mantelzorgers ggz
Geeft het college de opdracht
•In genoemd jaarplan en prestatieafspraken
expliciet trainingen voor mantelzorgers GGZ
op te nemen
•Ervoor te zorgen dat Tandem waar mogelijk
samen met de Herstelacademie en Prezens
komt tot een structureel aanbod voor (ook
volwassen) mantelzorgers GGZ
•Na te gaan of hiervoor subsidie van ZonMw
vanuit het Actieprogramma Personen met
Verward Gedrag kan worden aangewend

SP AP

PH
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A

3.44

M Meer daad, minder dralen met elektrische

3.45

3.46

Onderwerp

Indiener(s)

PH

GLH
laadpalen
Verzoekt het College van B&W
-Werk te maken van het plaatsen van de
toegezegde extra laadpalen door zo spoedig
mogelijk aanvragen voor een laadpaal in
behandeling te nemen, maar ook op basis van
bezettingscijfers zelf proactief palen bij te
plaatsen in wijken waar de al aanwezige palen
goed worden gebruikt;
-Hierbij ook goed te kijken (op basis van
bezettingscijfers) of het aantal laadpalen in
onze parkeergarages niet ook vergroot kan
worden;
-Te onderzoeken of het mogelijk is nadat een
aanvraag voor een laadpaal is goedgekeurd en
het verkeersbesluit genomen is, niet de
bezwaar- en beroepstermijn af te wachten
maar gelijk tot plaatsing over te gaan, om zo
de plaatsing nog verder te verkorten.
SP AP
M Afdeling Bijzondere Doelgroepen
Geeft het college de opdracht
•Zo snel als mogelijk een afdeling bijzondere
doelgroepen te herintroduceren
•Tijdens de eerstvolgende
bestuursrapportage met een voorstel te
komen om eventuele kosten te dekken
SP AP CU
M Een bed, bad en brood
Geeft het college de opdracht
•Om binnen zeer korte tijd met oplossingen te
komen zodat niemand buiten slaapt, iedereen
een maaltijd krijgt en overdag warm binnen
kan zitten.
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A

3.47

M Haarlemse huizen als het kan voor

3.48

Onderwerp

Haarlemmers
er mogelijkheden zijn om te sturen in het
gebruik/het kopen van woningen door
particuliere woningzoekenden voorrang te
geven, opdat zij meer mogelijkheden krijgen
om een woning te verwerven en om, waar
wenselijk/mogelijk, beleggers op afstand te
zetten.
Zo gebruikt Amsterdam de Zelfbewoningplicht
en zijn er Anti-speculatie- en kettingbedingen.
Het is voor de Haarlemmers belangrijk om te
ervaren dat, waar mogelijk, zij geholpen
worden op de huizenmarkt.
Verzoekt het college om voor de raad een
overzicht samen te stellen van:
-alle beschikbare sturingsinstrumenten;
-de toepasbaarheid van de instrumenten;
-instrumenten die de gemeente Haarlem
toegepast heeft in 2017 en 2018;
-het voornemen om deze de toe te passen in
komende projecten
M Naar Een Duurzame Schuld
Draagt het College op om:
•Bij de Kadernota 2019 een plan, bij voorkeur
met verschillende beleidsopties, aan de Raad
voor te leggen dat leidt tot een structureel
begrotingsoverschot van ca. €20M per jaar
vanaf 2020. Dit bedrag is bij benadering nodig
om bij het voorgenomen investeringsniveau
tot een stabilisering van de schuld te komen.

Indiener(s)

PH

OPH, Trots
Hlm

HvH, OPH,
LH, Trots
Hlm
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3.49

M Hoe Houden we Afvalverwerking Betaalbaar

3.50

3.51

Onderwerp

Draagt het College op om:
•Te waarborgen dat in de nieuwe strategie van
Spaarnelanden het beperken en middels
benchmarking marktconform maken van de
relevante bedrijfskosten en daarmee van de
afvalstoffenheffing een nadrukkelijke
doelstelling wordt.
•Dat er een concreet plan komt om deze
strategie te implementeren.
•Zeker te stellen dat deze nieuwe strategie en
implementatieplan ruim vóór de Kadernota
2019 met de Raad besproken wordt.
M Motie Kunstgras infill
Roept het college op:
Om bij aanleg en of vervanging van
kunstgrasvelden met SBR infill vanaf nu altijd
voor een infill materiaal te kiezen die de
laagste milieubelasting met zich meebrengt.
Om een commissie op te richten die de
uiteindelijke keuze van infill materiaal gaat
bepalen op basis van maatschappelijk
draagvlak en de laagste milieubelasting
M Groen groener groenst
Geeft het college de opdracht om
•Om op zo’n kort mogelijke termijn in alle
wijken kleine stukken verharding met planten,
bomen en/of gras groener te maken;
•Een aktieplan daartoe voor te leggen aan de
raad;

Indiener(s)

PH

HvH, VVD,
LH,

Trots Hlm

SP, AP Trots
Hlm, OPH
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2018

3.52

M

VVD, SP, OPH,
JH, Trots Hlm,
AP, HvH, CU,
LH

3.53

M

Betrokkenheid, het moet van twee kanten
komen
Verzoekt het college:
•Ervoor te zorgen dat de begroting 2020-2024
voor alle lezers prettig leesbaar is door
overbodige teksten zoals ‘conceptuele teksten’
en niet ter zake doende teksten buiten
beschouwing te laten en dubbele teksten
zoveel als mogelijk te voorkomen en daarbij
rekening te houden met de schrijfstijl.
Cofinanciering vraagt ook om eigen geld
Roept het college op
•Te onderzoeken of een investeringsfonds
voor dergelijke grote projecten ingesteld kan
worden en de Raad hierover te rapporteren
voor de Kadernota 2019.

3.54

M

3.55

M

PH

VVD

Anticyclisch beleid is gezond beleid
VVD
Roept het college op
•Om voor de Kadernota 2019 een overzicht te
hebben gemaakt van mogelijke bezuinigingen
voor het geval de mindere tijden zich
voordoen en er 5% bezuinigd dient worden ten
opzichte van de totale baten. Deze lijst voor te
leggen aan de raad ter discussie.
Temper de stijging van de lokale lasten
VVD
Roept het college op
•De stijgende lokale lastendruk voor de
Haarlemmers te beperken door bij de
voorbereiding op de Programmabegroting
2020-2024 uit te gaan van het gemiddelde
inflatiepercentage van de daarop
voorafgaande 12 maanden.
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3.56

M

3.57

M

3.58

M

Een doorstroomwoning is ook sociaal
VVD
Roept het college op
•Te onderzoeken of een percentage van een
nieuwbouwproject in het middeldure- of dure
huur of koopsegment gereserveerd kan
worden voor doorstromers vanuit een sociale
huurwoning. Dit percentage daarbij mee te
tellen als ‘sociaal’ omdat dit bijdraagt aan de
beschikbaarheid van sociale huurwoningen in
de stad. Daarbij in acht te nemen dat indien er
geen animo is, de woningen alsnog via de
reguliere huur- of koopmarkt worden
aangeboden.
Tarieven doen bewoners bewegen
VVD
Roept het college op
•Te onderzoeken of de abonnementsgelden in
parkeergarages voor bewoners structureel
verlaagd kunnen worden;
•De raad hier voor de Kadernota 2019 over te
informeren.
Laaghangend fruit
Hang
VVD
waarschuwingsborden hoger op
Verzoekt het college:
•Ervoor te zorgen dat bij de plaatsing van
waarschuwingsborden nadrukkelijk rekening
wordt gehouden met de toegankelijkheid van
de weg voor blinden en slechtzienden.

PH
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3.59

M

3.60

M

3.61

M

Motie “Een huis is om in te wonen”
PvdA, GLH
Roept het college op
•Bij nieuwe koopwoningen te realiseren op
grond van de gemeente standaard in de
voorwaarden een anti-speculatiebeding en
een zelfbewoningsplicht op te nemen
•Bij nieuwe projecten op grond van private
partijen, indien juridisch mogelijk, een antispeculatiebeding en een zelfbewoningsplicht
standaard op te nemen in een anterieure
overeenkomst
•De commissie Ontwikkeling zo spoedig
mogelijk een voorstel te doen toekomen ter
inspraak en goedkeuring met een voorstel van
de vormgegeven clausules
Tweede termijn
Autodelen is verlagen kosten
Trots Hlm, CU
parkeervergunning
Roept het college op:
Iedereen die zijn auto deelt een beloning te
geven door lagere kosten voor de
parkeervergunning te rekenen. En dit in een
voorstel naar de raad te sturen zodat we het
kunnen bespreken voor de kadernota van
2019
Iedereen gelijk, ook als je op de wachtlijst
Trots Hlm, CU
staat voor een sociale huurwoning in Haarlem
Roept het college op:
Te stoppen met het voorrang geven aan
statushouders, zodat Haarlemmers die nu op
de wachtlijst voor een sociale huurwoning
staan minder lang hoeven te wachten.

PH
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2018

3.62

M

Trots Hlm, CU

3.63

M

3.64

M

3.65

M

Schalkwijk groeit, nu de bereikbaarheid nog
Roept het college op:
Voor behandeling van kadernota 2019 de raad
te informeren hoe, nu Schalkwijk steeds
dichter bebouwd wordt, het ook nog
bereikbaar kan blijven.
Steun koop van de energieneutrale woning,
maak de duurzaamheidslening ook
beschikbaar voor koop van een tiny house
Roept het college op:
De voorwaarden voor de duurzaamheidslening zo aan te passen dat bij het kopen van
een energieneutrale tiny house ook een
beroep op de duurzaamheidslening kan
worden gedaan.
De magische 55,55% grens? Stel een grens
aan het maximaal aantal sociale
huurwoningen in 1 wijk
Roept het college op:
Ook een grens te stellen aan het maximaal
percentage sociale huurwoningen in een wijk
En die grens maximaal te richten op 55,55%
maar met een voorstel voor een definitief
percentage naar de raad te komen voor de
behandeling van de kadernota 2019
Stadslandbouw als Domus+ niet lukt
Roept het college op:
Als Domus+ niet doorgaat op nieuwe weg 2 er
stadslandbouw te starten, in samenspraak met
de omwonenden

PH

Trots Hlm, CU

Trots Hlm

Trots Hlm
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3.66

M

Verplicht een groene gevel boven een
Trots Hlm
bepaalde hoogte van de hoogbouw
Roept het college op:
Groene gevels verplicht te stellen bij
hoogbouw boven een bepaalde hoogte. Een
voorstel hiervoor voor de kadernota 2019 aan
de raad te presenteren zodat de raad daarover
kan besluiten.

PH
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