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WI 

 

2.01 M Met de HaarlemPas moet echt veel meer kunnen 

Draagt het College op: 

-om bij de begrotingsbehandeling, na overleg met 

het gehele gesubsidieerde veld van 

maatschappelijke, sociaal-culturele, kunstzinnige, 

sport- en overige relevante Haarlemse  

 organisaties, te komen met een zo breed mogelijk 

en financieel drempelloos aanbod op de  

 genoemde disciplines voor HaarlemPashouders; 

-om in 2019 een zo breed mogelijk aanbod via de 

HaarlemPas te realiseren en dit ook  zichtbaar te 

hebben op de site; 

-Voor de gevallen waarin deelname aan de 

HaarlemPas toch een exploitatienadeel met zich 

  brengt een bedrag van € 10.000 te reserveren in de 

Programmabegroting 

OPH 

CU 

HVH 

SP 

Trots 

Hlm 

FR Het verruimen van de mogelijkheden van de HaarlemPas is een permanent 

aandachtspunt. Het college spant zich te allen tijden in voor het vergroten 

van de mogelijkheden met de HaarlemPas en de vindbaarheid hiervan. Zo 

is bijvoorbeeld op de startpagina van de website van Haarlem een knop 

‘laag inkomen’ toegevoegd.  

De activiteiten worden (deels) vergoed via subsidie of declaratie, zoals de 

peuterspeelzaal, korting op de zwembaden, gratis speeltuin en gratis 

bibliotheekpas. Het huidige minimabudget is geheel bestemd. Er wordt in 

het coalitieprogramma budget gereserveerd voor sport en cultuur voor 

mensen met een HaarlemPas. Echter voor het verstrekken van nog meer 

activiteiten  voor gesubsidieerde kortingen met de HaarlemPas zoals in de 

motie bedoeld is geen ruimte .    

 

De afgelopen jaren zijn gesprekken gevoerd met partners in de stad. Dit 

heeft geresulteerd in de huidige kortingen voor HaarlemPas houders. 

Ingeschat wordt dat een nieuwe ronde gesprekken niet tot nieuwe resultaten 

zal leiden, omdat het businessmodel van de partners hiertoe geen ruimte 

biedt. Tenzij dit wordt ondersteund met extra subsidie, dan wel een 

prijsverhoging voor de overige Haarlemmers. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Aangenomen 

SV 

GLH 

 

Voor 

OPH, SP 

Jouw Hlm, 

CU, HvH, AP 

Trots Hlm, 

CDA, PvdA 
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K 
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E 

N 

2.02 M  “Samen-redzaam in Zelfbeheer”  

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, 

 

Komt op actielijst!!!! 

AP MTM Alle opties die een versnelling van succesvolle uitstroom uit beschermd 

wonen en maatschappelijke opvang bevorderen, zijn de moeite van het 

onderzoeken en/of experimenteren waard. Eigen regie op persoonlijk en 

maatschappelijk herstel wil de gemeente op alle mogelijke manieren 

ondersteunen.  

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

 

 

 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-01-OPH-HvH-SP-Trots-Hlm-CU-motie-Met-de-HaarlemPas-moet-echt-2-12-07-2018.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-02-Motie-AP-Samen-redzaam-in-Zelfbeheer.pdf
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2.03 M 'Belofte maakt schuld' 

●het per 1-1-2019 herintroduceren van de afdeling 

bijzondere doelgroepen bij afdeling sociale zaken, 

●de kosten de te dekken uit de reserve sociaal 

domein, 

AP FR  Sinds 2017 is gestart met integraal klantmanagement. De klantmanager is 

niet alleen verantwoordelijk voor inkomensondersteuning, maar ook voor 

begeleiding naar werk of participatie, voor het bewaken van de samenhang 

met andere leefgebieden, voor het samenwerken met maatschappelijke 

partners in de stad en met andere afdelingen, zoals schulddienstverlening en 

de sociaal wijkteams. In elk team van klantmanagers zit in elk geval één 

zorgspecialist die specifiek is belast met de zorg rondom personen die extra 

zorg nodig hebben en aanspreekpunt is voor zorginstanties.  

Een groep die speciale aandacht behoeft bij het leveren van maatwerk is de 

groep dak- en thuislozen. In 2017 heeft een pilot plaatsgevonden waarin 

elke werkdag één klantmanager (aan)vragen omtrent de Participatiewet 

behandelde op het kantoor van de BCT (Brede Centrale Toegang). Het 

resultaat van de pilot is dat dak- en thuislozen zich nog maar bij één loket 

hoeven te melden, de samenwerking tussen SZW en BCT is verbeterd, een 

betere toegankelijkheid is ontstaan voor alle dienstverlening, klanten direct 

en passend worden doorverwezen en voorschotten sneller verstrekt worden. 

Actiepunt uit het coalitieprogramma is een structurele uitbreiding van 1 fte 

om een eigen loket voor mensen in de opvang te continueren. Dekking zal 

gevonden worden binnen het sociaal domein.  

Overigens kan formatie zoals bedoeld in de motie nooit gedekt worden uit 

de reserve sociaal domein. Alleen incidentele lasten kunnen hieruit gedekt 

worden.  

 

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

Het college ontraadt de motie. 
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https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-03-Motie-AP-Belofte-maakt-schuld.pdf
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MO 2.04 M 'Slecht de drempel voor de opvang' 

verzoekt het College, 

● de eigen bijdrage (via budgetbeheer) te verrekenen 

met het inkomen van de dakloze, 

 

AP FR Het voorstel om de eigen bijdrage te verrekenen met het inkomen van de 

dakloze gebeurt deels al en wel op de volgende wijze. De groep mensen bij 

wie de inkomsten verrekend worden, valt uiteen in twee groepen: ongeveer 

één derde van de totale groep daklozen valt onder bewindvoering en via 

bewind wordt de eigen bijdrage betaald. Dan is er nog een tweede groep 

(ongeveer ook één derde) die nog geen inkomen heeft en waarvan de 

aanvraag voor een uitkering in behandeling is. Voor deze mensen wordt een 

betalingsregeling afgesproken en zij betalen de opgebouwde achterstand 

wanneer zij inkomen hebben. En dan is er nog een deel van de totale groep 

(ook ongeveer één derde) die betaalt de eigen bijdrage zelf en dit doen zij 

veelal via een pinbetaling.  

Voor de groep voor wie het nodig is, wordt dus in verrekening voorzien en 

voor de groep die zelfstandig betaalt, is verrekening met het inkomen niet 

nodig, omdat zij zelf de eigen bijdrage kunnen betalen. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

SV: 

SP 

 

Voor: 

AP, SP, Jouw 

Hlm, Trots 

Hlm 

MO 2.05 M 'Regiobinding goed geregeld'  
draagt het College op, 

● de handreiking woonplaatsbeginsel van het rijk en 

de VNG, http://www.opvang.nl/files/Landelijke-

Toegang_MO_Handreiking_20141203.pdf, 

integraal, zoals opgesteld door gemeente Venlo, over 

te nemen en hier naar te handelen:  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-

23730.html 

● de commissie samenleving op de hoogte te 

brengen van de acties en evaluatie, zoals in artikel 

vijf is opgenomen, 

AP MTM In de motie wordt verwezen naar het Convenant Landelijke 

Toegankelijkheid dat door de VNG is opgesteld. Haarlem heeft dit 

ondertekend en het is uitgangspunt van het gemeentelijk beleid. In de 

Uitvoeringsregels Maatwerkvoorzieningen Wmo 2018 (hoofdstuk 6.1.) is 

dit vastgelegd.  

In dit hoofdstuk staat benoemd dat de gemeente het Convenant volgt en de 

afwegingen die genoemd staan, die worden gebruikt om te beoordelen of 

iemand in aanmerking komt voor opvang, zijn letterlijk overgenomen uit 

het Convenant.  

 

Het Convenant is in 2017 geëvalueerd door het Trimbos Instituut 

(https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/attachments/rapport_onderzoek_toeg

ankelijkheid_maatschappelijke_opvang.pdf). Haarlem is in dat kader twee 

keer bezocht door mystery-guests van het Trimbos Instituut. De mystery-

guests kijken hoe bij de toegang tot de maatschappelijke opvang omgegaan 

wordt met de landelijke toegankelijkheid. De gemeente is door het Trimbos 

in beide gevallen positief beoordeeld. 

 

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

uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

Voor: 

AP, SP, OPH, 

Jouw Hlm 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-04-Motie-AP-Slecht-de-drempel-voor-de-opvang.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-05-Motie-AP-Regiobinding-goed-geregeld.pdf
http://www.opvang.nl/files/Landelijke-Toegang_MO_Handreiking_20141203.pdf
http://www.opvang.nl/files/Landelijke-Toegang_MO_Handreiking_20141203.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-23730.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-23730.html
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/attachments/rapport_onderzoek_toegankelijkheid_maatschappelijke_opvang.pdf
https://vng.nl/files/vng/brieven/2018/attachments/rapport_onderzoek_toegankelijkheid_maatschappelijke_opvang.pdf
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WI 2.06 A 'Budget voor revolverend 

werkgelegenheidsfonds'  

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering  

wijzigt de kadernota als volgt; 

- het bedrag à € 288.000,- zijnde het overschot 

participatiewet wordt ter dekking van het 

revolverend werkgelegenheidsfonds, als onderdeel 

van het participatiebedrijf, 

- de baten die het werkgelegenheidsfonds genereert 

terug te laten vloeien in dit fonds, 

 

AP FR Begin dit jaar is door het college gesproken met leden van de Actiepartij en 

MKB Haarlem over een initiatief van werkgevers uit het Regionaal 

werkbedrijf om een samenwerkingsverband van bedrijven te starten voor 

betaald werk voor kandidaten uit de doelgroep garantiebanen en andere 

werkzoekenden uit de bijstand. 

Het gaat hier om privaat initiatief van werkgevers en het staat los van het 

Haarlems onderzoek naar een participatiebedrijf, maar het initiatief kan wel 

een aanvulling zijn op de re-integratie activiteiten van een 

participatiebedrijf. 

 

Het werkgeversinitiatief vertoont veel overeenkomsten met het plan van de 

Actiepartij voor een revolverend fonds. Met de Actiepartij en MKB 

Haarlem is afgesproken dat zij op de hoogte gehouden worden en betrokken 

blijven bij de ontwikkelingen van het hierboven genoemde initiatief. 

De stand van zaken is op dit moment als volgt. De gemeente Haarlem  

onderzoekt in samenwerking met de regiogemeenten uit de 

arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond of het initiatief van 

werkgevers financieel en juridisch haalbaar is. 

 

Voor wat het budget betreft het volgende. Het budget van € 288.000 is niet 

beschikbaar voor deze motie, omdat dit bestemd is om een eventueel tekort 

op de BUIG te dekken. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

SP 

 

Voor: 

AP, SP, Jouw 

Hlm, Trots 

Hlm,  

BBOR 

PG 

2.07 M “S.aarnes.rong +P” 

draagt het College op om; 

-binnen de kadernota budget en capaciteit in te 

ruimen voor onderzoek naar een 

gemeenschappelijke oplossing van de parkeeropgave 

van zowel de nieuwe ontwikkelingen in het gebied 

als het bestaande parkeren op straat waarbij de 

ondergrondse parkeervoorziening aan de 

Papentorenvest als mogelijke oplossingsrichting 

wordt meegenomen, 

AP FR  

CYS  

Binnen de ontwikkelzone Spaarnesprong is een aantal onderzoeken  

uitgevoerd, waaronder onderzoek naar adequate parkeeroplossingen. Voor 

alle ontwikkelzones geldt dat nog aanvullende onderzoeken nodig zijn. 

Deze onderzoeken vragen om extra budget en in een aantal gevallen om 

extra capaciteit, waarvoor indien nodig bij de begroting een voorstel zal 

worden gedaan. 

 

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

uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

PvdA, CU 

 

Voor: 

AP, SP, OPH, 

Jouw Hlm, 

VVD 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-06-Amendement-AP-Budget-voor-revolverend-fonds.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-06-Amendement-AP-Budget-voor-revolverend-fonds.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-07-Motie-AO-S-aarnes-rong-P.pdf
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ECDW 

PG 

2.08 M “40% sociaal betekent driekwart onder de eerste 

aftoppingsgrens” 

draagt het College op om; 

-de voorgenomen bouw van 40% sociale 

huurwoningen als volgt te specificeren: 30% onder 

de lage aftoppingsgrens (nader uit te splitsen voor 

jongeren tot 23 jaar en ouder dan 23 jaar) en 10% 

onder de hoge aftoppingsgrens van €640,14 euro, 

-met corporaties te komen tot prestatieafspraken om 

de woningbouwproductie in deze verhouding 

daadwerkelijk te realiseren, 

-private ontwikkelaars deze percentages 

randvoorwaardelijk mee te geven in te sluiten 

ontwikkelovereenkomsten, 

AP CYS In de Woonvisie is opgenomen dat van de beoogde nieuwe sociale 

huurwoningen 70% onder de aftoppingsgrens gerealiseerd moet worden 

(lage of hoge aftoppingsgrens hangt af van de doelgroep van de woning). 

Deze verhouding is vastgesteld aan de hand van de gegevens van 

woningzoekenden. Hierover zijn ook prestatie-afspraken met de corporaties 

gemaakt. Het college werkt aan een nota kaders en spelregels sociale en 

middeldure huur die ook voor private ontwikkelaars zullen gelden. De nota 

is gepland voor bespreking in oktober.  

 

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

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 

 

Voor: 

AP, SP, Jouw 

Hlm 

V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

2.09 M “Beheerplan schadelijke Exoten” 

draagt het College op om; 

-een beheerplan exoten op te stellen in 

samenwerking met Spaarnelanden en 

vrijwilligersorganisaties, 

-daarin ondersteuning van vrijwilligersorganisaties 

op te nemen, 

-financiele middelen te onttrekken aan het beheers 

en onderhoudsbudget, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

AP MS In woonwijken wordt de plant actief bestreden, in buitengebieden alleen 

langs de paden. Alle locaties zijn in beeld gebracht. Er is contact met 

provincie en Prorail over de noodzaak tot bestrijding. Ondersteuning van 

vrijwilligers gebeurt op aantal plekken en Spaarnelanden zal gevraagd 

worden hier nog meer gebruik van te maken. Spaarnelanden volgt de laatste 

ontwikkelingen rondom de bestrijding, maar in de sector is er nog niet een 

definitieve oplossing voorhanden. 

 

Het college ontraadt de motie. 

V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

BBOR 2.09

BIS 

M “Beheerplan schadelijke Exoten” 

draagt het College op om; 

-een beheerplan schadelijke exoten op te stellen in 

samenwerking met Spaarnelanden en 

vrijwilligersorganisaties, 

-daarin ondersteuning van vrijwilligers-organisaties 

op te nemen, 

-financiele middelen te onttrekken aan het beheers 

en onderhoudsbudget 

AP   Verworpen 

 

SV: 

D66, Trots 

Hlm 

 

Voor: 

AP, GLH, SP, 

OPH, Jouw 

Hlm, CU, 

Trots Hlm 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-10-Motie-AP-cooperatieve-duurzaamheidslening.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-10-Motie-AP-cooperatieve-duurzaamheidslening.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-09-Motie-AP-beheerplan-schadelijke-exoten.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-09BIS-Motie-AP-beheerplan-schadelijke-exoten.pdf
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ECDW 2.10 M “Coöperatieve of collectieve 
draagt het College op om; 

- coörperaties of collectieven toe te laten als leners 

tot de duurzaamheidslening, mits zij kunnen 

aantonen dat de lening ten goede komt aan mensen 

met een kleine beurs 

AP MTM De SVn verstrekt en beheert een duurzaamheidslening en bedraagt 

minimaal € 2.500. De aanvrager van de duurzaamheidslening is een 

natuurlijk persoon of een particuliere eigenaar/huurder van een woning. 

Coöperaties en collectieven zijn geen beoogd aanvrager bij deze lening. 

Indien een particulier een duurzaamheidslening aan wil gaan om deel te 

nemen aan collectieve of coöperatieve energieopwekking, dan past dit 

binnen de verordening. 

 

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

uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

GLH, PvdA 

 

Voor: 

AP, SP, OPH 
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2.11 M “Fietsparkeernorm” 
draagt het College op om; 

-een bestemmingsplan fietsparkeren op te stellen, of 

een nota fietsparkeren, of één hoofdstuk toe te 

voegen aan het parapluplan parkeernormen en de 

beleidsregels parkeernormen Haarlem,  

-met de fietsparkeerkencijfers van het CROW als 

normenkader en de richtlijnen uit de Leidraad 

fietsparkeren als kwaliteitskader voor het ontwerp 

van de fietsenstallingen, 

-daarbij aandacht te besteden afwijkende fietsen 

(brede banden, bakfietsen, electrische fietsen, 

kratjes), 

-de mogelijkheid van gemeenschappelijke 

fietsenstallingen voor bewoners, werkgevers, horeca 

of winkeliers op te nemen, 

AP CYS In de nieuwe nota Bouwen & Parkeren Haarlem, waar momenteel aan 

wordt gewerkt, worden de fietsparkeernormen integraal meegenomen. 

Hierbij zal, naast de kwantiteit, ook aandacht worden besteed aan de 

kwaliteit van het fietsparkeren.  

 

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

uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie. 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-10-Motie-AP-cooperatieve-duurzaamheidslening.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/09-juli/19:30/2-11-Motie-AP-fietsparkeernorm-in-omgevingsvisie-2.pdf
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2.12 M “Meekoppelkansen Funderingsherstel en 

energietransitie Rozenprieel” 

draagt het College op om; 

-in overleg te treden met eigenaren / gebruikers van 

getroffen woningen,  

-te inventariseren of draagvlak bestaat om het 

noodzakelijke funderingsherstel te combineren met 

het gelijktijdig gasloos maken van getroffen 

woningen, 

-te komen tot een plan van aanpak om 

meekoppelkansen te creëeren en te benutten en 

eventuele knelpunten aan onze Raad kenbaar te 

maken. 

AP MTM 

CYS 

 

Bij de aanpak van de Rozenprieel ligt de focus op de aanpak van de 

funderingsproblemen, die veel impact hebben voor de bewoners en 

eigenaren. Vanuit het servicepunt (bouwbureau) wordt gestimuleerd dat 

eigenaren maatregelen nemen voor het aardgasvrij maken van hun woning 

in de toekomst en het isoleren van hun woning.  

In het najaar van 2018 zullen warmtestrategieën voor de hele stad worden 

opgesteld, waaronder de planning van eventuele warmtenetten. Aan de 

hand hiervan kunnen de meekoppelkansen beter in beeld worden gebracht 

en in de aanpak worden meegenomen. 

 

Het college ontraadt de motie. 
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2.13 M “Gemeentelijke musea achterstallig 

onderhoudsvrij” 

draagt het College op om; 

-alvorens (het surplus in) de algemene reserve 

grondexploitaties  uit te hollen ten behoeve van een 

reserve Ongedeelde Stad een versneld plan van 

aanpak op te stellen om het gesignaleerde 

achterstallig onderhoud aan museaal vastgoed in 

bezit van gemeente Haarlem aan te pakken, 

-hiertoe adequate middelen over te hevelen aan de 

reserve Vastgoed en deze middelen bij voorkeur 

anticyclisch in te zetten voor het achterstallig 

onderhoud. 

AP JB In de Vastgoednota (2018/049829) staat aangegeven dat de 

onderhoudsbehoefte van de vastgoedportefeuille wordt vastgesteld aan de 

hand van de NEN 2767 en dat de financiële consequenties van het 

wegwerken van het achterstallig onderhoud inzichtelijk worden gemaakt. 

De feitelijke inspecties zijn inmiddels in gang gezet.Volgens planning zijn 

de inspecties van de totale vastgoedportefeuille eind 2018 afgerond. 

Het vaststellen van de onderhoudsbehoefte van de gemeentelijke musea 

maakt onderdeel uit van deze inspecties. Indien nodig zal in de eerste jaren 

na de inspectie een inhaalslag plaatsvinden op het gebied van het 

wegwerken van achterstallig onderhoud. 

Als blijkt dat de beschikbare middelen in de reserve Vastgoed voor het 

wegwerken van het achterstallig onderhoud ontoereikend zijn, dan zal dit 

tijdig aan de raad voor worden gelegd. Nu kan nog niet vastgesteld worden 

of dit het geval is. 

 

Het college ontraadt de motie. 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-12-Motie-AP-Funderingsherstel-Rozenprieel-en-energietransitie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-12-Motie-AP-Funderingsherstel-Rozenprieel-en-energietransitie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/09-juli/19:30/2-13-Motie-AP-Gemeentelijke-musea-achterstalligonderhoudsvrij-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/09-juli/19:30/2-13-Motie-AP-Gemeentelijke-musea-achterstalligonderhoudsvrij-2.pdf
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E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

2.14 M “Kleine podia zijn geen halve podia” 

draagt het College op om; 

-de subsidie voor de volledige vier bestuursjaren toe 

te kennen, 

-te onderzoeken of de hoogte van de subsidie kan 

worden bijgesteld tot €40.000,- per jaar, 

-de te verstrekken subsidie jaarlijks te indexeren, 

AP MTM In de kadernota is opgenomen dat er voor twee jaar een bedrag wordt 

gereserveerd voor de kleine instellingen. In de cultuurnota, die in 2020 

opnieuw wordt vastgesteld, wordt een nieuwe afweging gemaakt.  

 

Voor een verdere verhoging van de subsidie ziet het college nu geen 

mogelijkheden in de begroting.  

 

Voor indexering geldt een grens van € 45.000. Daarboven wordt 

geindexeerd, daaronder niet.  

 

Het college ontraadt de motie. 

V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

ECDW 2.14 

BIS 

B 

M Motie 2.14 Bis B “Kleine podia zijn geen halve 

podia” 

draagt het College op om; 

-de structurele subsidie voor de periode 2019-2021 

bij te stellen tot de gevraagde €40.000,- per jaar, 

AP MTM  Verworpen 

 

Voor: 

AP,SP, OPH 

ECDW 2.14

BIS 

A 

M Motie 2.14 Bis A “Kleine podia zijn geen halve 

podia” 

draagt het College op om; 

-alle structurele subsidie voor alle subsidierelaties, 

ongeacht de hoogte, jaarlijks te indexeren voor 

inflatie 

AP MTM  Verworpen 

 

SV: 

CU, Trots 

Hlm 

 

Voor: 

AP, SP, 

OPH,Jouw 

Hlm, CU, 

Trots Hlm 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-14-Motie-AP-Kleine-podia-zijn-geen-halve-podia.pdf


  Overzicht moties en amendementen Kadernota 2018 
 

Afd. Nr. 
2018 

MA Onderwerp Inge-
dien 
door 

PH Advies college Besluit raad 

 

 9 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 
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E 

N 

2.15 M “Monumentenzorg onze zorg” 

draagt het College op om; 

-alvorens (het surplus in) de algemene reserve 

grondexploitaties  uit te hollen ten behoeve van een 

reserve Ongedeelde Stad een versneld plan van 

aanpak op te stellen om het gesignaleerde 

achterstallig onderhoud aan monumenten en 

beeldbepalend vastgoed in bezit van gemeente 

Haarlem aan te pakken en hiertoe adequate middelen 

over te hevelen aan de reserve Vastgoed 

AP JB 

FR 

In de Vastgoednota (2018/049829) staat aangegeven dat de 

onderhoudsbehoefte van de vastgoedportefeuille wordt vastgesteld aan de 

hand van de NEN 2767 en dat de financiële consequenties van het 

wegwerken van het achterstallig onderhoud inzichtelijk worden gemaakt. 

De feitelijke inspecties zijn inmiddels in gang gezet.Volgens planning zijn 

de inspecties van de totale vastgoedportefeuille eind 2018 afgerond. 

Het vaststellen van de onderhoudsbehoefte van de gemeentelijke musea en 

het beeldbepalend vastgoed maakt onderdeel uit van deze inspecties. Indien 

nodig zal in de eerste jaren na de inspectie een inhaalslag plaatsvinden op 

het gebied van het wegwerken van achterstallig onderhoud. 

Als blijkt dat de beschikbare middelen in de reserve Vastgoed voor het 

wegwerken van het achterstallig onderhoud ontoereikend zijn, dan zal dit 

tijdig aan de raad voor worden gelegd. Nu kan nog niet vastgesteld worden 

of dit het geval is. 

 

 Het college ontraadt de motie. 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

2.16 M “Van geklets gaat geen straatlantaren  

draagt het College op om; 

-met een aanpak te komen waarmee schade- en 

storingmeldigen gegarandeerd binnen een nader te 

bepalen periode worden verholpen 

AP MS In het huidige onderhoudscontract voor het dagelijks onderhoud aan de 

openbare verlichting zijn afspraken gemaakt over de beantwoording van 

meldingen en afhandeling van storingen. Daarbij is ook vastgelegd dat een 

klein percentage van de openbare verlichting defect mag zijn. De norm 

wordt niet overal gehaald. Er wordt actief gestuurd dat de afspraken ook 

worden nagekomen. 

Het lichtnet wordt beheerd door Liander. Storingen in dat net worden door 

Liander opgepakt. Daarbij is een afhandeltermijn van maximaal tien 

werkdagen vastgelegd, waarbij twee storingen na elkaar als losstaand 

worden beschouwd.  

 

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

uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie. 

V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/09-juli/19:30/2-15-Motie-AP-Monumentenzorg-onze-zorg-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-16-Motie-AP-Van-geklets-gaat-geen-straatlantaren-branden.pdf
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N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

2.16

BIS 

M “Van geklets gaat geen straatlantaren branden  

draagt het College op om; 

-bonus malusregelingen aan de contracten met 

onderhoudspartijen toe te voegen, gekoppeld aan het 

gewenste onderhoudsniveau en de opvolgtijden van 

storings- en schademeldingen,   

AP MS  I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

2.17 M “Warmtewinning uit riool” 

daagt het College op om; 

-bij het vervangen van rioolbuizen direct over te 

gaan op het installeren van dubbelwandige 

rioolsystemen voor de terugwinning van warmte uit 

het afvalwater (rio thermie), 

-indien dit niet haalbaar is te zoeken naar 

mogelijkheden om de warmte uit het rioolwater te 

winnen bij de verzamelpunten, 

-tevens hemelwater af te koppelen van het huiselijk 

afvalwater 

AP CYS  

MS 

In het onderzoek wordt meegenomen of de kosten van dubbelwandige 

rioolsystemen opwegen tegen de opbrengsten. De verwachting is dat de 

opbrengsten lager zullen zijn dan de kosten. 

 

Het college laat de energiestrategie van Haarlem updaten. Riothermie is één 

van de technieken die daarbij meegenomen wordt, net zoals restwarmte van 

bedrijven en warmte uit oppervlaktewater. Deze warmtetechnieken zijn 

interessant, maar leveren maar weinig warmte op. Er zal goed gekeken 

worden of de kosten opwegen tegen de waarden. De energiestrategie zal in 

het laatste kwartaal van 2018 klaar zijn. Het college adviseert de raad om 

het voorstel van het college af te wachten. 

 

Het college ontraadt de motie. 

V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

ECDW 

BBOR 

2.17 

BIS 

M Motie “Warmtewinning uit riool” 

draagt het College op om; 

-te onderzoeken of Riothermie haalbaar bij 

vervanging van de riolering 

AP CYS 

MS 

 Aangenomen 

 

SV: 

GLH, D66, 

OPH, CU, 

CDA, PvdA 

 

Voor: 

AP GLH, 

D66, SP, 

OPH,Jouw 

Hlm, CU, 

Trots Hlm 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-16BIS-Motie-AP-Van-geklets-gaat-geen-straatlantaren-branden.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/09-juli/19:30/2-17-Motie-AP-Warmtewinning-uit-riool-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-17BIS-Motie-warmtewinning-uit-riool-v2.pdf
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T 
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O 

K 

K 

E 

N 

2.18 M Busje komt zo………maar de vuilniswagen om de 

container te legen komt ff later 

Draagt het College op: 

-met de Raad van Commissarissen van 

Spaarnelanden te bewerkstelligen dat de  

 arbeidsovereenkomst van de bestuurder automatisch 

wordt beëindigd als er een x-aantal 

 vuilcontainers te laat is geleegd; 

-bij het invullen van het aantal mogelijk ook te laat 

geleegde prullenbakken in de stad  te betrekken 

OPH MS Onduidelijk is wie met de fractie van OPH met ‘bestuurder’ bedoeld.  

1. Indien het de bestuurder van de auto is dan geldt dat de raad van 

commissarissen niet gaat over ontslag van individuele 

medewerkers van Spaarnelanden. Uit oogpunt van goed en veilig 

personeelsbeleid is de motie niet uitvoerbaar.  
2. Indien de bestuurder van het bedrijf wordt bedoeld: het college is 

in algemene zin zeker voorstander om met onze bedrijven 

prestatieafspraken te maken en dat gebeurt dus ook. Daarbij past 

vertrouwen in de wederzijdse professionaliteit en motivatie van 

opdrachtgever en opdrachtnemer. Om het functioneren van een 

directeur af te meten aan één indicator, hoe belangrijk ook, 

versimpelt de werkelijkheid en draagt niet bij aan een betere 

bedrijfsvoering. 
 

Het college ontraadt de motie. 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

2.19 M De reserve Sociaal Domein verdient het om deels 

aangewend te worden voor de nakoming van het 

VN-verdrag handicap 

Draagt het College op  

-om bij de vormgeving van de Programmabegroting 

2019-2023 zichtbaar te maken dat  

 binnen of ten laste van de Reserve Sociaal Domein 

een bedrag van € 3 miljoen is 

 gereserveerd voor het toegankelijk maken van onze 

stad; 

-om on de loop van 2019 met een 

prioriteiten(investerings)plan te komen en al in 

 2019 met de uitvoering ervan aan te vangen 

OPH  MTM De raad heeft op 24 mei j.l. een informatienota van het college ontvangen 

waarin is aangegeven hoe op dit moment in het kader van het jaar van de 

toegankelijkheid wordt gewerkt aan de sociale en fysieke toegankelijkheid 

van Haarlem. Dit jaar voert het college al een flink aantal activiteiten uit (er 

is een begroting van € 400.000). De inspanningen in het jaar van de 

toegankelijkheid zijn ook opgericht meer bewustzijn te creëren over wat het 

van inwoners, bedrijven organisaties en de gemeente zelf vraagt om een 

sociaal en fysiek toegankelijke stad te zijn. Het college komt op basis van 

de opbrengsten van het jaar van de toegankelijkheid met een 

Prioriteitenplan Toegankelijkheid. Dit krijgt vorm in samenwerking met 

verscheidene Haarlemmers met een beperking. Immers, het motto van het 

VN verdrag is: ‘niet over ons maar met ons’. Op basis van dit 

prioriteitenplan zal het college met voorstel komen voor de Kadernota 

2019. 

De reserve Sociaal domein is primair bedoeld voor opvangen van  risico’s 

en versnelling van transformatie. 

 

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

Het college ontraadt de motie. 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-18-Motie-OPH-Busje-komt-zo-12-07-2018-versie-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-18-Motie-OPH-Busje-komt-zo-12-07-2018-versie-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-19-OPH-motie-De-Reserve-Sociaal-Domein-12-07-2018.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-19-OPH-motie-De-Reserve-Sociaal-Domein-12-07-2018.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-19-OPH-motie-De-Reserve-Sociaal-Domein-12-07-2018.pdf
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CC 2.20 A Betreffende de bestemming van het 

jaarrekeningresultaat 2017 

vervangt de tekst op pagina 95 van de Kadernota ad 

1.e. 

‘-Het resterend saldo van € 651.000 te bestemmen 

als dekkingsmiddel voor  beleidsintensiveringen’ 

door de tekst: 

‘-Het resterend saldo van € 651.000 toe te voegen 

aan de Algemene Reserve’ 

OPH 

HvH 

MS In het coalitieprogramma ‘Samen Doen’ 2014 - 2018,  is vastgelegd dat 

50% van een rekeningoverschot wordt aangewend voor verlaging van de 

schuld en de overige 50% voor vermindering van de bezuinigingen of voor 

intensivering van beleid. Het college heeft het voorstel voor bestemming 

van het rekeningsresultaat 2017 op die afspraken gebaseerd. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

Voor: 

OPH, HvH, 

AP, Trots 

Hlm, VVD 

MO 2.21 M Zelfstandig wonen: geen overbodige 

administratie voor politie en woningcorporaties 

Geeft het college de opdracht om 

Te onderzoeken of de klacht van de politie en 

woningcorporaties juist is en in dat geval 

maatregelen te nemen om overbodige 

administratieve handelingen te schrappen; 

SP  

CU, 

AP 

Trots 

HLM 

en 

OPH 

MTM Er zijn afspraken gemaakt om administratieve handelingen te beperken, 

maar de gemeente zal met de politie en de woningcorporaties in gesprek 

gaan om te onderzoeken welke extra bureaucratische handelingen zij 

ervaren bij meldingen en deze gezamenlijk oplossen. 

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

Aangenomen 

 

Raadsbreed 

V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

2.22 M Geen bezuinigingen op het sociaal domein 

uit de WMO;  

Geeft het college de opdracht om 

In het geval de invoering van het abonnementstarief 

er toe leidt dat de reserve sociaal domein niet 

toereikend is om aan de toenemende vraag aan zorg 

en voorzieningen uit de WMO te voldoen, het alsdan 

optredende tekort te dekken uit de algemene reserve; 

SP 

OPH 

MS Zolang het uitgangspunt ‘rijksbudget = werkbudget’ voor de inkomsten en 

uitgaven sociaal domein van toepassing is, moet een eventueel nadeel als 

gevolg van het abonnementstarief binnen de beschikbare middelen 

opgevangen worden, met de reserve Sociaal domein als buffer. De 

gemeente krijgt middels de algemene uitkering deels een compensatie voor 

het abonnementstarief.  

 

Indien maatregelen bedoeld om tekorten terug te dringen niet effectief zijn, 

is de algemene reserve de buffer als dekking voor incidentele tekorten. 

 

Het college ontraadt de motie. 

V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

CC MO 2.22

BIS 

M Geen bezuinigingen op het sociaal domein 

Geeft het college de opdracht om 

In het geval de invoering van het abonnementstarief 

er toe leidt dat de reserve sociaal domein niet 

toereikend is om aan de toenemende vraag aan zorg 

en voorzieningen uit de WMO te voldoen, het alsdan 

optredende tekort te dekken uit de algemene reserve 

of algemene middelen; 

SP 

OPH 

Trots 

Hlm 

MS  Verworpen 

 

Voor: 

SP, OPH, 

Jouw Hlm, 

AP, Trots 

Hlm 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-20-Amendement-OPH-Rek-resultaat-2017-11-07-2018.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-20-Amendement-OPH-Rek-resultaat-2017-11-07-2018.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-21-Motie-SP-AP-CU-Trots-Hlm-OPH-Zelfstandig-wonen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-21-Motie-SP-AP-CU-Trots-Hlm-OPH-Zelfstandig-wonen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-22-Motie-SP-OPH-Trots-Hlm-Geen-bezuinigingen-op-het-sociaal-domein.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-22-Motie-SP-OPH-Trots-Hlm-Geen-bezuinigingen-op-het-sociaal-domein.pdf
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V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

2.23 M Aan de slag bij Werkpas en Paswerk 

Geeft het college de opdracht om 

•Te onderzoeken in hoeverre de uitbreiding van 

proefplaatsingen en het aangaan van dienst-

verbanden bij Paswerk en Werkpas mogelijk zijn; 

•Daarover voor 15 oktober 2018 verslag te doen aan 

de raad; 

SP 

CU 

OPH 

FR Vier Haarlemse kandidaten zijn op een garantiebaan geplaatst bij Werkpas 

Holding BV. Dit zijn banen met loonkostensubsidie. Het college heeft 

hiermee invulling gegeven aan de motie 10.1. Ook bij Paswerk zijn 

garantiebanen mogelijk (2017/299799). Het college zal doorgaan om, daar 

waar mogelijk, personen uit doelgroep van de loonkostensubsidie onder te 

brengen bij de Paswerk Holding BV. Daarnaast zal het college ook blijven 

inzetten op plaatsing bij reguliere werkgevers in de stad door Pasmatch, 

zoals beschreven in de Realisatie effectief ondersteuningsaanbod in het 

kader van de participatiewet (2017/261113). 

Paswerk als GR (Gemeenschappelijke Regeling) is een SW-bedrijf en 

derhalve krimpend. Het bestuur heeft de opdracht gegeven om de krimp op 

te vangen door te reorganiseren en personeel te ontslaan. Daarom kunnen 

bij Paswerk geen nieuwe dienstverbanden aangegaan worden.  

De mogelijkheid voor een proefplaatsing is vanaf januari 2017 niet meer in 

de Participatiewet opgenomen. Daarvoor in de plaats is de mogelijkheid 

gekomen om forfaitaire loonkostensubsidie toe te kennen gedurende zes 

maanden. In het geval van forfaitaire loonkostensubsidie wordt de persoon 

direct een dienstverband aangeboden en ontvangt ook direct loon, waarbij 

de loonwaarde gedurende zes maanden wordt vastgesteld op 50% van het 

minimumloon. Daarna wordt de daadwerkelijke loonwaarde vastgesteld.  

Het college ontraadt de motie. 

V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

2.23 

BIS 

M Aan de slag bij Werkpas 

Geeft het college de opdracht om 

•Te onderzoeken in hoeverre het aantal tijdelijke 

dienstverbanden met een loonkostensubsidie van 

50% bij Werkpas kan worden uitgebreid; 

•Daarover voor 15 oktober 2018 verslag te doen aan 

de raad; 

SP 

CU 

OPH 

  I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-23-Motie-SP-CU-OPH-Aan-de-slag-bij-Werkpas-en-Paswerk.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-samenleving/2017/07-december/20:00/Motie-10-1-Ook-bij-Paswerk-zijn-garantiebanen-mogelijk/2017292799-Brief-wethouder-Langenacker-over-motie-10-1-Ook-bij-Paswerk-zijn-garantiebanen-mogelijk-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/20-juni/10:00/Realisatie-effectief-ondersteuningsaanbod-in-het-kader-van-de-participatiewet/2017261113-1-Realisatie-effectief-ondersteuningsaanbod-in-het-kader-van-de-participatiewet-1.pdf


  Overzicht moties en amendementen Kadernota 2018 
 

Afd. Nr. 
2018 

MA Onderwerp Inge-
dien 
door 

PH Advies college Besluit raad 

 

 14 

VH 2.24 M Handen af van de functie van de wijkagent 

Geeft de burgemeester de opdracht om 

1.Het standpunt van de raad aan leiding van het 

korps Noord-Holland over te brengen; 

2.Zich er voor in te spannen dat de functie van de 

wijkagent onaangetast blijft, zodat van het plan om 

vroege en late diensten in te voeren wordt afgezien 

en de wijkagent geen deel hoeft uit te maken van 

arrestatieteams;  

SP  

Trots 

Hlm 

AP 

OPH 

JW Er is regelmatig overleg tussen portefeuillehouder en politie over de inzet 

van wijkagenten. Voor beide partijen is het uitgangspunt dat de wijkagent 

zoveel mogelijk in de wijk is.  

Een arrestatieteam is een specialistische functie waar de wijkagent nooit 

deel vanuit maakt. Indien er impact op de wijk verwacht wordt, wordt de 

wijkagent gevraagd aanwezig te zijn om contact te onderhouden met de 

buurt. In die zin wordt in het bestaande beleid al uitvoering gegeven aan de 

motie.  

  

Het heeft nadrukkelijk wel meerwaarde als wijkagenten gedurende de hele 

dag beschikbaar zijn, dus ook buiten de gestelde tijden. Bijvoorbeeld bij het 

verkeer rondom scholen, bij jeugdproblematiek, huiselijk geweld/ 

kindermishandeling en tijdens Ramadan. Daarnaast zijn er bewoners die 

overdag aan het werk zijn en anders niet thuis zijn. De wijkagent kan zelf 

de tijd zo effectief mogelijk invullen.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

Voor: 

SP, OPH, 

Jouw Hlm, 

HvH, AP, 

Trots Hlm 

V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

2.25 M De sociale woningbouw niet korten maar 

stimuleren 

Geeft het college de opdracht om 

Aan de minister van volkshuisvesting het standpunt 

van de gemeenteraad van Haarlem over te brengen, 

dat: 

1.Bij de EU een ontheffing van de ATAD voor 

woningcorporaties dient te worden aangevraagd; 

2.De vennootschapsbelasting en de 

verhuurdersheffing die aan de corporaties worden 

opgelegd dienen te worden verlaagd; 

SP AP MTM Het college onderkent de problematiek. Het college werkt binnen de 

bestaande netwerken en overleggen binnen de VNG, MRA en G40 samen 

om bij het Rijk te lobbyen voor onderwerpen die voor de gemeenten van 

belang zijn. Daarnaast is er vanuit Aedes een forse lobby gestart richting 

Rijk. De gemeente ziet geen meerwaarde in een solitaire actie vanuit 

Haarlem om besluitvorming op rijksniveau op dit punt te beinvloeden.  

 

Het college ontraadt de motie. 

V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-24-Motie-SP-CU-AP-Trots-Hlm-OPH-Handen-af-van-de-functie-van-de-wijkagent.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-25-Motie-SP-De-sociale-woningbouw-niet-korten-maar-stimuleren-004-003-002-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-25-Motie-SP-De-sociale-woningbouw-niet-korten-maar-stimuleren-004-003-002-1.pdf
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ECDW 2.25

BIS 

M De sociale woningbouw niet korten maar 

stimuleren 

Geeft het college de opdracht om 

Aan de minister van volkshuisvesting – desgewenst 

via bestaande netwerken en overleggen- het 

standpunt van de gemeenteraad van Haarlem over te 

brengen, dat: 

1.Bij de EU een ontheffing van de ATAD voor 

woningcorporaties dient te worden aangevraagd; 

2.De investeringsruimte van de corporaties niet door 

een stijging van de vennootschapsbelasting of de 

verhuurdersheffing dient te worden beperkt; 

3.Nog voor de begroting te inventariseren wat 

bovengenoemde stijging betekent voor de 

woningbouwopgave in Haarlem en de resultaten 

hiervan en de zorg hierover eveneens aan de 

Minister mede te delen; 

SP 

Trots 

Hlm 

AP 

OPH 

MTM  Aangenomen 

 

SV: 

Trots Hlm, 

PvdA 

 

Voor: 

SP, GLH, 

OPH, Jouw 

Hlm, CU, AP, 

Trots Hlm, 

CDA, PvdA 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-25BIS-Motie-SP-Trots-Hlm-AP-CU-OPH-De-sociale-woningbouw-niet-korten-maar-stimuleren.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-25BIS-Motie-SP-Trots-Hlm-AP-CU-OPH-De-sociale-woningbouw-niet-korten-maar-stimuleren.pdf
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HRM 2.26 A  Ambtelijke organisatie en inhuur goed op orde 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen 

op 9 juli 2018,  

In beraadslaging over de Kadernota, 

Overwegende dat:. 

Besluit 

Op pagina 28 de tekst zo te wijzigen zodat deze 

komt te luiden 

aj. Ambtelijke organisatie (programma 7)  

Het college doet nader onderzoek naar de 

verhouding tussen vast personeel en inhuur, het 

waarborgen van het behoud van kennis op 

belangrijke posities in de organisatie en de 

ambtelijke capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) om 

uitvoering te geven aan de ambities voor de stad. De 

mogelijke financiële consequenties zijn vooralsnog 

pm geraamd.. 

Uitgangspunt bij het onderzoek zal zijn: rust op de 

afdeling en gelijke betaling met omringende 

gemeenten om zo een goed ambtenaren apparaat te 

behouden. Bij inhuur komt er een goede ruime 

overdracht/inwerk periode met de opvolgende 

inhuurkracht of vaste kracht 

Trots 

Hlm 

JB Het amendement gaat in op aspecten waarvan het de bedoeling is dat, 

indien relevant, deze uit het onderzoek komen. Vooraf deze aspecten 

opleggen kan maar beperkt in het onderzoek. In principe zijn de genoemde 

aspecten van rust, gelijke betaling en overdracht onderdeel van de reguliere 

bedrijfsvoering. Alleen door zwaarwegende afwegingen kan daar in 

voorkomende gevallen (noodgedwongen bijvoorbeeld door plotseling 

vertrek van een medewerker of niet tijdig beschikbaar zijn van een nieuwe 

medewerker) van worden afgeweken. De exacte randvoorwaarden voor een 

optimale inzet en balans van vast en flexibel personeel komen voort uit het 

onderzoek. 

 

Het college ontraadt het amendement. 

Verworpen 

 

SV: 

Jouw Hlm, 

PvdA 

 

Voor: 

Trots Hlm, 

Jouw Hlm 

BBOR 2.27 A Grondstofstraatje veilig bereikbaar 

Besluit 

Op pagina 25 de tekst zo te wijzigen zodat deze 

komt te luiden 

“ Op de plaatsen waar grondstoffen worden 

ingezameld, blijft ook een OGC-restafval 

beschikbaar. Zeker bij verpleeg en bejaardenhuizen 

etc komt het grondstoffenstraatje zoveel mogelijk op 

het blok zelf, zodat het extra oversteken van een 

straat voor kwetsbare Haarlemmers zoveel mogelijk 

beperkt blijft. 

Trots 

Hlm 

OPH 

CYS Onder andere in Meerwijk wordt momenteel op meerdere plekken een 

grondstofstraat bij hoogbouw uitgeprobeerd. De evaluatie is nog niet 

afgerond, maar duidelijk is wel dat bij verpleeg- en bejaardenhuizen de 

OGC-restafval dichtbij moet blijven.  

 

Het college staat positief ten opzichte van dit amendement . 

Aangenomen 

 

Tegen: 

VVD 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-26-Amendement-Trots-Ambtelijke-organisatie-en-inhuur-goed-op-orde.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-27-Amendement-Trots-Grondstofstraatje-veilig-bereikbaar.pdf
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BC 2.28 A Lokale media ondersteuning, op naar gelijke 

kansen 

Besluit 

Op pagina 28 de tekst zo te wijzigen zodat deze 

komt te luiden 

..de voorwaarden voor ondersteuning en de 

onafhankelijkheid van dit fonds nader worden 

gespecificeerd. 

Uitgangspunt is in ieder geval dat media met 

inkomsten uit abonnees hun eigen inkomstenbron 

hebben (naast advertenties) en om een level playing 

field te creëren zij geen aanspraak kunnen maken op 

de ondersteuning. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Trots 

Hlm 

JW Het college komt op dit onderdeel met een voorstel. Het is te voorbarig om 

vooruitlopend daarop nu al voorwaarden vast te stellen.  

 

Het college ontraadt dit amendement. 

Verworpen 

 

SV: 

SP 

 

Voor:  

Trots Hlm 

PG 2.29 A Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en 

Toekomstwijken 

Besluit 

Op pagina 28 de tekst zo te wijzigen zodat deze 

komt te luiden 

10. In 2017 zijn opbrengsten in het kader van de 

Duurzame Stedelijke Vernieuwing ontvangen. Op 

basis van het voorstel in de Kadernota 2016 is 

besloten dat dotatie aan de reserve DSV na positief 

een raadsbesluit mag plaatsvinden. Het college stelt 

voor met de dotatie in te stemmen. Het college komt 

voor 2019 met een voorstel welk deel van de 

Duurzame Stedelijke Vernieuwing gelden voor het 

ontwikkelen van toekomstwijken gebruikt kan 

worden 

Trots 

Hlm 

JB Het college stelt met deze kadernota voor de doelstelling bij de middelen 

voor Duurzame stedelijke vernieuwing te verbreden naar participatie en 

leefbaarheid. De middelen blijven stadsbreed inzetbaar. De middelen zijn 

flexibel en worden ingezet op basis van concrete voorstellen uit- en voor de 

stad. De voorstellen moeten voldoen aan een aantal criteria. Dit kunnen 

voorstellen zijn ten behoeve van toekomstwijken. Het op voorhand 

reserveren van een deel van het budget voor dit doel wordt ontraden.  Het 

college wacht met belangstelling initatieven op dit gebied af.  

 

Het college ontraadt het amendement. 

Verworpen 

 

Voor: 

Trots Hlm 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-28-Amendement-Trots-Lokale-media-ondersteuning-op-naar-gelijke-kansen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-28-Amendement-Trots-Lokale-media-ondersteuning-op-naar-gelijke-kansen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-29-Amendement-Trots-Duurzame-Stedelijke-Ontwikkeling-en-Toekomstwijken.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-29-Amendement-Trots-Duurzame-Stedelijke-Ontwikkeling-en-Toekomstwijken.pdf
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BE 

BBOR 

2.30 M Begraafplaatsen rolstoel en rollator toegankelijk 

Draagt het college op 

Dat wanneer het onkruid op de begraafplaatsen 

wordt aangepakt, meteen het punt van de 

toegankelijkheid van begraafplaatsen wordt 

meegenomen en de raad het plan van aanpak te 

horen krijgt 

Trots 

Hlm 

OPH 

CU 

MS Het bestrijden van onkruid kan op twee manieren. Extra inzet van 

menskracht of een herinrichting van de begraafplaatsen, waarbij het 

verharden van paden een optie is. In dit laatste geval kan de 

toegankelijkheid meegenomen worden.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

D66, 

SP 

 

Voor: 

Trots 

Hlm,CU, 

OPH, D66, 

SP, Jouw 

Hlm,AP, VVD 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-30-Motie-Trots-Begraafplaatsen-rolstoel-en-rollator-toegankelijk.pdf
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WI 

MO 

2.31 M Haarlem kom met visie vluchteling 

Roept het college op: 

•Met een visie te komen, waarbij er o.a. wordt 

aangegeven of en hoeveel (klimaat, politieke of 

economische) vluchtelingen Haarlem bereid is op te 

vangen , hoe dat dan moet gebeuren, welke locaties 

beschikbaar zijn of beschikbaar worden gemaakt 

en dit elke half jaar te actualiseren, hoe voorkomen 

wordt dat de wachttijd voor bestaande 

woningzoekenden niet wordt vergroot. 

Trots 

Hlm 

FR Op 26 januari 2017 heeft de toenmalige gemeenteraad unaniem ingestemd 

met de Visie op de opvang en maatschappelijke integratie en participatie 

van statushouders in Haarlem: samen doen (2016/509673). Sindsdien is de 

raad nog twee maal in brede zin geïnformeerd over de opvang en integratie 

van statushouders in Haarlem (Voortgangsrapportage sociaal programma 

statushouders (2017/420799) besproken in commissie Samenleving 12 

oktober 2017; Voortgangsrapportage Sociaal Programma Statushouders 

2018 (2018/254119), informatienota verzonden juni 2018). Het Sociaal 

Programma Statushouders van 2016 loopt door tot 31 december 2019. Het 

college ziet geen aanleiding de Visie of het Sociaal Programma 

Statushouders te wijzigen.  

De huisvesting van statushouders door gemeenten is een wettelijke taak. 

Het aantal statushouders dat de gemeente opneemt wordt bepaald door de 

taakstelling huisvesting statushouders die het Rijk naar rato van 

inwoneraantal aan gemeenten oplegt. Deze taakstelling wordt halfjaarlijks 

vastgesteld op basis van het totale aantal statushouders in Nederland. Het 

college wil vanzelfsprekend aan deze verplichting tot het opnemen van 

statushouders voldoen. Statushouders krijgen een passende woning 

toegewezen.  

 

Om verwarring over begrippen en verantwoordelijkheden te voorkomen 

geldt nog het volgende: het COA is verantwoordelijk voor de opvang van 

asielzoekers en dient er voor te zorgen dat er altijd voldoende 

opvanglocaties zijn. Het aantal opvanglocaties fluctueert met de instroom 

van asielzoekers, die op zijn beurt afhankelijk is van internationale 

ontwikkelingen.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

Voor: 

Trots Hlm 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-31-Motie-Trots-Haarlem-kom-met-visie-vluchteling.pdf
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OMB 2.32 M Wordt stralingsbewust voor de 5G beslissingen 

worden genomen 

Roept het college op: 

Het onderwerp 5G en stralingsgevoeligheid serieus 

te nemen. En als start van deze bewustwording de 

film Ubiquity, over de impact van straling op 

mensen, die nu in de bioscoop in première is gegaan, 

te gaan zien.  

Trailer: 

https://www.facebook.com/ubiquityfilm/videos/254

715181755063/ 

https://www.imdb.com/title/tt8137552/ 

Trots 

Hlm 

OPH 

MTM Het college neemt het onderwerp 5G serieus en ziet dit ook in het landelijk 

beleid, in onder meer het Actieplan Digitale Connectiviteit (Ministerie 

EZK, nu Tweede Kamer). Het college onderschrijft de daarin erkende 

noodzaak van duidelijkheid vooraf bij aanbieders en gemeenten over de 

wijze van uitbouw van het 5G netwerk, evenals het het voornemen 

stralingsnormen wettelijk vast te leggen. Het college zal daarvan nauwgezet 

volgen.  

Ook stralingsgevoeligheid neemt het college serieus, in lijn met de adviezen 

en benadering van de Gezondheidsraad en de GGD. Deze instanties 

benaderen gezondheidsklachten die door personen worden toegeschreven 

aan straling van zendmasten als reëel optredende klachten, maar stellen ook 

vast dat een direct fysiologisch verband met de stralingsdoses beneden de 

normwaarden wetenschappelijk niet is aangetoond. Het college is niet 

toegerust om zich hierover een eigen oordeel te kunnen vormen op basis 

van beschikbaar onderzoeksmateriaal of filmmateriaal. Het bekijken van de 

film is dan ook een vrije keuze voor elk individueel collegelid.  

 

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

uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie.  

Verworpen 

 

Voor: 

Trots Hlm, 

OPH, Jouw 

Hlm, AP 

V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

2.33 M Openbaar de WOB 

Draagt het college op 

Wob-verzoeken voortaan via haarlem.nl/wob te 

ontsluiten. 

Trots 

Hlm 

HvH 

SP 

OPH 

CU 

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

uitvoering gegeven. Op Haarlem.nl wordt een overzicht van de Wob-

verzoeken die in behandeling zijn gepubliceerd. Vanaf september 2018 

worden pdf’s van de verzoeken geplaatst. Nu kan dat nog niet vanwege 

technische aanpassingen van de gemeentelijke website.  

 

De motie is overbodig en het college ontraadt deze motie.  

V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

JZ 2.33

BIS 

M Motie Openbaar de WOB BIS 

Draagt het college op 

Wob verzoeken en Het hele wob dossier plus besluit 

(waarin staat wat wel of niet wordt geopenbaard en 

waarom wel of niet) 

voortaan via haarlem.nl/wob te ontsluiten. 

Trots 

Hlm 

HvH 

SP 

OPH 

CU 

  Aangenomen 

 

SV: 

GLH, Jouw 

Hlm 

 

Tegen: 

PvdA 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-32-Motie-Trots-Wordt-stralingsbewust-voor-de-5G-beslissingen-worden-genomen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-32-Motie-Trots-Wordt-stralingsbewust-voor-de-5G-beslissingen-worden-genomen.pdf
https://www.facebook.com/ubiquityfilm/videos/254715181755063/
https://www.facebook.com/ubiquityfilm/videos/254715181755063/
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-33-Motie-Trots-HvH-SP-Openbaar-de-WOB.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-33BIS-Motie-Trots-HvH-SP-Openbaar-de-WOB.pdf
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OMB 2.34 M Kleine stappen grote sprongen Schiphol 

uitbreiding en een Gezond Haarlem 

Roept het college op: 

Dat als dit college serieus de gezondheid van de 

Haarlemmers wil beschermen en echt iets wil doen 

aan klimaatdoelstellingen, schone lucht en minder 

fijnstof in Haarlem, het college zich dan in het 

openbaar uitspreekt met haar mening tegen de 

uitbreiding van het aantal toeristen vluchten op 

Schiphol. 

Trots 

Hlm 

OPH 

CU 

CYS De motie is in lijn met de inzet van het college om een meer uitgesproken 

beleid te voeren inzake Schiphol, ook als medebestuurslid van de 

Omgevingsdienst IJmond (ODIJ). Eerder dit jaar heeft ODIJ al namens de 

deelnemende gemeenten waaronder Haarlem een zienswijze ingediend 

tegen een wijziging van het Luchthavenverkeersbesluit betreffende 

nachtvluchten.  In de zienswijze  worden onder meer vraagtekens gezet bij 

de inzet voor toeristenvluchten. Ook in een reactie op de Omgevingsvisie 

van de provincie Noord-Holland wil het college dit onderwerp aankaarten. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

GLH 

 

Voor: 

Trots Hlm, 

CU, GLH 

OPH Jouw 

Hlm HvH, AP 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-34-Motie-Trots-kleine-stappen-grote-sprongen-Schiphol-uitbreiding-en-een-Gezond-Haarlem.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-34-Motie-Trots-kleine-stappen-grote-sprongen-Schiphol-uitbreiding-en-een-Gezond-Haarlem.pdf
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BBOR 

PG  

CC 

2.35 A Parkeer de Inzet surplus reserve 

grondexploitaties 

Besluit 

Op pagina 47 de tekst zo te wijzigen zodat deze 

komt te luiden (wijziging in vet) 

Besluitpunt  

Het college stelt de raad voor:  

- In te stemmen de verbreding van de reserve 

duurzame stedelijke vernieuwing naar een 

egalisatiereserve Participatie en leefbaarheid 

(conform bijlage 5).  

- In te stemmen met het instellen van een reserve 

Ongedeelde stad en aan deze reserve een bedrag van 

€ 5 miljoen toe te voegen in 2019. Het surplus van 

2018 wordt gereserveerd voor de bouw van een P+R 

garage zoals afgesproken in het Parkeerplan. 

Jaarlijks zal bij de jaarstukken een mogelijk surplus 

van de reserve grondexploitaties aan de reserve 

worden toegevoegd (conform bijlage 5).  

- In te stemmen om een bedrag van € 8 miljoen aan 

de reserve grondexploitatie te onttrekken, waarvan € 

5 miljoen wordt gedoteerd aan de reserve 

Ongedeelde stad in 2019 en de resterende € 3 

miljoen als dekking in te zetten over de jaren 2019 

tot en met 2021.  

- In te stemmen met de geraamde onttrekkingen van 

de reserve Groei van de stad als opgenomen onder 

aanvullende dekkingsmiddelen.  

- In te stemmen met de aanvullende 

dekkingsvoorstellen en deze op te nemen in de 

Programmabegroting 2019-2023 

Trots 

Hlm 

FR 

CYS 

Bouw van een P+R garage past niet binnen het doel van de reserve 

Ongedeelde stad. Doel van die reserve is het realiseren van betaalbare 

woningbouw en voor voorzieningen en leefbaarheid met als doel een 

ongedeelde stad, een stad waar arm en rijk, lager en hoger opgeleiden en 

jong en oud samenwonen in de wijk. 

 

Het college ontraadt het amendement. 

 

 

Verworpen 

 

Voor: 

Trots Hlm 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-35-Amendement-Trots-Parkeer-de-Inzet-surplus-reserve-grondexploitaties.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-35-Amendement-Trots-Parkeer-de-Inzet-surplus-reserve-grondexploitaties.pdf
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PG 2.36 M Global Goals: Geen globaal plan, maar een 

specifiek plan hoe de Global goals in Haarlem te 

bereiken 

Roept het college op: 

Zo gauw mogelijk met concrete (actie) plannen te 

komen hoe Haarlem de Global Goals gaat halen en 

wat daar de consequenties van zijn ( bv op budgetten 

bij de begroting en op inzet van FTE ) 

Trots 

Hlm 

OPH 

CU 

JW Rekening houdend met het gegeven dat er geen extra capaciteit en budget 

beschikbaar is, wordt het Global Goals beleid van Haarlem gecontinueerd. 

  

Het college ontraadt de motie. 

Aangenomen 

 

SV:  

AP 

 

Voor: 

Trots Hlm, 

CU, GLH, 

D66, OPH, 

Jouw Hlm,AP 

BBOR 2.37 M Haarlem behoudt het zeldzame groen 

Roept het college op: 

Wanneer het de visie op groen, een gezonde en 

toekomstbestendige stad met veel groen en water en 

minder versteend ECHT meent dit ook uit te dragen 

in consequent beleid. 

En of de verkoop van gemeentelijk groen te staken 

of als eis te stellen dat verkocht groen altijd groen 

moet blijven en niet bebouwd mag worden. 

 

(Of het college ontraadt deze motie en geeft daarmee 

aan dat het de “Groen, water, klimaatadaptatie en 

openbare ruimte” paragraaf niet serieus neemt). 

Trots 

Hlm 

FR De verkoop van tuingronden stopzetten is niet wenselijk gezien ander 

vastgesteld beleid (mede in kader project oneigenlijk grondgebruik). 

Het is de vraag of juridisch kan worden vastgelegd dat tuingrond niet 

bebouwd mag worden. Te verkopen tuingrond (snippergroen) grenst altijd 

aan de woning van de koper (anders wordt het niet verkocht) en dus wordt 

de tuin groter en respectievelijk het te bebouwen oppervlak groter. Het 

college draagt ook de visie uit van een minder versteende stad en heeft ook 

beleid waarbij compensatie voor groen op een andere plek mogelijk is. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 

 

Voor: 

Trots Hlm, 

SP, OPH 

VH  

PG 

2.38 A Handhaving is ook een voorziening die met de 

stad meegroeit 

Besluit 

Op pagina 26 de tekst zo te wijzigen zodat deze 

komt te luiden 

In de komende periode moeten Haarlemmers beter 

mee kunnen praten over wat belangrijk is voor de 

veiligheid in hun eigen buurt, zeker ook in 

preventieve zin. 

Handhaving is ook een voorziening net als onderwijs 

en sport, die met de stad moet meegroeien. 

Trots 

Hlm 

JW Afgesproken is dat jaarlijks het handhavingsbeleid en de bijbehorende 

handhavingscapaciteit wordt besproken met de raad. Ook in relatie tot de 

groei van de stad. Naar aanleiding hiervan is een voorstel gedaan voor een 

nieuw flexibel handhavingsteam. De uitbreiding van de 

handhavingscapaciteit is opgenomen in de kadernota. Het college acht het 

niet wenselijk dat de handhavingscapaciteit automatisch meegroeit. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

SP 

 

Voor: 

Trots Hlm, 

SP, Jouw 

Hlm, Hvh, 

VVD 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-36-Motie-Trots-Global-Goals-door-specifieke-planning.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-36-Motie-Trots-Global-Goals-door-specifieke-planning.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-36-Motie-Trots-Global-Goals-door-specifieke-planning.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-37-Motie-Trots-Haarlem-behoudt-het-zeldzame-groen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-38-Amendement-Trots-handhaving-is-ook-een-voorziening-die-met-de-stad-meegroeit.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-38-Amendement-Trots-handhaving-is-ook-een-voorziening-die-met-de-stad-meegroeit.pdf
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CC 2.39 M Stresstest Gemeentefinanciën 

Besluit  

Het college opdracht te geven om alvorens de 

schuldverhoging onomkeerbaar te maken een 

Stresstest op de gemeentefinanciën uit te voeren 

conform de hiervoor bestaande richtlijnen van de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten en de 

uitgangspunten, aannames en uitkomsten van deze 

stresstest te delen met de Raad. 

HvH MS In het vernieuwde BBV (van kracht m.i.v. 2017) is het weergeven van de 

toekomstige financiële positie (in meerjarenperspectief) van de gemeente 

één van de speerpunten. Daarom is vanaf de Programmabegroting 2017-

2021 een afzonderlijke paragraaf financiële positie toegevoegd en is de 

paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing uitgebreid met een set 

van verplichte kengetallen conform de BBV en gedeeltelijk ook eigen 

gekozen kengetallen. De toezichthouder heeft hiervoor eigen 

signaleringswaarden opgesteld die eveneens in die paragraaf worden 

toegelicht. Deze kengetallen geven inzicht in de wendbaarheid en het 

weerstandsvermogen van de gemeente. Deze worden twee keer per jaar, bij 

begroting en jaarrekening, geactualiseerd. De stresstest omvat een enorme 

hoeveelheid data en heel veel(deel) indicatoren, waarvoor geen objectieve 

normen zijn vastgesteld. Dit voegt naar het oordeel van het college weinig 

toe temeer omdat feitelijk de algemene uitkering de grote dominante factor 

is die de financiële weerstand beïnvloedt. Bij het bepalen van het ratio 

weerstandsvermogen wordt ook rekening gehouden met een daling van de 

algemene uitkering. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

Voor: 

HvH, 

OPH,CU, AP, 

Trots 

Hlm,VVD 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/09-juli/19:30/2-39-Motie-HvH-Stresstest-Gemeentefinancien.pdf
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College  

CC 

2.40 M Bestuurlijke rolverdeling  bij  Spaarnelanden en  

SRO 

Constaterende dat: 

Haarlem twee overheids  NV’s  heeft:  de NV 

Spaarnelanden  (100% aandeelhouder) en de NV 

SRO (50% aandeelhouder) 

De wethouder van financiën de rol vervult van 

aandeelhouder   

De wethouder Beheer en onderhoud  de rol vervult 

van opdrachtgever bij Spaarnelanden 

De wethouder Sport de rol van opdrachtgever 

vervult bij SRO 

 met het nieuwe college deze verschillende rollen in 

één hand zijn verenigd, namelijk in die van 

wethouder Snoek 

Overwegende dat: 

deze rollenverstrengeling niet transparant is en de 

integriteit van ons bestuur raakt 

dit kan leiden tot belangenconflicten 

Besluit  

Het college opdracht te geven de rollen te scheiden 

HvH College  

 

Er is inderdaad sprake van twee verantwoordelijkheden. Beide 

verantwoordelijkheden vallen binnen het college. De verdeling en de 

verschillende rollen zijn besproken in het college. Het verdelen van 

verantwoordelijkheden over de portefeuillehouders heeft voordelen gelet op 

de mogelijkheid van tegenspraak binnen het college evenals het beleggen 

van de verantwoordelijkheden bij één portefeuillehouder gelet op de 

mogelijkheid van integrale afweging. Het college heeft voor het laatste 

gekozen en blijft kritisch kijken of de voordelen tegen de nadelen blijven 

opwegen. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

PvdA, OPH 

GLH 

 

Voor: 

HvH, OPH, 

AP, Trots 

Hlm,VVD 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

2.41 M Frans Hals museum / De Hallen 

Besluit: 

Het college op te dragen contact te zoeken met de 

heer Raiola en uit te zoeken of zijn eerder gedane 

aanbod aan het museum serieus en nog steeds geldig 

is 

 

Wehouder Botter gaat met collega wethouder 

nogmaals in gesprek met dhr. Raiola.  

HvH JB 

MTM 

Eerder heeft overleg plaatsgevonden met de eigenaar van de begane grond 

van de VerweiJouw Hlmal teneinde de toegang van het museum daar te 

vestigen (inclusief museumwinkel en restaurant). De gevraagde huurprijs 

werd door de gemeente als niet reëel beoordeeld. Het tegenvoorstel van de 

eigenaar was om het gedeelte van het Frans Hals Museum aan de Grote 

Markt geheel te verplaatsen zodat de eigenaar ook de rest van het gebouw 

kon gebruiken voor detailhandel. Dat was voor de gemeente niet 

bespreekbaar omdat het college hecht aan de Grote Markt als 

vestigingsplaats voor het Frans Hals Museum. Het college heeft niet de 

verwachting dat nogmaals in gesprek gaan tot een andere uitkomst gaat 

leiden. De commissie is eerder van het bovengenoemde overleg op de 

hoogte gesteld. 

 

Het college ontraadt de motie. 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/09-juli/19:30/2-40-motie-HvH-Helder-taakverdeling-bij-onze-overheids-NV-Spaarnelanden-en-SRO.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/09-juli/19:30/2-40-motie-HvH-Helder-taakverdeling-bij-onze-overheids-NV-Spaarnelanden-en-SRO.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/09-juli/19:30/2-41-Motie-HvH-frans-hals.pdf
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BBOR 2.42 M Die schijf die blijft 

Verzoekt het College van B&W om: 

•Naar mogelijkheden te kijken hoe de papieren 

bezoekersschijf voor sommige doelgroepen 

behouden kan blijven; 

•En hierover vóór de afschaffing van de papieren 

bezoekersschijf aan commissie Beheer te rapporten; 

Jouw 

Hlm 

Trots 

Hlm 

CYS De gemeenteraad heeft op 25 januari 2018 besloten voor invoering van de 

nieuwe digitale bezoekersregeling. De voorbereidingen van de uitrol van de 

nieuwe digitale bezoekersregeling zijn in een vergevorderd stadium. De 

papieren schijf opnieuw introduceren is zeer kostbaar, vraagt een 

aanpassing van de parkeerverordening om nieuwe uitgiftecriteria vast te 

stellen en is niet in lijn met de ingezette communicatielijn.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

SP, OPH, 

VVD 

 

Voor: 

Jouw Hlm, 

Trots Hlm, 

SP, OPH, 

HvH,AP, 

VVD 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

2.43 M Een dienstbare gemeente 

Verzoekt het College van B&W om: 

•De behoorlijkheidswijzer van de Nationale 

Ombudsman als richtsnoer te gebruiken bij de 

uitvoering van de taken van de gemeente; 

 

Wethouder Botter gaat akkoord met bespreking van 

onderwerp in commissie obv aan te leveren notitie. 

Hierop wordt motie ingetrokken. 

Jouw 

Hlm 

Trots 

Hlm 

JW  

JB 

In de organisatie wordt waar contacten zijn met inwoners, bedrijven, 

instellingen e.a. de richtlijnen van de Nationale ombudsman gevolgd.  

 

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

uitvoering gegeven. De motie is hiermee overbodig en het college ontraadt 

deze motie. 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

KCC 2.44 M Even Haarlem bellen 

Verzoekt het College van B&W om: 

•Om een terugbel-optie in het keuzemenu van 14023 

op te nemen; 

Jouw 

Hlm 

Trots 

Hlm 

JB In het kader van het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid is de 

door Jouw Haarlem ingediende oplossing reeds in gang gezet en zal op 

korte termijn geëffectueerd worden.   

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

Aangenomen 

 

raadsbreed 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-42-Motie-Jouw-Haarlem-bezoekersschijf.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-43-Motie-Jouw-Haarlem-Dienstbare-Gemeente.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-44-Motie-Jouw-Haarlem-Even-Haarlem-bellen.pdf
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I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

2.45 M Een helpende hand 

Verzoekt het College van B&W om: 

•Te onderzoeken hoe stewards in de fietsflat ingezet 

kunnen worden, en hierover vóór de 

begrotingsbehandeling aan de Raad te rapporteren; 

Jouw 

Hlm 

CYS Het college hecht belang aan een aantrekkelijk fietsklimaat in Haarlem. Het 

college is er voor om te onderzoeken hoe en tegen welke kosten dit 

verbeterd kan worden door inzet van stewards in de fietsflat. Dit zal worden 

meegenomen in een voorstel voor besteding van fietsgelden uit de 

kadernota.  

 

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

Het college ontraadt de motie. 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

BC 

JOS 

2.46 M Kinderburgemeester 

Verzoekt het College van B&W om: 

• Samen met scholen te inventariseren of er 

voldoende belangstelling bestaat voor het installeren 

van een kinderburgemeester; 

•Hierover vóór de begrotingsbehandeling aan de 

Raad te rapporteren; 

Jouw 

Hlm 

Trots  

Hlm 

JW Het college wil bij de schoolbesturen inventariseren of en op welke wijze er 

invulling kan worden gegeven aan dit verzoek. Over de uitkomst wordt 

gerapporteerd voor de begrotingsbehandeling.  

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

Aangenomen 

 

SV: 

HvH, 

 

Tegen: 

AP, CDA, 

VVD 

SMSR 

MO 

2.47 M Sociaal wijkteam blijft sociaal 

Verzoekt het College van B&W om: 

•Om de Sociale Wijkteams geen rol toe te bedelen 

bij het signaleren en doorgeven van vermoedens van 

uitkeringsfraude; 

Jouw 

Hlm 

Trots 

Hlm 

FR Het sociaal wijkteam versterkt door dienstverlening de zelfredzaamheid en 

participatie van de inwoner. Het voorkomen van schulden is daar een 

belangrijk onderdeel van. Het onrechtmatig gebruik van voorzieningen kan 

grote (financiële) gevolgen hebben voor de klant en zijn gezin. 

Dienstverlening staat voorop. Klanten worden tijdens het proces van 

dienstverlening wel geïnformeerd en gewezen op de gevolgen van onterecht 

gebruik van voorzieningen en het onstaan van schulden.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Aangenomen 

 

SV: 

GLH, D66, 

SP, OPH,CU, 

AP, CDA, 

VVD, PvdA 

 

Voor: 

Jouw Hlm, 

Trots Hlm, 

GLH, SP, 

OPH, 

AP,CDA 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-45-Motie-Jouw-Haarlem-fietsstewards.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-46-Motie-JOuw-Haarlem-Kinderburgemeester.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-47-Motie-Jouw-Haarlem-Sociale-Wijkteams.pdf
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I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

2.48 M Maak voort met de Oostpoort 

Verzoekt het College van B&W om: 

•Om voort te maken met de uitwerking van 

bouwplannen van modulaire woningen op de 

Oostpoort; 

Jouw 

Hlm 

FR Het initiatief Oostpoort is door het college omarmt en de startnotitie is 

onlangs vastgesteld in de collegevergadering. Het college wil vaart maken 

met de ontwikkeling en zich daarbij op voorhand niet vastleggen op 

modulaire woningen. De kwaliteit staat voorop, de gemeente streeft naar 

een waardevolle toevoeging voor de stad. Modulaire woningen zijn daarbij 

één van de opties.  

 

Het college ontraadt de motie. 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

ECDW 2.49 M Watt led je 

Draagt het College van B&W op: 

•Om een voorlichtingscampagne op te starten om 

alle bewoners te wijzen op de mogelijkheid voor een 

duurzaamheidslening. 

 

Jouw 

Hlm 

Trots 

Hlm 

CYS In februari is een campagne gestart ‘Haarlem wordt steeds gasvrijer’. In 

deze campagne is ruim aandacht voor de duurzaamheidslening. Met een 

bewonerservaring geeft de gemeente aan dat er een betaalbare oplossing is 

om duurzame maatregelen uit te voeren. 

Afgelopen juni is de duurzaamheidslening uitgebreid. Hier is een 

nieuwsbericht over uitgebracht en dit is opgepikt door verschillende media. 

Er is een duidelijke stijging in de aanvragen te zien. In de eerste helft van 

2018 zijn 31 aanvragen ingediend (t.o.v. 27 aanvragen 2017).  

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

GLH 

 

Voor:  

Jouw 

Hlm,Trots 

Hlm, GLH, 

SP, OPH,CU 

 2.50 M Ook plezier van nul tot vier 

Verzoekt het College van B&W om: 

•Te onderzoeken waar zelfstandig spelen voor nul 

tot vierjarigen gerealiseerd kan worden, en hierover 

vóór de begrotingsbehandeling aan de raad te 

rapporteren; 

 

Jouw 

Hlm 

MS De gemeente gaat ervan uit dat zelfstandig spelen voor kinderen <4 jaar 

onder begeleiding van de ouders/verzorgers gebeurt. Hierbij kan gebruik 

worden gemaakt van de bestaande voorzieningen voor oudere kinderen. Dit 

is verwoord in het speelruimteplan 2013-2020. In 2020 wordt het 

speelruimteplan geëvalueerd en is bijstelling mogelijk.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

CU, Trots 

Hlm, CDA 

 

Voor: 

Jouw Hlm, 

OPH,CU, 

CDA 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-48-Motie-Jouw-Haarlem-Voort-met-Oostpoort.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-49-Motie-Jouw-Haarlem-Watt-led-je.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-50-Motie-Jouw-Haarlem-zelfstandig-spelen.pdf
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V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

2.51 M Zwerfafval lossen we samen op 

Verzoekt het College van B&W om: 

•Een pilot te houden met vrij toegankelijke 

ondergrondse containers; 

•En/of pasjes voor meerdere containers toegang te 

verschaffen om zo te onderzoeken of het zwerfafval 

afneemt; 

Jouw 

Hlm 

CYS Bullet 1: Met het oog op illegale stortingen en misbruik en de daaruit 

voortkomende extra kosten wordt deze motie niet overgenomen. 

 

Bullet 2: Aangegeven is dat er tijdens de behandeling in de raad nog een 

motie in gediend wordt over pasjes en containers.  

 

Het college ontraadt de motie. 

V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

BBOR 2.51

BIS 

M Zwerfafval lossen we samen op 

Verzoekt het College van B&W om: 

•Een pilot te houden met vrij toegankelijke 

ondergrondse containers; 

Jouw 

Hlm 

SP 

Trots 

Hlm 

CYS  Verworpen 

 

SV: 

CU, PvdA 

 

Voor: 

Jouw Hlm,SP 

Trots Hlm, 

OPH 

CC  

MO 

2.52 A 'Zuinig op de reserve sociaal domein'  

wijzigt de kadernota als volgt; 

-  Het voornemen om op termijn de reserve sociaal 

domein op te heffen wordt geschrapt.  

en gaat over tot de orde van de dag. 

AP MS Aan het opheffen van de reserve SD is een aantal voorwaarden verbonden. 

Daaraan zal voorafgaand aan besluitvorming over de reserve SD getoetst 

worden.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

Voor: 

AP, OPH, 

Jouw Hlm 

MO 2.53 A Mantelzorgcompliment in begroting 

Besluit 

Besluitpunt 1 aan te vullen met: 

l. Vanuit de reserve sociaal domein in 2019 en 2020 

per jaar € 150.000 te bestemmen voor een 

mantelzorgcompliment en dit najaar 2020 te 

evalueren; 

 

CU 

JOU

W 

HLM 

AP 

HvH 

OPH 

Trots 

Hlm 

MTM Ook het college vindt het belangrijk mantelzorgers een blijk van 

waardering te geven en zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken. Het 

college heeft daarvoor reeds andere manieren dan het in de motie genoemde 

compliment. Mantelzorgers worden jaarlijks uitgenodigd voor een feest in 

de Philharmonie. Tandem organiseert dit feest.  

Tandemverzorgt de ondersteuning van de mantelzorgers. Doelstelling van 

het coalitieprogramma is dat zij dat meer op persoonlijk niveau gaan doen.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

GLH, D66, 

SP, CDA, 

PvdA 

 

Voor: 

CU SP, OPH, 

Jouw Hlm, 

HvH, 

AP,Trots 

Hlm, VVD 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-51-Motie-Jouw-Haarlem-Zwerfvuil.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-51BIS-Motie-Jouw-Haarlem-Trots-Hlm-SP-Zwerfvuil.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-52-Amendement-AP-Zuinig-op-de-reserve-sociaal-domein.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-53-Amendement-CU-JH-AP-HvH-OPH-Trots-Hlm-Mantelzorgcompliment-in-begroting-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-53-Amendement-CU-JH-AP-HvH-OPH-Trots-Hlm-Mantelzorgcompliment-in-begroting-1.pdf
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BBOR 

CC 

2.54 A Spaarnelanden doordeweeks of op zaterdag 

langer open is goedkoper 

Besluit 

Besluitpunt 4 onderdeel c te wijzigen zodat deze 

komt te luiden 

c. De kosten van een uitbreiding van de openstelling 

van het Milieuplein met 7,5 uur per maand op 

werkdagen of 5 uur per maand op zaterdagen van € 

25.000 te verrekenen in het tarief 

afvalstoffenheffing; 

CU 

Trots 

Hlm 

MS De openstelling van het milieuplein op een aantal zondagen is een bewuste 

keus voor uitbreiding van de dienstverlening. Opstelling op andere dagen is 

geen alternatief daarvoor. 

Het college ontraadt deze motie. 

Verworpen 

 

SV: 

SP 

 

Voor: 

CU, Trots 

Hlm, SP, 

OPH, HvH, 

AP 

V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

2.55 M A B C Alles op een rij 

Verzoekt het college 

•De gemeenteraad jaarlijks in het Jaarverslag of bij 

de Kadernota te informeren over de ontwikkeling 

van m2 wegen per beeldkwaliteitsniveau per wijk en 

voor de hele stad; 

•Met voorstellen te komen hoe de ontwikkeling van 

de technische kwaliteit van wegen beter inzichtelijk 

kan worden voor de gemeenteraad en hierbij te 

bezien of de huidige frequentie van inspecties van 

wegen hiervoor voldoende is; 

•De resultaten van beeldkwaliteit metingen en 

technische inspecties per weg openbaar te maken via 

open data; 

CU 

Trots 

Hlm 

MS • De gemeenteraad wordt jaarlijks in de begroting en jaarrekening 

geïnformeerd over het percentage areaal openbare ruimte wat voldoet 

aan het beeldkwaliteit. Elk jaar rapporteren over m² beeldkwaliteit 

vraagt een zeer intensief meetprogramma en heeft voor het 

programmeren van onderhoud geen meerwaarde. 

• Met de actualisatie visie beheer en onderhoud is inzicht gegeven in de 

ontwikkeling van de technische kwaliteit en kosten van onderhoud. 

Daarin is aangegeven dat wordt onderzocht of techische inspecties 

conform de NEN norm meer inzicht leveren. 

• De resultaten van technische inspecties moeten worden geanalyseerd 

alvorens deze vertaald kunnen worden door onderhoudsmaatregelen. 

Die inspectiedata ontsluiten levert geen meerwaarde voor een 

gebruiker van open data. 

 

Het college ontraadt de motie. 

V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-54-Amendement-CU-Trots-Hlm-Spaarnelanden-doordeweeks-of-op-zaterdag-langer-open-is-goedkoper.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-54-Amendement-CU-Trots-Hlm-Spaarnelanden-doordeweeks-of-op-zaterdag-langer-open-is-goedkoper.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-55-Motie-CU-A-B-C-Alles-op-een-rij.pdf
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BBOR 2.55

BIS 

M MOTIE A B C Alles op een rij BIS 

Verzoekt het college 

•De gemeenteraad jaarlijks in het Jaarverslag of bij 

de Kadernota te informeren over de ontwikkeling 

van percentage wegen per beeldkwaliteitsniveau per 

wijk en voor de hele stad; 

•Met voorstellen te komen hoe de ontwikkeling van 

de technische kwaliteit van wegen beter inzichtelijk 

kan worden voor de gemeenteraad en hierbij te 

bezien of de huidige frequentie van inspecties van 

wegen hiervoor voldoende is; 

•De resultaten van beeldkwaliteit metingen en 

technische inspecties per weg openbaar te maken via 

open data; 

CU 

Trots 

Hlm 

MS •  Verworpen 

 

Voor: 

CU, Trots  

Hlm,SP, 

OPH, VVD 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

2.56 M Als de straat maar een naam heeft 

Verzoekt het college 

Een deel van het extra budget voor beheer en 

onderhoud in te zetten voor een inhaalslag 

vervanging van straatnaamborden die onleesbaar 

zijn en straatnaamborden voortaan te beheren op een 

hoge beeldkwaliteit (niveau A) 

CU 

Trots 

Hlm 

MS Het extra budget voor beheer en onderhoud is passend voor het behouden 

van de huidige staat van het areaal en reguliere cyclische vervanging. Bij de 

bezuinigingen is straatmeubilair (en dus straatnaamborden) niet verlaagd in 

kwaliteit. Een versnelling vraagt om extra middelen. 

Het vervolgens op een hoger ambitieniveau beheren van areaal vraagt ook 

extra middelen: deze zijn berekend op circa € 90.000 per jaar. 

Onderdeel van het regulier onderhoud is het vervangen van onleesbare 

straatnaamborden. Op basis van het dagelijks onderhoud en reguliere 

cyclische vervangingen  wordt in ongeveer negen jaar het gehele areaal 

straatnaamborden op orde gebracht. 

 

Het college ontraadt de motie. 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-55BIS-Motie-CU-Trots-Hlm-A-B-C-Alles-op-een-rij.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-56-Motie-CU-Trots-Hlm-Als-de-straat-maar-een-naam-heeft.pdf
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V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

2.57 A Frans Halsmuseum 2.0 

Verzoekt het college: 

•Voor behandeling van de programmabegroting 

2019 samen met de museumdirectie te onderzoeken 

of de verbouwing van het Frans Halsmuseum kan 

worden gerealiseerd en daarbij te onderzoeken of 

voor de gevraagde financiering van 4,5 miljoen euro 

één of meerdere van de volgende dekkingsmiddelen 

kan worden ingezet: 

oTijdelijke verhoging van de toeristenbelasting 

bovenop de in de Kadernota voorgestelde 

tariefverhoging (bijvoorbeeld: 1 euro per nacht 

levert in 4 jaar circa 1,6 mln euro); 

oVerkoop van één of meerdere kunstwerken; 

oBudget voor onderhoud strategisch vastgoed voor 

zover het gaat om onderhoudsachterstanden 

waarvoor de gemeente verantwoordelijk is; 

oEen gemeentelijke lening welke wordt terugbetaald 

uit bijvoorbeeld: 

waarbij de prijs wel lager blijft dan die van het 

Rijksmuseum (bijvoorbeeld: 1 euro extra per bezoek 

levert uitgaande van minimaal 30% groei van het 

aantal bezoekers en 50% museumjaarkaarthouders in 

4 jaar circa 0,4 mln euro op) 

verbouwing welke in eerste jaren kan worden 

ingezet voor het terugbetalen van een lening van de 

gemeente en in latere jaren voor ; 

museummedewerkers; 

•Hierbij tevens te onderzoeken of fasering mogelijk 

is door bijvoorbeeld in eerste instantie alleen de 

locatie Grote Markt te verbouwen; 

•In gesprek te gaan met de eigenaar van de begane 

grond van de VerweiJouw Hlmal om te zien of 

overeenstemming kan worden bereikt over het 

benutten van deze locatie voor het museum; 

 

CU MTM  Het college staat open voor gesprekken met het Frans Hals Museum over 

alternatieve financieringsmogelijkheden en fasering van de 

verbouwingsplannen.  

 

De voorgestelde dekkingsmiddelen zijn echter niet haalbaar: 

 

- Er is al een voorstel in de kadernota opgenomen om de 

toeristenbelasting te verhogen. 

- Verkoop van kunstwerken is wettelijk aan restricties gebonden 

waardoor dit niet zomaar mogelijk en wenselijk is. 

- Er is geen substantieel achterstallig onderhoud bij het Frans Hals 

Museum. 

- De gemeente kan niet beslissen over de hoogte van de 

toegangsprijs noch over de arbeidsvoorwaarden van het personeel, 

dit is aan het museum zelf. 

- Het verstrekken van een lening vergroot de schuldpositie van de 

gemeente (de gemeente moet de lening financieren). Bovendien is 

het gemeentelijk beleid omtrent leningen of garanties: nee, 

tenzij… (nota Garanties en leningen, 2013/34361). 

- In een eerder stadium zijn gesprekken gevoerd met de eigenaar. 

Dit heeft nog niet tot resultaten geleid. 

 

Het college ontraadt het amendement. 

V 

E 

R 

V 

A 

L 

L 

E 

N 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-57-Amendement-CU-Frans-Halsmuseum.pdf
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ECDW 

VG 

2.57

BIS 

M Frans Halsmuseum 2.0 (BIS) 

Verzoekt het college: 

Voor behandeling van de programmabegroting 2019 

te onderzoeken wat de grootte van het achterstallig 

onderhoud aan de panden van het Frans 

Halsmuseum is en samen met de museumdirectie te 

onderzoeken of de voorstellen voor de verbouwing 

van het Frans Halsmuseum kunnen worden 

gerealiseerd (eventueel gefaseerd of gedeeltelijk) en 

te kijken of werk-met-werk gemaakt kan worden 

door combinatie met het wegwerken van de 

achterstanden. 

CU MTM  Verworpen 

 

SV: 

GLH, D66, SP 

 

Voor: 

CU 

ECDW 2.58 M Leegstandsverordening bij langdurige leegstand 

(zoals Grote Markt 1) 

Verzoekt het college van B&W: 

Op korte termijn een leegstandsverordening op te 

stellen en deze heel gericht in te zetten door deze in 

kleine gebieden van toepassing te verklaren waarin 

sprake is van langdurige leegstand, te beginnen met 

het bebouwingsblok dat is omsloten door Grote 

Markt, Grote Houtstraat, Lepelstraat en Spekstraat; 

CU 

Trots 

Hlm 

CYS Een leegstandsverondering is niet het meest effectieve middel om leegstand 

tegen te gaan. Overleg en dialoog leiden tot meer resultaat. In de Centrum 

Management Groep is leegstand een actueel thema en worden met de 

betrokken partijen (onder andere vastgoedeigenaren, winkeliers en 

overheid) afspraken gemaakt om deze tegen te gaan. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

Voor: 

CU, Trots 

Hlm,AP, 

Jouw Hlm, SP 

OMB 2.59 M Stedenbouwkundige visie Waarderpolder 

Verzoekt het nieuwe college 

•Uiterlijk in 2019 een stedenbouwkundige visie op 

de toekomst van de Waarderpolder te presenteren en 

hiervoor zo nodig extra middelen vrij te maken in de 

programmabegroting (bijvoorbeeld te dekken uit het 

extra budget “stimuleren economische ontwikkeling, 

kadernota blz. 20 onder r); 

•Deze visie te maken in samenwerking met alle 

belanghebbenden zoals Industrie Kring Haarlem, 

Bouwend Nederland en woningbouwcorporaties en 

met betrokkenheid van de stadsbouwmeester waarbij 

het uitgangspunt is dat wordt gezocht naar een win-

win situatie waarin alle partijen zich kunnen vinden 

en die op (inter)nationale schaal een voorbeeld is 

voor de toekomst van bedrijventerreinen 

CU 

Trots 

Hlm 

FR 

CYS 

De coalitie heeft ervoor gekozen om in te zetten op vraagstukken die het 

meest urgent zijn en waar de opbrengst het grootst is. Voor de komende 

periode zal Haarlem inzetten op het uitwerken van een ontwikkelstrategie 

voor de acht Ontwikkelzones (waaronder Oostpoort) en de Groei van 

Haarlem. In het coalitieprogramma staat dat er kansen zijn om de 

Waarderpolder verder te ontwikkelen tot een duurzaam en toonaangevend 

bedrijventerrein en dat er de komende tien jaar niet gebouwd wordt. Het 

college gaat een onderzoek opstarten om antwoord te geven op de vraag 

‘wat is een toekomstbestendige Waarderpolder?’. Daarin wordt aandacht 

besteed aan verdichting, circulaire economie, energietransitie en meer. 

Tevens wordt tien jaar vooruit gekeken. Op basis van dit onderzoek kan een 

nieuw convenant Waarderpolder worden afgesloten.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

VVD, GLH 

 

Voor: 

CU, Trots 

Hlm, SP OPH 

AP 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-57-BIS-Motie-CU-Frans-Halsmuseum-BIS.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-58-Motie-CU-Trots-Hlm-Leegstandsverordening-bij-langdurige-leegstand.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-58-Motie-CU-Trots-Hlm-Leegstandsverordening-bij-langdurige-leegstand.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-59-Motie-CU-Stedenbouwkundige-visie-Waarderpolder.pdf
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BBOR 2.60 A “Een integrale visie van de SOR is inclusief de 

auto” 

wijzigt de kadernota op pagina 19, 3e alinea, als 

volgt; 

•Haarlem geeft prioriteit aan voetgangers, fietsers en 

reizigers met het openbaar vervoer. Echter 

investeringen in autobereikbaarheid van Haarlem 

maken ook onderdeel uit van onderstaande 

genoemde investeringen. Zodoende moet Haarlem 

goed bereikbaar zijn en blijven voor bewoners en 

bezoekers. Het beleid is hierop gericht. 

VVD CYS De integrale visie van de SOR is inclusief de auto. Er is voor gekozen om 

meer prioriteit bij voetganger, fietsers en OV te leggen. Hierbij wordt nog 

steeds geinvesteerd in auto’s. De SOR is vastgesteld en het college geeft 

uitvoering aan vastgesteld beleid.  

 

Het college ontraadt het amendement. 

Verworpen 

 

SV: 

GLH, Jouw 

Hlm, CD, 

HvH, Trots 

Hlm, PvdA 

 

Voor: 

VVD, Trots 

Hlm, HvH, 

OPH,GLH 

BBOR 

CC 

2.61 M Duurzaam Doen JA! Duurder Wonen voor 

bewoners NEE! 

Draagt het College van B&W op 

•Om de kosten van E 50.000 voor de 

zondagsopenstelling, als beleidsintensivering voor 

een duurzamer Haarlem, ten laste te laten komen aan 

de reserve Groei van de stad. Zodoende wordt de 

woonlastenstijging voor onze bewoners beperkt 

VVD CYS 

MS 

De kosten van het milieuplein worden al doorberekend in de 

afvalstoffenheffing en maken onderdeel uit van de kostendekkendheid. 

Uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing is 100% kostendekkendheid. Als 

de hogere kosten van uitbreiding van de dienstverlening niet in de 

afvalstoffenheffing wordt doorberekend, wordt afgeweken van het 

uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. Voorts heeft de keuze voor 

zondagopenstelling te maken met dienstverlening en niet met de groei van 

de stad. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

Jouw Hlm, 

CU 

 

Voor: 

VVD, OPH, 

HvH 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/09-juli/19:30/2-60-VVD-Amendement-Een-integrale-Visie-is-ook-inclusief-de-auto.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/09-juli/19:30/2-60-VVD-Amendement-Een-integrale-Visie-is-ook-inclusief-de-auto.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-61-VVD-Motie-Duurzaam-Doen-JA-Duurder-Wonen-NEE.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-61-VVD-Motie-Duurzaam-Doen-JA-Duurder-Wonen-NEE.pdf
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ECDW 2.62 M Op weg met Waterstof   

Verzoekt het college: 

•Te onderzoeken of het mogelijk is een 

waterstoftankstation in Haarlem te realiseren en of 

marktpartijen in Haarlem, waaronder bedrijven die 

zijn gevestigd in de Waarderpolder, hierin (mee) 

willen investeren 

•Bij het maken van plannen voor het aardgasvrij 

maken van de wijken waterstof mee te nemen als 

een zeer aantrekkelijke en voor de burgers 

voordelige optie 

VVD CYS Waterstof kan in de toekomst een belangrijke brandstof voor zero-emissie 

mobiliteit worden. Op de korte termijn is waterstof nog niet kansrijk 

genoeg voor de gemeente om er in te investeren. Zo zijn er nog maar 

weinig wagens die op waterstof rijden.  

Het college houdt de focus op elektrisch rijden. De laadinfrasrtuctuur die 

daar voor nodig is, zal versneld worden aangelegd in de aankomende paar 

jaar. 

 

Ook al is waterstof op de korte termijn nog niet kansrijk, het college 

omarmt nieuwe technieken van harte en zal pro-actief meegeven aan de 

acquisiteur dat marktpartijen die alvast willen investeren in waterstof 

toepassingen van harte welkom zijn. 

 

In de update van de energiestrategie van Haarlem worden duurzame 

energiebronnen voor mobiliteit meegenomen. Dit onderzoek zal aan het 

eind van 2018 gereed zijn. 

 

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

Het college ontraadt de motie. 

Aangenomen 

 

SV: 

SP, OPH, 

Jouw Hlm 

 

Tegen: 

CDA, PvdA 

CC 

ECDW 

2.63 M Toeristen zijn geen belasting   

Roept het college op 

•Het voorgenomen onderzoek naar een procentuele 

berekening van de toeristenbelasting eerst af te 

ronden voordat het tarief wordt verhoogd 

•De dekking hiervoor te vinden in de uitstel van de 

extra uitgaven aan het recreatieschap Spaarnwoude 

VVD CYS Het college houdt vast aan de voorgestelde verhoging van de 

toeristenbelasting. De procentuele berekening van de toeristenbelasting is 

een methode van inning. De hoteliers hebben de voorkeur uitgesproken 

voor een vast tarief per kamer met een afzonderlijk tarief voor hostels. Dit 

wordt verder uitgewerkt voor de vast te stellen verordening 2019. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

Jouw Hlm, 

Trots Hlm 

 

Voor: 

VVD, HvH 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-62-VVD-Motie-op-weg-met-Waterstof.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-63-VVD-Motie-Toeristen-zijn-geen-belasting.pdf
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CC 2.64 M Kostendekkend is altijd goed, woonlasten stijging 

niet  

Roept het college op 

•De samenwerking in de regio op te zoeken om 

efficiënter en/of effectiever te werken om de kosten 

te verlagen 

•Over de mogelijkheden voor het eind van het jaar te 

rapporteren aan de raad 

VVD MS De woonlasten omvatten de OZB en de afval- en rioolheffing. Het college 

verhoogt de OZB niet anders dan aanpassing aan inflatie (reëel op hetzelfde 

niveau houden). De tarieven afval- en rioolheffing stijgen onder meer 

vanwege specifieke milieudoelstellingen die de gemeente nastreeft. Het 

college werkt op allerlei terreinen regionaal samen en streeft daarbij naar 

economisch de meest voordelige wijze van afname van diensten. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

SP Jouw Hlm 

 

Voor: 

VVD, Trots 

Hlm, HvH, 

CU, Jouw 

Hlm, OPH, 

SP 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-64-VVD-Motie-Kostendekkend-is-altijd-goed-woonlasten-stijging-niet.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-64-VVD-Motie-Kostendekkend-is-altijd-goed-woonlasten-stijging-niet.pdf
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MO 2.65 M De basis op orde  

Roept het College op:  

•Tot een herijking van de Basisinfrastructuur over te 

gaan welke nadrukkelijk niet wordt ingegeven 

vanuit een bezuinigingsperspectief maar waar wordt 

ingezet of een doelgerichte inzet van de middelen 

binnen de Basisinfrastructuur op basis van behoeften 

en prestaties met onderlinge samenwerking waar 

mogelijk; 

•Versnipperingen van losse initiatieven buiten de 

Basisinfrastructuur te voorkomen door bewezen 

initiatieven (zoals bijvoorbeeld bepaalde diensten 

van de bibliotheek) op te nemen binnen de 

Basisinfrastructuur en daarbij nog genoeg ruimte 

over te laten voor het opnemen van nieuwe 

initiatieven;  

•In te zetten op het vergroten van de bekendheid en 

het gebruik van de Basisinfrastructuur door 

Haarlemmers middels betere aansluiting op de 

behoeftes van onze inwoners;   

•Een Basisinfrastructuur tot stand te brengen waarin 

de gemeente prestaties subsidieert in plaats van 

organisaties;  

•Met deze plannen te komen voor het aflopen van de 

huidige subsidieafspraken die zijn gemaakt zodat 

aanpassing, inbreng en discussie vanuit de raad nog 

ruim mogelijk is voor er nieuwe afspraken worden 

aangegaan. 

VVD MTM Het college is reeds begonnen met de voorbereiding van een herijking van 

de basisinfrastructuur (en heeft het daarbij over de ‘sociale basis’). Direct 

na het zomerreces ontvangt de commissie Samenleving hierover een 

opinienota.  

 

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

uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie. 

 

 

Verworpen 

 

SV: 

GLH, SP, CU, 

PvdA 

 

Voor: 

VVD, CU, SP 

(- bullit) 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-65-VVD-Motie-de-basis-op-orde-basisinfrastructuur.pdf
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WI 

SMSR 

2.66 A Investeringen die werken 

Stelt voor om de teksten in de Kadernota 2018 

dusdanig aan te passen waardoor:  

gehandhaafd op het huidige niveau van 115% van de 

bijstandsnorm; 

per jaar in 2019 en 2020 en €1,8 miljoen per jaar 

vanaf 2021 ingezet wordt voor een programma dat 

erop gericht is om Haarlemmers duurzaam uit 

armoede te halen op basis van een persoonlijk plan 

primair gericht op baanbegeleiding, bijscholing 

en/of omscholing. 

VVD FR Het vinden van (beter betaald) duurzaam werk is de beste weg uit armoede. 

Met het project ‘Ik doe mee’ dat mei 2017 is gestart en waarin alle klanten 

worden gesproken, worden mensen ondersteund richting werk. Als dat nog 

niet mogelijk is door scholing of een andere vorm van participatie. Het 

college zet zich in om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen bij het 

vinden en behouden van werk. Het college verhoogt daarnaast de 

inkomensgrens om de volgende redenen: 

1. Vermindering van de armoedeval en bevorderen dat mensen met 

een uitkering aan het werk gaan. Met een hogere inkomensgrens 

kan iemand die gaat werken vanuit de uitkering en daarmee een 

iets hoger loon ontvangt nog gebruik maken van de  

minimaregelingen. Een alleenstaande in de Participatiewet 

ontvangt € 942 netto per maand, 115% is € 1.084.   

2. Voor sommige mensen is het niet mogelijk om te gaan werken, 

zoals gepensioneerden. Ook lukt het niet iedereen om met werken 

een inkomen te verwerven dat hoog genoeg is om financiële 

tegenslagen op te vangen. Zo geeft het CBS aan dat er landelijk 

203.000 werkenden in 2016 het risico liepen op armoede. Van de 

9.939 gezinnen in Haarlem (zie ook technische vraag 16) met een 

inkomen tot 115% hebben 2.788 inkomen uit arbeid of eigen 

bedrijf (ZZP). Van de gezinnen met een inkomen tot 120% zijn dit 

3.105 gezinnen (minimascan Stimulansz). Ondanks hun werk 

hebben deze mensen een laag inkomen. Daarmee ondersteunt het 

minimabeleid mensen die niet in staat zijn hun inkomen te 

verbeteren. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

GLH, SP, 

OPH, Jouw 

Hlm, Trots 

Hlm, CDA 

 

Voor: 

VVD, HvH 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/09-juli/19:30/2-66-VVD-Amendement-Investeringen-die-werken.pdf
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ECDW 

PG 

2.67 M Investeer in de parels van je stad 

Roept het college op 

•Om het gesprek aan te gaan met de directie van het 

Frans Hals museum en te onderzoeken of het Frans 

Hals museum met een lening van maximaal €4,5 

miljoen geholpen is 

•Hiervoor de mogelijkheden te verkennen om de 

dekking van de aflossings- en rentekosten als extra 

bijdrage binnen de subsidie van het museum op te 

nemen gedurende 20 jaar 

•Daarbij te onderzoeken wat de grootte van het 

achterstallig onderhoud aan de panden is 

•Tevens te onderzoeken of er werk met werk te 

combineren is en tegen welk voordeel 

•Dekking voor een deel van de investering te vinden 

binnen de reserve Vastgoed 

•Dekking voor de werkelijke aflossings- en 

rentekosten (lees; toegenomen subsidie) te vinden 

door middel van een ‘stofkamactie’ binnen het 

programma Duurzame Stedelijke Vernieuwing 

•De raad op korte termijn te informeren over de 

mogelijkheden zodat dit meegenomen kan worden 

tijdens de begrotingsbehandeling eind dit jaar 

VVD MTM 

JB 

Het college staat open voor gesprekken met het Frans Hals Museum over 

alternatieve financieringsmogelijkheden en fasering van de 

verbouwingsplannen.  

 

De voorgestelde dekkingsmiddelen zijn echter niet haalbaar: 

 

- Binnen de begroting is geen dekking is voor dit 

financieringsvoorstel (een lening verstrekken en via subsidie 

terugbetalen). 

- Het verstrekken van een lening vergroot de schuldpositie van de 

gemeente (de gemeente moet de lening financieren). Bovendien is 

het gemeentelijk beleid omtrent leningen of garanties: nee, 

tenzij… (nota Garanties en leningen, 2013/34361). 

- De reserve Vastgoed is niet bedoeld voor functionele 

verbeteringen, maar voor achterstallig onderhoud.  

- Bij het Frans Hals Museum is geen sprake van substantieel 

achterstallig onderhoud.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

GLH, D66, 

SP, Jouw 

Hlm, CU 

 

Voor: 

VVD, SP 

   TWEEDE TERMIJN     

ECDW 2.68 M Artikel 1 voor iedereen in Haarlem 

Draagt het college op  

Om artikel 1 van de grondwet te eerbiedigen en 

statushouders niet meer als urgent woningzoekende 

te verklaren 

Trots 

Hlm 

MJM De gemeente heeft een taakstelling van het Rijk om vluchtelingen die een 

verblijfsstatus hebben gekregen te huisvesten in de gemeente. Om aan deze 

taakstelling te kunnen voldoen is een voorrangspositie nodig, de vluchteling 

heeft immers geen kans gehad om inschrijftijd op te bouwen zoals andere 

Haarlemse woningzoekenden. artikel 1 spreekt over gelijke gevallen gelijk 

behandelen. Hier is dus geen sprake van gelijke gevallen. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

SP, AP 

 

Voor: 

Trots Hlm, 

VVD, HvH 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-67-VVD-Motie-Investeer-in-de-parels-van-je-stad.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-68-Motie-Trots-Hlm-Artikel-1-voor-iedereen-in-Haarlem.pdf
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OMB 2.69 M Bomenmakelaar …alweer, maar nu echt 

Draagt het college op  

Nu ook echt het platform Bomenmakelaar te gaan 

gebruiken deze periode 

Trots 

Hlm 

OPH 

CYS Er is contact met de bomenmakelaar. 

De bomen die makkelijk verplantbaar zijn worden binnen het project 

verplant. Die houden we graag zelf. Tot nu toe zijn er nog geen geschikte 

bomen gevonden die we buiten de gemeente willen verplanten en wordt het 

bij verplantbare bomen binnen een project opgelost. 

Soms zijn er wel bomen bij particulieren. Maar die kunnen we niet 

verplichten het platform te gebruiken. 

 

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

uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

D66, Jouw 

Hlm 

 

Voor: 

Trots Hlm, 

OPH, SP, 

Jouw Hlm, 

HvH 

College 

BC 

2.70 M Geen Reces in deze 24 uurs economie, de stad 

draait gewoon door 

Draagt het college op  

Na te denken wat een werkbaar systeem zou zijn om 

niet massaal reces te nemen, en net te doen of ook de 

stad geheel stil ligt. Haar ideeën met de raad te delen 

Trots 

Hlm 

 

College Het college en de raad hebben reces in de periode dat ook alle scholen 

vakantie hebben en de meeste Haarlemmers op vakantie gaan. Dat betekent 

geen vergaderingen van de raad en commissies en minder 

collegevergaderingen. De stad draait gewoon door en de organisatie 

eveneens. Alle publieke functies zijn open. Tijdens het reces is er in 

principe altijd een burgemeester of locoburgemeester en een secretaris of 

locosecretaris aanwezig. 
De recesperiode is helder en zorgt ervoor dat college en raad zoveel 

mogelijk voltallig zijn als ze er moeten zijn. 
  
Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

Voor: 

Trots Hlm, 

Jouw Hlm, 

OPH 

PG 2.71 M Het stadhuis uit, de stad in  

Verzoekt het college 

Te onderzoeken of er voor ambtenaren zoals bv 

gebiedsverbinders een rooster mogelijk is waarbij in 

ieder geval een vast deel besteed wordt aan 

werkzaamheden in de stad ( zoals o.a. het bezoeken 

van wijkraden en haarlemmers) ipv binnendienst op 

het stadhuis/zijlpoort 

Trots 

Hlm 

FR Het is enorm belangrijk dat de gemeente weet wat er leeft in de stad. Veel 

van onze ambtenaren zijn aanwezig bij evenementen, initiatieven, 

wijkraadsvergaderingen, participatiebijeenkomsten en andere 

gebeurtenissen in de stad. Niet alleen omdat het hun werk is, maar ook 

omdat ze dat interessant, leuk en belangrijk vinden. Zowel binnen als buiten 

werktijd. Een rooster voegt daar naar onze mening niets aan toe.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV:  

Jouw Hlm 

 

Voor:  

Trots Hlm, 

AP 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-69-Motie-Trots-Hlm-Bomenmakelaar-alweer-maar-nu-echt.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-70-Motie-Trots-Hlm-Geen-Reces-in-deze-24-uurs-economie-de-stad-draait-gewoon-door.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-70-Motie-Trots-Hlm-Geen-Reces-in-deze-24-uurs-economie-de-stad-draait-gewoon-door.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-71-Motie-Trots-Hlm-Het-stadhuis-uit-de-stad-in.pdf
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PG 

DIA 

2.72 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 

FR Al ons doen en laten is er op gericht om Haarlem een ongedeelde stad te 

laten zijn. Dat vindt u terug in onze beleidsvoorstellen, de doelen en 

prestaties in de begroting en de gebiedsprogramma’s. Nog een plan maken 

voegt hier naar onze mening niets aan toe. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

Voor: 

Trots Hlm SP 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

2.73 M Kindvriendelijke struiken bij een tekort aan 

speeltuinen 

Draagt het college op  

De mogelijkheid te bieden (en dit kenbaar te maken) 

om wanneer er om gevraagd wordt bestaande 

struiken te vervangen door “ kindvriendelijke’ 

struiken en de raad over een jaar te informeren over 

de ervaringen 

Trots 

Hlm 

FR Prikkende struiken zijn vaak juist besdragend en waardevol als voedselplant 

voor vogels en mensen die graag fruit plukken. Die struiken behoudt de 

gemeente om diversiteit te houden. 

Struiken die prikken plant de gemeente niet rondom speelvelden.  

Niet ieder veldje kan ook gebruikt worden als speelveldje. Wanneer 

prikstruiken spontaan ontstaan wordt dit weggehaald. 

Wanneer bewoners in hun ogen probleemlocaties aangeven zal de gemeente 

samen met deze bewoners kijken wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld snoei of 

vervanging. 

 

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

uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie. 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-72-Motie-Trots-Hlm-Houd-de-buurt-binnenboord-geen-tweedeling-in-Haarlem.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-72-Motie-Trots-Hlm-Houd-de-buurt-binnenboord-geen-tweedeling-in-Haarlem.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-73-Motie-Trots-Hlm-Kindvriendelijke-struiken-bij-een-tekort-aan-speeltuinen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-73-Motie-Trots-Hlm-Kindvriendelijke-struiken-bij-een-tekort-aan-speeltuinen.pdf
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JOS 2.74 M Onderzoek omgeving met rubber 

ingestrooide kunstgrasvelden 

Draagt het college op  

De omgeving van sportvelden te laten 

onderzoeken naar aanleiding van het laatste 

RIVM rapport over de schadelijkheid van 

rubbergranulaat voor het milieu  

Waterhuishouding 

https://www.trouw.nl/groen/rubberkorrels-zijn-

wel-degelijk-schadelijk-voor-het-

milieu~a12d48fb/ 

Trots 

Hlm 

MS Bij het bespreken van het collegebesluit (2017/188790) in mei 2017 over 

het continueren van rubbergranulaat als instrooimateriaal op 

kunstgrasvelden, is afgesproken de commissie Samenleving te (blijven) 

informeren over nieuwe ontwikkelingen rondom het invulmateriaal op 

kunstgrasvelden. Op 5 juli jl.is de gemeente geïnformeerd door de VSG 

over het RIVM briefrapport 2018-0072 ‘Verkenning milieueffecten 

rubbergranulaat bij kunstgrasvelden’ en het rapport van STOWA
[1]

 2018-37 

‘Rubbergranulaat op kunstgrasvelden (verkenning milieueffecten voor het 

aquatisch ecosysteem’.  

 

Het RIVM en STOWA hebben een verkennend landelijk onderzoek naar 

milieu effecten van rubbergranulaat bij kunstgrasvelden gedaan. De 

staatssecretaris stelt voor om in vervolg op deze twee verkennende 

onderzoeken van RIVM en STOWA dit najaar met bevoegde overheden en 

andere betrokken organisaties, waaronder het VSG, na te gaan hoe de 

milieueffecten (aantasting bio diversiteit) zijn te voorkomen of tenminste 

zijn te verkleinen. Deze ontwikkelingen worden gevolgd. Momenteel is 

lokaal onderzoek niet nodig. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Het RIVM briefrapport 2018-0072 ‘Verkenning milieueffecten 

rubbergranulaat bij kunstgrasvelden’ is te raadplegen via  

https://gallery.mailchimp.com/1cc322df9dec8afb376954ebd/files/d82f5c35

-8b6f-4d6c-aa75-

2d01a84268c4/Verkenning_milieueffecten_rubbergranulaat_bij_kunstgrasv

elden.pdf 

 

Het rapport van STOWA
[1]

 2018-37 ‘Rubbergranulaat op kunstgrasvelden 

(verkenning milieueffecten voor het aquatisch ecosysteem’ is te raadplegen 

via: 

https://gallery.mailchimp.com/1cc322df9dec8afb376954ebd/files/188eab94

-48d4-4ad1-b557-ac78be0881ae/STOWA_2018_37_Rubbergranulaat.pdf 

 

Verworpen 

 

Voor: 

Trots Hlm 

GLH SP OPH 

Jouw Hlm CU 

HvH AP 

                                              
[1]

 Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-74-Motie-Trots-Hlm-Onderzoek-omgeving-met-rubber-ingestrooide-kunstgrasvelden.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-74-Motie-Trots-Hlm-Onderzoek-omgeving-met-rubber-ingestrooide-kunstgrasvelden.pdf
https://www.trouw.nl/groen/rubberkorrels-zijn-wel-degelijk-schadelijk-voor-het-milieu~a12d48fb/
https://www.trouw.nl/groen/rubberkorrels-zijn-wel-degelijk-schadelijk-voor-het-milieu~a12d48fb/
https://www.trouw.nl/groen/rubberkorrels-zijn-wel-degelijk-schadelijk-voor-het-milieu~a12d48fb/
https://gallery.mailchimp.com/1cc322df9dec8afb376954ebd/files/d82f5c35-8b6f-4d6c-aa75-2d01a84268c4/Verkenning_milieueffecten_rubbergranulaat_bij_kunstgrasvelden.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1cc322df9dec8afb376954ebd/files/d82f5c35-8b6f-4d6c-aa75-2d01a84268c4/Verkenning_milieueffecten_rubbergranulaat_bij_kunstgrasvelden.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1cc322df9dec8afb376954ebd/files/d82f5c35-8b6f-4d6c-aa75-2d01a84268c4/Verkenning_milieueffecten_rubbergranulaat_bij_kunstgrasvelden.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1cc322df9dec8afb376954ebd/files/d82f5c35-8b6f-4d6c-aa75-2d01a84268c4/Verkenning_milieueffecten_rubbergranulaat_bij_kunstgrasvelden.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1cc322df9dec8afb376954ebd/files/188eab94-48d4-4ad1-b557-ac78be0881ae/STOWA_2018_37_Rubbergranulaat.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1cc322df9dec8afb376954ebd/files/188eab94-48d4-4ad1-b557-ac78be0881ae/STOWA_2018_37_Rubbergranulaat.pdf
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JZ  

IV 

2.75 M Open de digitale snelweg .. alweer, maar nu echt 

Draagt het college op  

Om voor 1 oktober met een plan te komen om de 

elektronische weg óók te openen voor het indienen 

van bezwaarschriften, ingebrekestellingen en wob-

verzoeken.  

Trots 

Hlm 

JW Waar dit mogelijk is wordt voorzien in een weg voor elektronisch 

berichtenverkeer. De uitrol van webformulieren (het bouwen) is in de 

voorgaande jaren gebeurd op basis van toptaken. Dit wil zeggen 

formulieren die het meest gebruikt worden door burgers. Hieraan is 

voorrang gegeven gezien het voorhanden zijnde budget en de doorlooptijd. 

Er zijn nog 90 producten waarvoor een webformulier moet worden 

gebouwd. Onder deze producten vallen ook de webformulieren voor 

bezwaarschriften, ingebrekestellingen en WOB verzoeken. De ‘toolkit’ die 

hiervoor nodig is mist nog een DigiD module, noodzakelijk voor de 

bezwaarprocedure en de WOB verzoeken. In het derde of vierde kwartaal 

2018 zal, naar verwachting, deze module beschikbaar zijn. 

 

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

uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie. 

Aangenomen 

 

SV: 

GLH 

 

Tegen: 

HvH PvdA 

JOS 2.76 M Raadsmarkt over sbr rubbergranulaat en infill 

van kunstgras 

Draagt het college op  

Een raadsmarkt op te zetten om de raad alle 

informatie en laatste stand van zaken te verschaffen 

over de infill materialen van kunstgras.  

Trots 

Hlm 

MS De raadsleden besluiten zelf over het organiseren van een raadsmarkt.  

Overigens adviseert het college om het voorstel van het college af te 

wachten. De resultaten uit deze rapporten worden nader bestudeerd en 

betrokken bij eventuele wijziging van beleid ten aanzien van invulmateriaal 

van kunstgrasvelden (zie antwoord moties op gebruik sbr rubbergranulaat). 

Het college zal via de commissie Samenleving de raadsleden (blijvend) 

informeren over beleid invulmateriaal. 
 

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

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

GLH D66 

OPH 

 

Voor: 

Trots Hlm, SP 

JOS 2.77 M Stop gebruik sbr rubbergranulaat op kunstgras 

nu RIVM milieugevaren aantoont  

Draagt het college op  

Direct te stoppen met sbr rubbergranulaat op 

kunstgrasvelden. Nieuwe velden zullen met een 

ander infill materiaal worden voorzien. De raad 

ontvangt hierover een voorstel. 

Trots 

Hlm 

OPH 

MS Het standpunt van de VSG wordt gevolgd. De VSG verzoekt aan de 

staatsecretaris Infrastructuur & Waterstaat een breder onderzoek naar de 

milieukundige effecten van de andere soorten invulmateriaal. Op deze 

wijze kan een juiste vergelijking worden gemaakt tussen alternatieve 

invulmateriaal en die van rubbergranulaat. Nadat de milieukundige effecten 

voor de andere invulmateriaal inzichtelijk zijn gemaakt kan de VSG matrix 

worden aangepast c.q. aangevuld. 

Zodra deze matrix geactualiseerd is, volgt er een voorstel over eventueel 

wijziging van het beleid inzake gebruik van het invulmateriaal op 

kunstgrasvelden. 

 

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

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

Voor: 

Trots Hlm, 

OPH, SP, 

HvH AP 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-75-Motie-Trots-Hlm-Open-de-digitale-snelweg-alweer-maar-nu-echt.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-76-Motie-Trots-Hlm-Raadsmarkt-over-sbr-rubbergranulaat-en-infill-van-kunstgras.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-76-Motie-Trots-Hlm-Raadsmarkt-over-sbr-rubbergranulaat-en-infill-van-kunstgras.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-78-Motie-Trots-Hlm-Toeristenbelasting-wel-voor-2-miljoen-maar-niet-het-hoogst-van-Nederland.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-78-Motie-Trots-Hlm-Toeristenbelasting-wel-voor-2-miljoen-maar-niet-het-hoogst-van-Nederland.pdf
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CC 2.78 M Toeristenbelasting wel voor 2 miljoen, maar niet 

het hoogst van Nederland 

Draagt het college op  

De toeristenbelasting op 3,85 pppn vast te stellen 

voor het eerste jaar en aan het einde van het eerste 

jaar te kijken of het bedrag wordt gehaald. Zo ja dan 

het bedrag van 3,85 vast te zetten voor de 

restterende 3 jaar zo dat er duidelijkheid en rust is. 

Zo nee, het bedrag voor de resterende 3 jaar zo te 

verhogen dat wel het beoogde bedrag van 8 miljoen 

over de 4 jaar periode wordt gehaald 

Trots 

Hlm 

MS Het college houdt vast aan de voorgestelde verhoging van de 

toeristenbelasting. Nu het economisch voorspoediger gaat neemt het aantal 

overnachtingen toe, ook in Haarlem. Het college ziet in deze ontwikkeling 

geen aanleiding de voorgenomen tariefsverhoging te verminderen. 

  

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

Voor: 

Trots Hlm, 

HvH, VVD 

ECDW 

VTH 

2.79 M Eengezinswoningen splitsen dubbel verkeerd 

Draagt het college op  

Dat tot de nieuwe verordening op 1 jan 2019 de 

vergunning verlening voor het 

(kadastraal/administratief) splitsen de laagste 

prioriteit krijgt en alle antwoord- en 

verdagingstermijnen maximaal worden benut, om 

woningsplitsing te ontmoedigen. 

Trots 

Hlm 

OPH 

MTM 

FR 

Het aanhouden van aanvragen omgevingsvergunningen op grond 
van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) kan 
uitsluitend op grondslagen die in de Wabo zijn bepaald. Het is 
wettelijk niet mogelijk om aanvragen aan te houden op grond van 
regels in de huisvestingsverordening die nog moeten worden 
vastgesteld. Als er binnen de wettelijke termijn van acht weken 
geen beslissing wordt genomen op een aanvraag wordt deze in 
principe van rechtswege verleend. De motie is kortom niet 
uitvoerbaar.   

 
Het college ontraadt de motie.  

Verworpen 

 

Voor: 

Trots Hlm, 

OPH, Jouw 

Hlm 

KCC 

BC 

2.80 M Het nieuwe stemmen 

Draagt het college op  

Een start te maken met de opzet van een pilot die 

uiteindelijk zorgt dat stemmers in de gemeente 

Haarlem de volgende keer, naast het stemmen op 1 

partij, ook kunnen stemmen op thema’s die zij 

belangrijk vinden, zodat de nieuwe coalitie deze 

informatie meeneemt in de vorming van het college 

en dus meer recht doet aan de wens van de stemmer. 

Zie voor een verdergaande variant 

https://www.youtube.com/watch?v=PN1a95W3ZTE 

Trots 

Hlm 

JW Het kiesstelsel is op dwingende wijze voorgeschreven in de Kieswet. 

Uitvoering geven aan de voorgestelde kiesmethode vergt aanpassing van 

het huidige kiesstelsel en deze bevoegdheid ligt bij het parlement.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

Voor: 

Trots Hlm, 1 

lid SP 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-78-Motie-Trots-Hlm-Toeristenbelasting-wel-voor-2-miljoen-maar-niet-het-hoogst-van-Nederland.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-78-Motie-Trots-Hlm-Toeristenbelasting-wel-voor-2-miljoen-maar-niet-het-hoogst-van-Nederland.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-79-Motie-Trots-Hlm-Eengezinswoningen-splitsen-dubbel-verkeerd.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-80-Motie-Trots-Hlm-Het-nieuwe-stemmen.pdf
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PCM 2.81 M Regierol terug naar gemeente; grip op grote 

bouwprojecten 

Draagt het college op  

Om voortaan bij een bouwproject zowel fase 1 als 

fase 2 aan de raad voor te leggen, zodat er meer 

sturing en controle is en eventuele fouten eerder 

kunnen worden voorkomen zonder dat het de 

Haarlemse burger veel geld kost 

Trots 

Hlm 

FR Bij ontwikkelprojecten worden grote bouwplannen reeds in verschillende 

fasen voorgelegd aan de gemeenteraad, d.m.v. startnotities, bij verkopen 

van gronden en het vaststellen van ruimtelijke kaders. Bij (civiele) groot 

onderhoudsprojecten worden startbrieven besproken in de commissie en 

kredietaanvragen aan de raad voorgelegd (op basis van het in het college 

vastgestelde definitief ontwerp). De projectbeheersing heeft de aandacht 

van het college. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

Voor: 

Trots Hlm 

SP 

ECDW 

 

2.82 M Size Does Matter Dear Captain  

Draagt het college op  

Ligplaatsen voortaan per afgeronde meter af te 

rekenen (volgens het principe van parkeren per 

minuut) en een tussenruimte van 1,5 m te hanteren  

Trots 

Hlm 

CYS Vrijwel alle ligplaatsen zijn de afgelopen jaren heringedeeld. Hierin is flink 

geïnvesteerd. Er zijn vaste ligplaatsen met vaste afmetingen gemaakt met 

voorzieningen per ligplaats. De tussenruimte tussen de ligplaatsen is 1 m. 

De tarieven variëren per ligplaats. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

Jouw Hlm, 

VVD 

 

Voor: 

Trots Hlm SP 

 2.83 M  “Preventie (woning) is beter dan opvang”  
verzoekt College; 

- te onderzoeken of de preventiewoning 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   Verworpen 

 

Voor: 

AP CU Jouw 

Hlm OPH SP 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-81-Motie-Trots-Hlm-Regierol-terug-naar-gemeente-grip-op-grote-bouwprojecten.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-81-Motie-Trots-Hlm-Regierol-terug-naar-gemeente-grip-op-grote-bouwprojecten.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-82-Motie-Trots-Hlm-Size-Does-Matter-Dear-Captain.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-83-Motie-AP-Preventie-woning-is-beter-dan-opvang.pdf
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 2.84 M Een veiligheidsventiel – Een Must have 

Draagt het College op: 

-om scenario’s te ontwikkelen om uitgaven en/of 

investeringen uit te kunnen stellen of te  

 temporiseren teneinde tegenvallende inkomsten het 

hoofd te kunnen bieden; 

-om de raad hierover tijdens de 

begrotingsbehandeling nader te informeren 

OPH 

CU 

VVD 

HvH 

AP 

Trots 

Hlm 

SP 

Jouw 

Hlm 

  Verworpen 

 

SV: 

GLH D66 

 

Voor:  

OPH, SP CU 

VVD HvH AP 

Trots Hlm 

Jouw Hlm 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

2.85 M Gelote Wijkraad 

Roept het college op: 

Zich op de hoogte te stellen an het project gelote 

wijkraad in Groningen en met een voorstel te komen 

hoe dat in een wijk in haarlem ( waar nu nog een 

wijkraad ontbreekt) als mogelijk nieuwe proef van 

de nieuwe democratie zou kunnen draaien. 

Trots 

Hlm 

  I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 

 2.86 M Haarlem verdient een zeiknota 

Roept het college op: 

Kennis te nemen van de zeiknota in Rotterdam en 

met een voorstel te komen naar de raad welke 

elementen uit deze nota overgenomen kunnen 

worden in Haarlem.   

Trots 

Hlm 

  Aangenomen 

 

SV:  

D66, SP, Jouw 

Hlm , AP, 

VVD 

 

Voor: 

Trots Hlm, 

D66, SP, 

OPH, Jouw 

Hlm, CU, 

AP,CDA 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-84-Motie-OPH-CU-VVD-HvH-AP-Trots-Hlm-Jouw-Hlm-SP-Een-veiligheidsventiel-A-must-have-12-07-2018.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-85-Motie-Trots-Hlm-Gelote-Wijkraad.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-86-Motie-Trots-Hlm-Haarlem-verdient-een-zeiknota.pdf
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 2.87 M Haarlem houdt rekening met uw 

(nacht)Haarlemmers 

Roept het college op: 

•Om rekening te houden met de 17:00-09:00 

mentaliteit en realiteit 

En zoveel mogelijk werkzaamheden die lawaai 

maken pas na 12:00 uur te laten starten zodat 

nachtwerkers in ieder geval tot 12:00 uur kunnen 

slapen. Of lawaai makende apparaten te vervangen 

door apparaten die op accu’s werken en mogelijk 

minder herrie produceren 

Trots 

Hlm 

  Verworpen  

 

Voor: 

Trots Hlm 

 2.88 M Winst van de toerist investeren voor de toerist (en 

de stad) 

Verzoekt het college: 

Bij eventuele hogere inkomsten van de 

toeristenbelasting dan de geraamde 2 miljoen euro 

met voorstellen te komen hoe deze meeropbrengst 

kan worden geïnvesteerd in de stad op een wijze 

waarop toeristen hiervan ook profiteren zoals 

investeren in vernieuwing van het Frans 

Halsmuseum en het toegankelijk maken van de 

openbare ruimte en toeristische voorzieningen voor 

gehandicapten.  

CU   Verworpen 

 

Voor: 

CU, OPH, 

Trots Hlm 

 2.89 

 

 

 

 

 

2.89 

BIS 

M Wel reces/vakantie, dan geen inspraak 

Draagt het college op  

Echt burgers de kans te geven mee te doen, zoals 

omschreven in de kadernota en dus er voor te zorgen 

dat inspraak periodes geen overlap hebben met een 

officiële vakantie periode. 

TOEVOEGING VAN ‘IN PRINCIPE” 

Trots 

Hlm 

  Verworpen 

 

SV :  

Jouw Hlm 

 

Voor: 

Trots Hlm SP, 

OPH Jouw 

Hlm CU HvH 

AP 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-87-Motie-Trots-Hlm-Haarlem-houdt-rekening-met-uw-nacht-Haarlemmers.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-87-Motie-Trots-Hlm-Haarlem-houdt-rekening-met-uw-nacht-Haarlemmers.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-88-Motie-CU-Winst-van-de-toerist-investeren-voor-de-toerist-en-de-stad.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-88-Motie-CU-Winst-van-de-toerist-investeren-voor-de-toerist-en-de-stad.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-89-Motie-Trots-Hlm-Wel-reces-vakantie-dan-geen-inspraak.pdf
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 2.90 M Een Psycholance voor verwarde personen in 

Haarlem 

Verzoekt het college 

Te onderzoeken of de psycholance ook ingezet kan 

worden voor acute geriatrische problemen bij 

ouderen. En een update te geven hoe problemen met 

personen met verward gedrag worden opgelost 

Trots 

Hlm 

  Verworpen 

 

SV:  

AP 

 

Voor:  

Trots Hlm, 

AP HvH CU 

Jouw Hlm 

OPH SP 

        

        

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-90-Motie-Trots-Hlm-Psychoambulance-retour-2018.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/2-90-Motie-Trots-Hlm-Psychoambulance-retour-2018.pdf
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