Overzicht moties en amendementen Kadernota 2019 inclusief Besluitvorming 4 juli 2019
Afd.

Nr.
MA
2019

MO ism
CC

01

A

Onderwerp

EERSTE TERMIJN
'Wie wat bewaart heeft wat'
wijzigt de kadernota in die zin,
- er 5,458 miljoen wordt toegevoegd aan de
bestemmingsreserve sociaal domein en dat als
onderdeel daarvan het tekort op de
financiering van de sociale basis hieruit
gefinancierd wordt,

Ingedien
door

PH

AP

Meijs
Snoek

Advies college

-

-

Over de dotaties en onttrekkingen aan de reserve sociaal domein
in 2018 heeft op diverse momenten besluitvorming
plaatsgevonden, onder meer in de Kadernota 2017 en de
Programmabegroting 2018. Op deze momenten is door de raad
besloten middelen uit de reserve te onttrekken voor de
versnellers. In de Jaarrekening 2018 is besloten het tekort
exploitatie sociaal domein 2018 (€ 2.511 miljoen) aan de reserve
Sociaal domein te onttrekken. Ook dit is conform het
uitgangspunt dat voor- en nadelen via de reserve Sociaal domein
verrekend worden. In deze kadernota worden alleen
onttrekkingen gedaan uit de reserve Sociaal domein voor het
sociaal domein. Bij de Programmabegroting 2020 zal opnieuw
bekeken hoe om te gaan met risico’s in het sociaal domein en de
daartoe ingestelde reserve.
Voor wat betreft de lasten van de sociale basis verwijzen wij u
naar de reactie op motie 19.

Het college ontraadt het amendement.
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Besluit raad

Verworpen
Voor:
AP SP
TrotsHlm
SV:
JouwHlm
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Onderwerp

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad

JOS ism
CC

02

Flitsend college op wacht bij de koepel zoals
afgesproken
Besluit:
De tekst van besluitpunt 31, Kadernota 2019”, uit
te breiden door toevoeging van de volgende
alinea voorafgaand aan de tabel 7: Voorstellen
voor wijzigingen van het begrotingskader;
“ De gemeenteraad heeft in haar vergadering dd.
18 april 2019, in de zienswijze op het
voorgenomen collegebesluit,
programma/beleidsveld 4/1, Ontwikkeling Koepel,
gesteld dat slechts een beperkt deel van de
middelen, nodig om de ontwikkeling niet
onmogelijk te maken, beschikbaar gesteld. De
beschikbare bedragen, zoals vermeld in Tabel 7,
onder programma 1, moeten dan ook gelezen
worden als de maximaal door de raad beschikbaar
te stellen middelen.”
En verzoekt het college in september in de
commissie ontwikkeling de benodigde (minimale)
middelen voor 2019 tot aan het nieuwe
raadsbesluit ter advisering voor te leggen

PvdA
CDA
GLH
D66

Roduner
Botter

In het najaar zal het college aan de commissie voorleggen welke middelen
minimaal in 2019 nodig zijn om de ontwikkeling van de Koepel mogelijk te
maken ten laste van het maximaal beschikbare budget in besluitpunt 31.

Aangenomen
Tegen:
VVD

A

Het college staat positief tegenover deze motie.
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BBOR/P 03
G

A

Onderwerp

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad

Prins Bernhardlaanplan wijkt niet voor
wandelpromenade Molenwijk
Besluit
De tekst in de alinea die start onder tabel 5 op
bladzijde 49:
“Om ruimte te maken binnen het financieel kader
voor de ophoging voor de Wandelpormenade is
het voorstel om de investering in de Prins
Bernhardlaan te versoberen. Hierdoor kan de
benodigde verhoging van de investering in de
Wandelpromenade binnen het financieel kader
worden opgenomen. Er wordt in de voorbereiding
van de Programmabegroting 2020 bekeken of de
SOR gelden kunnen worden gebruikt om de
versobering van de plannen voor de Prins
Bernhardlaan, een geoormerkt SOR project, zo
veel mogelijk ongedaan te maken.”
Te wijzigen in:
“ De benodigde € 2,2 mln. beschikbaar te stellen
voor de Wandelpromenade door, te onderzoeken
welke delen van het project kunnen worden
aangemerkt als Levensduur verlengend
Onderhoud, zodat deze kunnen worden betaald
uit de Reserve Beheer en Onderhoud van de
Openbare Ruimte, en evt. niet uit deze reserve te
dekken delen, of indien nodig het gehele bedrag
voorlopig beschikbaar te stellen bij de Kadernota
door het afromen van de aanpak Prins
Bernhardlaan en bij de Programmabegroting
2020-2024, met voorstellen te komen voor een
passend budget voor de aanpak Prins
Bernhardlaan”

PvdA
GLH
D66
CDA

Snoek

Het financieel kader voor het investeringsplan is gebaseerd op een
maximale schuldquote per eind 2022 en daarmee samenhangend een
maximale hoeveelheid investeringen per eind 2022. Door de verhoging
van het budget voor de Wandelpromenade niet te compenseren door het
verlagen of uitstellen tot ná 2022 van een andere investering, wordt niet
voldaan aan het financieel kader. Het project Wandelpromenade kan niet
worden gegund wanneer het bedrag dat nodig is niet wordt vastgesteld.
Investeringen kunnen niet ten laste van de reserve beheer en onderhoud,
mogelijk zijn er wel elementen in de projecten die niet geactiveerd hoeven
te worden en ten laste van de reserve kan worden gebracht. Daarnaast zal
onderzocht worden of er alternatieve dekkingsmogelijkheden zijn. Het
college komt voor de begroting met een voorstel voor het
investeringsplan.

Aangenomen
Voor:
GLH D66 AP
TrotsHlm CDA
PvdA

Het college staat positief tegenover het amendement.
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SV:
Trots Hlm
JouwHlm
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03
verv
olg

En
Besluitpunt 8b:
“De investering voor de Wandelpromenade te
verhogen met € 2,2 miljoen en daarvoor de
investering in de Prins Bernhardlaan met € 2,2
miljoen te versoberen bij de Programmabegroting
2020-2024”.
Te wijzigen in:
“De investering voor de Wandelpromenade te
verhogen met € 2,2 miljoen en deze voorlopig te
dekken door het afromen van de aanpak Prins
Bernhardlaan, totdat inzichtelijk is welke delen (of
het geheel) van de € 2,2 mln., kan worden betaald
uit de Reserve Beheer en Onderhoud van de
Openbare Ruimte, en met voorstellen te komen
voor een passend budget voor de aanpak Prins
Bernhardlaan bij de Programmabegroting 20202024.”
Besluitpunt 3 van het collegebesluit Groot
onderhoud Wandelpromenade Molenwijk zoals te
bespreken in de raadsvergadering 11 juli as, in lijn
met dit amendement aan te passen en gaat over
tot de orde van de dag.

Ingedien
door

PH

Advies college
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Besluit raad
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Ingedien
door
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I
N
G
E
T
R
O
K
K
EN

4

Niet vooruit lopen op investeringen
Besluit:
• De tekst van besluitpunt 8.i, Kadernota 2019
“De nieuwe en hogere investeringen in 2023 en
2024 bij de Programmabegroting 2020-2024 op te
nemen in het investeringsplan, zolang – na de
jaarlijkse reservering voor
vervangingsinvesteringen van 24 miljoen_ met de
dan bekende parameters aan de randvoorwaarde
van de netto schuldquote van 120% kan worden
voldaan ”
Te wijzingen in:
“De nieuwe en hogere investeringen in 2023 en
2024 bij de Programmabegroting 2020-2024 op te
nemen in het investeringsplan, –nadat de nieuwe
ramingen voor de jaarlijkse investeringen voor
vervanging en nieuw bekend zijn- met de dan
bekende parameters aan de randvoorwaarde van
de netto schuldquote van 120% kan worden
voldaan (bij omstandigheden die gelijk zijn als die
ten tijde van het sluiten van het coalitieakkoord).
”
Internationale school passend in de Haarlemse
schaal
Besluit:
In tabel 5 (p.49) programma 1 bij Internationale
school (besluit 2019/85960) een PM toe te voegen
in de kolom 2021.

GLH
CDA
PvdA
D66

Snoek

In het coalitieprogramma is opgenomen dat investeren in de stad geld kost
en dat betekent dat de schuld gaat toenemen. Vastgelegd is dat de
schuldquote maximaal 120% mag bedragen.
Daarbij wordt in de afgesproken systematiek de netto schuldquote altijd
berekend aan de hand van de actuele eigen middelen, rentelast en
aflossingen.

I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

JOS

05
BIS

A

A

Dat betekent dat het college, op basis van een vijfjarig voortschrijdend
investeringsplan (IP), toetst of de netto-schuldquote binnen de 120%norm blijft. Om dat te kunnen bepalen is het van belang dat de
noodzakelijke nieuwe – en vervangingsinvesteringen in 2023 en 2024
indicatief zijn weergegeven. Hierbij is het college uitgegaan van
parameters zoals bekend ten tijde van het coalitieprogramma.
Aan de strekking van dit amendement wordt in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven. Het college ontraadt derhalve het amendement.

Aangenomen
Voor:
GLH D66 SP
OPH JouwHlm
CU AP
TrotsHlm CDA
PvdA

Roept het college op om besluitvorming over de
Internationale school Haarlem te betrekken bij het
SHO dat later dit jaar wordt vastgesteld door de
raad.

SV:
SP JouwHlm
AP TrotsHlm
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V
E
R
V
A
L
L
E
N

05

Internationale school passend in de Haarlemse
schaal
Besluit:
Het bedrag in tabel 5 (pag 49) programma 1 bij
Internationale school (besluit 2019/85960) nieuw
“2 miljoen” te vervangen door: “PM” in de
kolommen 2020 en 2021

CDA
PvdA
D66
GLH

Botter

In de kadernota wordt voorgesteld om € 2 miljoen beschikbaar te stellen
voor het aanpassen van de Paulus Mavo t.b.v. de ISH. Dit is nodig om het
al afgesproken aantal leerlingen (360) te kunnen huisvesten. Het vorig
college heeft voor dit middenscenario gekozen. Dit middenscenario bekent
dat er gebruik gemaakt moet worden van twee locaties, te weten
Schreveliusstraat en de Paulus Mavo. De Paulus Mavo komt augustus 2020
vrij en moet daarna meteen aangepast worden, zodat de ISH hier per 1
januari 2021 in kan huizen. Per die datum eindigt de huurovereenkomst
voor de locatie Oorkondelaan. De Paulus Mavo moet dus op die datum
gereed zijn om te voorkomen dat de leerlingen op straat komen te staan.
Gezien de financiële situatie van de gemeente is het de vraag of een
grotere ISH voor 700-1.000 leerlingen onderzocht moet worden. Bij de
besluitvorming over het SHO moet in het vierde kwartaal van 2019 een
bedrag vastgesteld worden in afweging met de andere projecten in het
SHO.

V
E
R
V
A
L
L
E
N

A

Het college ontraadt dit amendement.
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BE

06
BIS

M

Meerjarenplan begraafplaatsen
CU
VERZOEKT HET COLLEGE
1.Een meerjarenvisie te maken voor het beheer
van de Haarlemse begraafplaatsen en daarbij in
beeld te brengen:
oop welke termijn alle Haarlemse begraafplaatsen
toegankelijk kunnen worden gemaakt inclusief
benodigde reserveringen in het investeringsplan
oof het benodigde voorzieningenniveau
voldoende is in relatie tot andere begraafplaatsen
in de regio
oof verruiming van de grafrust (lagere frequentie
van het ruimen) mogelijk is zonder dat de
jaarlijkse kosten (optelsom van onderhoud en
investering) stijgen en zonder de grafrechten te
verhogen
2Voor de programmabegroting 2020 te
onderzoeken of reeds in 2020 eerste
toegankelijkheidsmaatregelen genomen kunnen
worden

V
E
R
V
A
L
L
E
N

06

A

Ruim voldoende graven dus niet ruimen
BESLUIT
Besluitpunt 7 (voorstellen voor
beleidsintensiveringen) onderdeel f aan te vullen
met de volgende zinsnede:
“met dien verstande dat het budget Graven
ruimen Akendam in 2020 niet wordt ingezet voor
het ruimen van graven, maar voor het nemen van
maatregelen die de toegankelijkheid van deze
begraafplaats verbeteren.”
VERZOEKT HET COLLEGE
In beeld te brengen of het mogelijk is Akendam in
2020 volledig toegankelijk te maken.

Ingedien
door

CU

PH

Advies college

Besluit raad

Verworpen
Voor: SP,
JouwHlm, CUJ
AP CDA
SV:GLH, SP
JouwHlm
TrotsHLm

Snoek

De grafrechten van de algemene graven zijn verlopen. Voor deze graven
worden dus geen inkomsten meer gegenereerd. Het onderhoud van deze
velden gaat wel gewoon door.
Het beter toegankelijk maken van de begraafplaatsen, zoals bijvoorbeeld
het verharden van de paden kost een veelvoud van dit bedrag. Op dit
moment worden voor minder validen altijd maatwerkoplossingen
gevonden.
Het college ontraadt de motie.
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ECDW/
PG

07

Toegankelijk cadeau voor de stad
BESLUIT
Besluitpunt 7 (voorstellen voor
beleidsintensiveringen) onderdeel f aan te vullen
met de volgende zinsnede:
“met dien verstande dat het budget Haarlem 775
jaar in 2020 wordt verlaagd tot €77.500 en het
resterende budget €72.500 te reserveren voor
een aanjaagsubsidie die horeca ondernemers en
winkeliers stimuleert te investeren in
toegankelijkheidsmaatregelen”
Smeer die stelpost uit
BESLUIT
Besluitpunt 8 onderdeel j ten aanzien van
investeringen en MPG te wijzigen zodat deze
komt te luiden
De stelpost ‘investeringen <€ 100.000’ van €
1.000.000 voor 2020 te verdelen naar
de producten onderwijs (€ 400.000), cultuur (€
500.000) en sportaccommodaties (€ 100.000).

CU

Wienen
Meijs

De reservering van € 150.000 is bedoeld voor initiatieven door en voor de
stad zodat ‘Haarlem 775 jaar’ overal gevierd kan worden. Het budget
wordt gedekt vanuit de middelen Participatie en Leefbaarheid. Conform
de werkwijze van het programma Nieuwe Democratie wil de gemeente de
ideeën vanuit de stad voor de viering van Haarlem 775 jaar mogelijk
maken. Het college zal activiteiten subsidiëren die voldoen aan de
toegankelijkheidseisen en heeft oog voor spreiding in de stad.

Verworpen
Voor:
SP CU AP

FIN ism
CC

08

A
M?

A

SV:
JouwHlm
Trots Hlm

Het college ontraadt de motie.

CU

Snoek

Het amendement betreft stelposten binnen het investeringsplan voor
uitvoering van vervangingsinvesteringen. Deze stelposten fluctueren van
jaar tot jaar en toewijzing is onder meer afhankelijk van realisatie van de
stelposten van het voorafgaande jaar. Het college biedt bij de begroting
een voorstel binnen het beschikbare budget aan.
Het college ontraadt de motie.
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Verworpen
Voor:
CU OPH
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Ingedien
door

PH
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Besluit raad

OMB/
PG

09

“Circuit gebruik in balans”
verzoekt het College;
- gezamenlijk op te treden met onze
buurgemeenten om het aantal dagen dat het
circuit van Zandvoort geluidshinder mag
veroorzaken te beperken,
- de komst van F1 te gebruiken om het gesprek
hierover te openen

AP

Berkhout

Het college herkent de bezorgdheid van de indiener van de motie. Het
voorkomen en reduceren van geluidshinder is een belangrijk
aandachtspunt bij de activiteiten die worden geprogrammeerd op het
circuit en andere evenementenlocaties in het duingebied. De
geluidsnormen voor het circuit zijn vastgelegd in een milieuvergunning.
Hierin heeft het bevoegd gezag (gemeente Zandvoort) een afweging
gemaakt van de op te leggen beperkingen en voorschriften ter
bescherming van de leefomgeving. Binnen dit kader kan het circuit haar
activiteiten ontplooien.

Verworpen
Voor:
GLH SP
JouwHlm AP
PvdA

M

Op dit moment worden door de colleges en gemeenteraden van de vier
gemeenten van Zuid-Kennemerland gewerkt aan de Zuid-Kennemer
Agenda: de samenwerkingsagenda waarin de vier gemeenten, te weten
Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Zandvoort, hun gedeelde ambities,
opgaven en gewenste acties aangeven voor de komende jaren. Op 17
september en op 1 oktober staan opnieuw radenbijeenkomsten gepland
om met elkaar in gesprek te gaan. Het college nodigt de raad uit om op
deze momenten het gesprek met elkaar te voeren over de toenemende
druk van recreatie en toerisme in onze regio.
Het college ontraadt de motie.
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SV:
GLH OPH CU
LH TrotsHlm
CDA VVD

Overzicht moties en amendementen Kadernota 2019 inclusief Besluitvorming 4 juli 2019
Afd.

Nr.
MA
2019

Onderwerp

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad
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N
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Motie “Fietsenbank”
verzoekt het College;
- naar voorbeeld van andere steden een
fietsenbank op te zetten in Haarlem,
- fietsen beschikbaar te stellen voor mensen en
kinderen van gezinnen met een Haarlem pas,
- gebruikers van de fietsen via een app of gps
tracker gefietste kilometers te laten sparen
waarmee de fiets en onderhoud kan worden
‘verdiend’,
- het project te financieren door sponsoring via
ANWB, fietsenfabrikanten en uit de
participatiemiddelen of het minimabeleid

AP

Roduner

Stichting Leergeld verstrekt fietsen aan kinderen met een HaarlemPas die
dit voor school nodig hebben. Stichting Leergeld ontvangt hiervoor
subsidie van de gemeente. Deze subsidie komt uit de ‘Klijnsmakindgelden’. Deze kindgelden zijn nadrukkelijk bedoeld voor kinderen tot
18 jaar. Stichting Leergeld is een stichting met een landelijke werkwijze,
alleen gericht op kinderen.
Voor het verstrekken van fietsen aan volwassenen, ook in de vorm van een
fietsenbank is geen ruimte binnen de budgetten voor het minimabeleid en
participatie. Wel zijn er afspraken gemaakt over fietsen die niet worden
opgehaald door de rechtmatige eigenaar. Deze fietsen worden door
Paswerk opgehaald en opgeknapt en daarna verkocht bij de Snuffelmug.
Aan het opknappen en distribueren van fietsen zijn kosten verbonden. De
Snuffelmug hanteert lage prijzen, maar kan de fietsen niet gratis
verstrekken.
De gemeente staat open voor initiatieven van partners voor eventuele
sponsoring.

V
E
R
V
A
L
L
E
N

M

Het college ontraadt de motie.
SMSR

10
BIS

M

“Fietsenbank”
AP
verzoekt het College;
-te onderzoeken of er naar voorbeeld van andere
steden een fietsenbank kan worden opgezet in
Haarlem, waarbij fietsen beschikbaar kunnen
worden gesteld voor mensen en kinderen van
gezinnen met een Haarlem pas, en gebruikers van
de fietsen via een app of gps tracker gefietste
kilometers kunnen sparen waarmee de fiets en
onderhoud kan worden ‘verdiend’,
-financiering te zoeken voor het project door
sponsoring via ANWB, fietsenfabrikanten en uit de
participatiemiddelen of het minimabeleid.

Verworpen
Voor:
SP OPH
JouwHlm CU
AP
SV:
JouwHlm
TrotsHlm
PvdA
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11

Zijlweg: veilig voor langzaam verkeer
Geeft het college de opdracht om de gewenste
aanpassingen bij de kruispunten van de Zijlweg
met de Hyacintenlaan, Julianalaan en
Spoorwegstraat voor 1 januari 2020 tot stand te
brengen

SP OPH Berkhout
AP JHlm
CU

M

PH

Advies college

Besluit raad

In de stad zijn meerdere plekken waar behoefte is aan een verbetering van
de verkeersveiligheid. Er wordt gewerkt aan een actualisatie van het
gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid. Hierin wordt op basis van signalen
en onderzoek in kaart gebracht waar gemeentebreed het grootste
voordeel te behalen is op het gebied van verkeersveiligheid. Het
gemeentelijk budget is beperkt vandaar dat gekeken wordt naar werk met
werk. Het college onderzoekt een aantal kortetermijnoplossingen voor de
ontwikkelzones die in het uitvoeringsprogramma SOR prioriteit moeten
krijgen waarbij zeker het aspect verkeersveiligheid wordt meegenomen en
dus ook de resultaten van het verkeersonderzoek Zijlweg.

Verworpen
Voor:
SP OPH
JouwHlm CU
AP
SV:
Trots Hlm
PvdA

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te
wachten.
I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N
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M

“Mantelzorgers ggz zijn het laaghangend fruit in SP
de preventie van verward gedrag”
draagt het College op om
• Te investeren in meer expertise van
mantelzorgondersteunende organisaties als
Tandem op het gebied van mantelzorg ggz
• De komende jaren budget vrij te maken voor het
aanbieden van preventieve cursussen voor
mantelzorgers ggz.

Meijs

Het college erkent dat deze groep mantelzorgers belangrijk is bij de
preventie van verward gedrag en heeft daarom al besloten in de komende
tijd extra aandacht te geven aan mantelzorgers van mensen met GGZproblematiek. In de nota Mantelzorg(er) in balans (2019/44252) is te lezen
dat dit gedaan wordt in nauwe samenwerking met de GGZ organisaties en
Tandem.
Aan de strekking van de motie wordt in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie.
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ECDW/
PG

13
BIS

Meer Groene daken in Haarlem
SP
Verzoekt het college om
•Onderzoek te doen naar subsidiemogelijkheden
voor de inwoners van Haarlem die een groen dak
willen
•Onderzoek te doen naar een dak dat als
voorbeeld voor inwoners die een groen dak
willen kan dienen
•Onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een
pilot in een versteende wijk door de daar
aanwezige schuurdaken door de gemeente te
laten voorzien van een groen dak
•De gemeenteraad voor het einde van het jaar te
informeren welke mogelijkheden er zijn en hoe
die gefinancierd kunnen worden
Groene daken in Haarlem
SP GLH
Verzoekt het college om
AP
•Actiever te communiceren over het vergroenen
van daken;
•Bewoners actief te wijzen op de mogelijkheden
hun dak te vergroenen;
•Bewoners actief te wijzen op de
duurzaamheidslening voor het vergroenen van
hun dak;
•Een groendakservice aan te bieden waarbij een
groendakbedrijf of Spaarnelanden een
dakinspectie uitvoert, het groene dak – na
akkoord van de offerte- aanlegt tegen een
gereduceerd bedrag, waarbij de bewoners zo
nodig gebruik kunnen maken van de
duurzaamheidslening;
•Deze groendakservice actief te communiceren,
bijvoorbeeld via de wijkraden;
•De gemeenteraad jaarlijks te informeren over de
resultaten;

M

M

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad

Berkhout

Het college onderschrijft het belang van groene daken. Over de aanleg van
groene daken is veel informatie beschikbaar (online en via bedrijven).
Inwoners die een groen dak willen aanleggen, kunnen voor financiële
ondersteuning gebruik maken van de Haarlemse duurzaamheidslening. De
gemeente communiceert al geruime tijd over deze mogelijkheid. Tot nog
toe heeft één Haarlemmer hiervan gebruik gemaakt.

V
E
R
V
A
L
L
E
N

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

Berkhout

Verworpen
Voor:
GLH SP AP
SV:
OPH JouwHlm
CU Trots Hlm
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Overzicht moties en amendementen Kadernota 2019 inclusief Besluitvorming 4 juli 2019
Afd.

Nr.
MA
2019

Onderwerp

V
E
R
V
A
L
L
E
N

14

Laat 100 bloemen bloeien
SP
Geeft het college de opdracht om
Het opzetten van nieuwe energiecoöperaties te
bevorderen door:
• Op korte termijn een notitie aan de raad voor te
leggen over de wijze waarop nieuwe
bewonersinitiatieven m.b.t. energiebesparing en
duurzame warmte financieel en inhoudelijk door
gemeente kunnen worden ondersteund;
• Door inzet van alle mogelijke
communicatiemiddelen een zo groot mogelijke
bekendheid te geven aan de mogelijke
ondersteuning door de gemeente Haarlem en
aan de subsidies van het Rijk waar gebruik van
kan worden gemaakt

M

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad

Berkhout

Het college herkent zich in de strekking van de motie om samen met
bewoners te werken aan de energietransitie. Vanuit het
coalitieprogramma Samen Doen is er een ondersteuningsstructuur
inclusief capaciteit door de gemeente Haarlem opgezet:
- Kleinschalige initiatieven kunnen al terecht bij de gemeente voor
inhoudelijke en financiële ondersteuning;
- Voor collectieve zonnestroomprojecten is er 8x € 2.500 per jaar
beschikbaar, wat voldoende blijkt te zijn;
- Grootschalige initiatieven zoals DE Ramplaan, Groene Ambassade
en Duurzaam Garenkokerskwartier ondersteunt de gemeente
vanuit het huidige duurzaamheidsprogramma en bij het indienen
van aanvragen voor externe subsidies;
- Door de raad zijn middelen beschikbaar gesteld voor het
meefinancieren van de uitvoering van collectieve
warmteoplossingen door wijkinitiatieven.

V
E
R
V
A
L
L
E
N

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

14
BIS

M

100 bloemen bloeien Sociale Energie Transitie
Geeft het college de opdracht om
Het opzetten van nieuwe energiecoöperaties te
bevorderen door:
•In kaart te brengen welke wijken in de stad nog
geen actieve bewonersinitiatieven hebben
Op korte termijn een notitie aan de raad voor te
leggen over de wijze waarop nieuwe
bewonersinitiatieven m.b.t. energiebesparing en
duurzame warmte financieel en inhoudelijk door
gemeente kunnen worden ondersteund

SP GLH
AP

Berkhout

Verworpen
Voor:
GLH SP AP
Trots Hlm
SV:
JouwHlm CU
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Overzicht moties en amendementen Kadernota 2019 inclusief Besluitvorming 4 juli 2019
Afd.

Nr.
MA
2019

Onderwerp

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad

I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

15

Meten is weten, ook bij fijnstof!
Geeft het college de opdracht om • Al dan niet in
het kader van de provinciale pilot zo mogelijk nog
in 2019 fijnstofmetingen te verrichten op de
Zijlweg, de Pijlslaan en de Orionweg; • Over het
resultaat van deze metingen verslag te doen aan
de raad

SP JHlm
CU

Berkhout

Metingen van de luchtkwaliteit wat betreft stikstofdioxide vinden in 2019
al plaats op de kruising Zijlweg/ Kinderhuissingel (druk kruispunt) en op de
Pijlslaan. Per 1 januari 2020 zal een meetpunt langs de Orionweg worden
gestart. Voor toetsing aan norm en modelberekening is gelijkloop met het
kalenderjaar gewenst. Het college zal de raad verslag doen van de
resultaten.
Aparte metingen van de verschillende soorten fijnstof (deeltjes) zijn niet
uitvoerbaar wegens de hoge kosten en de geringe informatiewaarde. Als
aan de norm voor stikstofdioxide wordt voldaan is voldoende zeker dat dit
ook voor fijnstof het geval is. Metingen van fijnstof met zeer goedkope
sensoren, zoals in de provinciale pilot, zijn nog ruim onvoldoende
betrouwbaar voor een vergelijking met normen of modellen.

I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

M

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

16

M

WERK, WERK, WERK, ook voor langdurig
werklozen!
Geeft het college de opdracht om
• De voorgestelde bezuiniging te schrappen en
het ongedaan maken van deze bezuiniging te
verwerken in de begroting voor 2020;

SP

Roduner

Het 50 banenplan heeft als doel 50 werkzoekenden met grote afstand tot
de arbeidsmarkt die onder de Participatiewet vallen, aan het werk te
helpen bij Spaarnelanden of andere werkgevers. Een bedrag van € 940.00
was bij de Kadernota 2017 vrijgemaakt voor dit plan. Voor 2019 was nog
€ 400.000 (incidenteel) beschikbaar. In de kadernota is, gelet op de
negatieve ontwikkeling van de reserve Sociaal domein voorgesteld deze
middelen niet in te zetten.
Het college kan de motie niet uitvoeren, omdat bij de kadernota geen
budget beschikbaar is gesteld. Zoals in de kadernota (bladzijde 8) is
aangegeven wordt richting de begroting 2020 onderzocht of de
Meicirculaire 2019 voldoende financiële compensatie biedt om de
bezuiniging te heroverwegen. De omvang en duur van eventuele
compensatie zal hierin een belangrijk kader zijn.
Het college ontraadt de motie.
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V
E
R
V
A
L
L
E
N

Overzicht moties en amendementen Kadernota 2019 inclusief Besluitvorming 4 juli 2019
Afd.

Nr.
MA
2019

Onderwerp

Ingedien
door

W&I

16
BIS

WERK, WERK, WERK, ook voor langdurig
werklozen!
Besluit
•Om besluitpunt 3 luidende:” De versneller ‘50
banenplan’ niet meer uit te voeren en de
geraamde middelen( €400.000 euro ) niet te
onttrekken aan de reserve SD (paragraaf1.2)” te
schrappen;

SP, JHlm

A

PH

Advies college

Besluit raad

Verworpen
Voor:
SP JouwHlm
CU APTrots
Hlm VVD
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Overzicht moties en amendementen Kadernota 2019 inclusief Besluitvorming 4 juli 2019
Afd.

Nr.
MA
2019

V
E
R
V
A
L
L
E
N

17

M

Onderwerp

Stimuleer elektrisch autodelen
Geeft het college de opdracht om Nieuwe
initiatieven van Haarlemmers te bevorderen
door: • Spaarnelanden ook bij nieuwe
initiatieven de
laadpalen te laten leveren;
• Te onderzoeken hoe de gebruiksvergoeding
die
voor deze laadpalen aan coöperaties in
rekening wordt gebracht zo laag mogelijk kan
worden gehouden;

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad

SP

Berkhout

Er zijn meerdere manieren om elektrisch autodelen te stimuleren.
Tegelijkertijd is het gemeentelijk budget beperkt en probeert de gemeente
de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Voor de plaatsing van
laadpalen participeert de gemeente Haarlem in een samenwerking met de
Metropoolregio Amsterdam (MRA-e), die een aanbesteding heeft gedaan
waarin alle commerciële partijen konden inschrijven. Het eerste deel van
de motie is daarmee onuitvoerbaar. In het gemeentelijk autodeelbeleid,
dat momenteel wordt opgesteld, wordt onderzocht welke maatregelen
verder het meest efficiënt en effectief kunnen bijdragen aan het
stimuleren van elektrisch autodelen. Een startnotitie hierover zal na
zomerreces naar de raad komen.

V
E
R
V
A
L
L
E
N

Het college ontraadt de motie.
BBOR/
ECDW

17
BIS

M

Stimuleer elektrisch autodelen

SP

Berkhout

Geeft het college de opdracht om
Nieuwe initiatieven van Haarlemmers te
bevorderen door:
•Ook aan nieuwe initiatieven de benodigde
laadpalen ter beschikking te stellen;
•Te onderzoeken hoe de gebruiksvergoeding die
voor deze laadpalen aan coöperaties in rekening
wordt gebracht zo laag mogelijk kan worden
gehouden;

Verworpen
Voor:
SP JouwHlm
CU AP Trots
Hlm
SV:
Jouw Hlm
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Overzicht moties en amendementen Kadernota 2019 inclusief Besluitvorming 4 juli 2019
Afd.

Nr.
MA
2019

HRM
ism CC

18

M

Onderwerp

Vast geeft comfort
Verzoekt het college:
• In de financiële rapportages voortaan de
inhuur
uit te drukken in aantal fte;
• De omzetting van inhuur in vaste formatie
voort
te zetten om daarmee een besparing op de
personeelslasten te realiseren en de
organisatie
te versterken;
• De “Roemernorm” van 10% voortaan als
streefwaarde te hanteren.

Ingedien
door

PH

CDA
Botter
PvdA
GLH D66

Advies college

Besluit raad

De gemeente zal in de toekomst in financiële rapportages de inhuur
uitdrukken in aantallen fte’s. De gemeente stuurt op efficiency en
kostenbewustzijn. Er wordt uitvoering aan gegeven aan de omzetting van
inhuurcontrachten naar vast personeel, dit blijft van kracht. In het kader
daarvan wordt het percentage van de loonsom dat aan inhuur besteed
wordt, gemonitord. Een streefdoel heeft daarop geen toegevoegde
waarde en is met de huidige arbeidsmarktconjunctuur moeilijk vast te
houden. Zie ook kadernota bladzijde 63 onder ‘Arbeidsmarktstrategie’.
Ook voor het Rijk zal gezien de huidige problematiek de ‘Roemernorm’
niet gehaald kunnen worden. Het college wil met de raad in gesprek over
de capaciteitsvraagstukken.

Aangenomen
Tegen:
JouwHlm

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te
wachten.
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SV:
JouwHlm, CU

Overzicht moties en amendementen Kadernota 2019 inclusief Besluitvorming 4 juli 2019
Afd.

Nr.
MA
2019

I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

19

M

Onderwerp

Ingedien
door

Overbrugging voor nieuwe initiatieven in de
CU
sociale basis
Verzoekt het college:
• Met de nieuwe partijen aan de thematafels die
nog geen subsidierelatie hebben voor de
sociale basis in gesprek te gaan over een
overbruggingsregeling voor de periode 1-12020 tot de start van de nieuwe sociale basis;
• De raad zo spoedig mogelijk een uitwerking te
sturen van deze overbruggingsregeling door
het
inhoudelijk toetsen van de voorstellen aan de
Haarlemse subsidievoorwaarden, de bijdrage
aan de bestrijding van eenzaamheid en de
mate
waarin in eigen middelen wordt voorzien;
• Het budget Versnelling aanpak tegen
eenzaamheid in ieder geval voor zover
gereserveerd voor de jaren 2019 en 2020
(totaal: €100.000) te bestemmen voor deze
overbruggingsregeling en zo nodig in de
Programmabegroting 2020 aanvullende
middelen te zoeken;

PH

Advies college

Besluit raad

Meijs

Op 6 juni 2019 is in de commissie Samenleving een opinienota besproken
over de overbrugging voor initiatieven in de sociale basis. Het college
neemt op basis van de bespreking in de commissie op korte termijn een
besluit over de overbrugging. Daarbij wordt ook tegemoet gekomen aan
de behoefte van partijen die zich de afgelopen jaren bewezen hebben,
maar in 2019 geen subsidie ontvangen. De commissie heeft het college
verzocht hierbij gebruik te maken van verschillende financieringsbronnen,
waaronder de decentralisatie-uitkering eenzaamheid.

I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

Het college ontraadt de motie.

18

Overzicht moties en amendementen Kadernota 2019 inclusief Besluitvorming 4 juli 2019
Afd.

Nr.
MA
2019

BBOR
ism PG

20

OMB

21

M

M

Onderwerp

PH

Advies college

Besluit raad

Pak die fietssubsidie
CU
Verzoekt het college
De plannen voor extra fietsenstallingen bij
station Haarlem en Haarlem Spaarnwoude met
spoed uit te werken (inclusief het uitwerken van
de benodigde cofinanciering samen met de
provincie Noord-Holland) en hiervoor in de
programmabegroting zo nodig
onderzoekscapaciteit en/of realisatiebudget
voor andere SOR-projecten te herprioriteren
zodat tijdig een subsidieaanvraag kan worden
ingediend voor de Klimaatakkoord gelden;

Berkhout

Herprioritering wordt integraal onderzocht bij het project SOR. Zowel bij
station Haarlem als bij station Haarlem Spaarnwoude lopen visietrajecten
in samenwerking met de provincie Noord-Holland, waarin de opgave om
extra fietsparkeerplekken te realiseren nadrukkelijk is meegenomen. Hoe
en waar dit gebeurt, is afhankelijk van nog te maken keuzes door de raad
in het komende jaar. In beide trajecten wordt erop ingezet om zo spoedig
mogelijk meer duidelijkheid te krijgen over de concrete inpassing van het
fietsparkeren. Of dit qua timing past bij de subsidiemogelijkheden vanuit
het Klimaatakkoord, is afhankelijk van de subsidievoorwaarden, die nu nog
niet bekend zijn.

Verworpen
Tegen:
D66 PvdA

Toekomst van Schiphol
Draagt het college op:
• Om te bepleiten dat er in ieder geval tot
minstens 2023 geen verdere groei van
Schiphol plaatsvindt;
• Dit standpunt zowel in Haarlem uit te dragen
als in alle relevante gremia die met de
luchtvaart te maken hebben;
• Tevens te pleiten voor afschaffing van de
nachtvluchten;
• Met andere partners uit de BRS te kijken hoe
het aantal goedkope vakantievluchten
beperkt kan worden, en
• Om te promoten dat zo veel mogelijk
afstanden tot 750 km per trein worden
afgelegd in plaats van met het vliegtuig,

Berkhout

Ingedien
door

GLH, SP

SV:
D66, PvdA

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie.
Het college heeft onlangs de Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol
Regio Haarlem-IJmond-Alkmaar vastgesteld. Deze motie gaat verder dan
de vastgestelde agenda. De in de motie genoemde agendapunten maken
hiervan naar strekking deel uit en zullen in de relevante gremia door of
namens Haarlem dus ook uitgedragen worden. Aan de hand van de
onlangs vastgestelde Bestuurlijke Agenda gaat het college desgewenst het
gesprek met de commissie aan.
Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te
wachten.
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Aangenomen
Voor:
GLH SP
JouwHlm CU
AP TrotsHlm
PvdA
SV:
Trots Hlm

Overzicht moties en amendementen Kadernota 2019 inclusief Besluitvorming 4 juli 2019
Afd.

Nr.
MA
2019

OMB

22

PG/ECD
W

23

M

M

Onderwerp

Ó, Ó, Haarlem, mooie natuurinclusieve stad
achter de duinen
Verzoekt het college,
• Kennis te nemen van het beleid
puntensysteem groen- en natuurinclusief
bouwen (RIS 301953) van de gemeente Den
Haag en met een voorstel te komen richting
de raad.

“Klimaatcrisis”
verzoekt het College;
- naar voorbeeld van andere gemeenten ‘een
Klimaatcrisis’ uit te roepen

Ingedien
door

PH

GLH
Roduner
SP PvdA

Advies college

Besluit raad

Natuurinclusief bouwen wordt op dit moment al zoveel als mogelijk
betrokken bij alle gemeentelijke projectopdrachten.
Het college zal met belangstelling kennisnemen van het puntensysteem uit
Den Haag en kijkt of het toepasbaar en wenselijk is.

Aangenomen
Voor:
GLH D66 SP
JouwHlm CU
LH HvH AP
TrotsHlm CDA
PvdA

Het college staat positief tegenover de motie.

AP SP
GLH
PvdA

Berkhout

20

SV:
JouwHlm
TrotsHlm
Aangenomen
Voor:
GLH SP OPH
AP PvdA

De raad heeft in 2017 het duurzaamheidsprogramma vastgesteld en
gekozen voor versnelling van de energietransitie en verbreding met
circulaire economie en klimaatadaptatie. Het college is onverminderd
ambitieus en duurzaamheid is hét speerpunt binnen het kader van het
coalitieprogramma Duurzaam Doen. De raad kan ervoor kiezen om van het
aanpakken van ‘klimaatverandering’ naar ‘klimaatcrisis’ te gaan.
SV:
OPH JouwHlm
Het college staat positief tegenover de motie.
CU HvH Trots
Hlm

Overzicht moties en amendementen Kadernota 2019 inclusief Besluitvorming 4 juli 2019
Afd.

Nr.
MA
2019

PG

24

M

Onderwerp

Wat kost die Groei eigenlijk?
Draagt het College op om:
• Bij de Programmabegroting 2020 een globale
doch volledige 'business case' te overleggen
waaruit de Raad de consequenties op kortere
(begrotingshorizon) en langere termijn (groei
voltooid) kan afleiden van een groei met 10.000
woningen of ca. 20.000 inwoners.

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad

HvH
OPH CU
LH

Snoek

Het faciliteren en mogelijk maken van de groei van Haarlem is de opgave
van dit en komende college’s. Een groeiende stad brengt geld op en kost
geld. Er zijn hierbij veel variabelen in het spel, die goeddeels nog
onvoorspelbaar zijn. Zo zal de uitkering uit het gemeentefonds stijgen en
zullen de lokale belastinginkomsten toenemen. Verschillende budgetten
stijgen mee omdat een groeiend inwoneraantal vaak één van de
verdeelmaatstaven is, zoals bijvoorbeeld in de Participatiewet. Gedeelde
voorzieningen kosten minder per inwoner. De inrichting van de openbare
ruimte en bouw van voorzieningen kosten daarentegen weer geld.

Verworpen
Voor:
OPH CU LH
HvH TrotsHlm
VVD
SV:
D66 SP
JouwHlm

Het college presenteert in het najaar de stedelijke ontwikkelstrategie groei
van Haarlem en de afzonderlijke ontwikkelstrategieën per zone,
vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de ontwikkelvisies. Hierin
wordt onder andere een kosten-batenanalyse per zone opgenomen,
evenals de mogelijkheden van kostenverhaal en eventuele inzet van de
hiertoe ingestelde reserves groei en ongedeelde stad.
Het college ontraadt de motie.
I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

25

M

Laat de OZB stijgen met de inflatie
Draagt het College op om:
• De OZB in 2020 conform staand beleid te
verhogen met 1,4%

HvH
OPH LH

Snoek

Sinds enige jaren is een ontwikkeling gaande dat de stijging van de WOZwaarden van met name grotere steden in het westen van het land
aanzienlijk hoger zijn dan de gemiddelde stijging. Op bladzijde 59 en 60
van de Kadernota 2019 is uiteengezet dat de meer dan gemiddelde WOZstijging in Haarlem leidt tot een lagere algemene uitkering. Deze korting is
overigens gebaseerd op de veronderstelling van de fondsbeheerder dat
gemeenten deze inkomsten bij de burger kunnen verhalen. Het staand
beleid, om alle waardestijging aan de burger terug te geven door het tarief
evenredig met de waardestijging te verlagen, leidt er toe dat Haarlem
jaarlijks cumulatief miljoenen euro’s minder te besteden heeft.
Het college ontraadt de motie.
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Afd.

Nr.
MA
2019

CC

26

M

BBOR
ism PG

27

M

PG ism
BBOR/
OMB/
ECDW

28

M

Onderwerp

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad

Initiatieven kunnen ook geld opleveren
Draagt het College op om:
• De nieuwe initiatieven zodanig in balans te
brengen dat uitgaven en inkomsten over deze
periode met elkaar in evenwicht zijn.

HvH
OPH LH

Snoek

De initiatieven over de periode 2019 tot en met 2024 tellen op tot een
saldo van € 9 miljoen negatief (van € 3,380 miljoen voordeel in 2019 naar
€ 2,216 miljoen nadeel in 2024). Deze uitgaven worden gedekt door een
taakstelling herijking te ramen van € 7,5 miljoen over 4 jaar en door € 7
miljoen precario-opbrengsten niet aan de reserve te doteren maar als
dekking aan te wenden. De toevoegingen en onttrekkingen aan de
algemene reserve zijn per saldo nihil (alleen verschuiving tussen jaren).

Verworpen
Voor:
OPH LH HvH
TrotsHlm

“Invalide toiletten volkstuinen”
verzoekt het College,
• te onderzoeken wat de kosten zijn van de
bouw van invalide toiletten bij v.t.v.
Poelpoldervreugde en v.t.v. Z.W.N
• dekking te zoeken in het overschot van het IP
uit 2018,
• een notitie daarover te maken en voor te
leggen aan de commissie beheer,

AP

Snoek

Creëer kansen voor meer banen in de
LH
Waarderpolder
verzoekt het College,
• Te onderzoeken of, en zo ja hoe snel, al deze
beperkende en remmende regels niet geschrapt
kunnen worden zodat er meer banen gecreëerd
kunnen worden zodat Haarlemmers dichter bij
huis kunnen werken en daarmee het woon-werk
verkeer afneemt.

Berkhout

Het college ontraadt de motie.
Het college is van mening dat het aanleggen van een invalidentoilet op de
volkstuinen door de verenigingen zelf moet worden bekostigd.
Hierbij in overweging te nemen dat:
- De volkstuincomplexen bij de diverse verenigingen in eigendom
zijn en alleen de grond van de gemeente is;
- De verenigingen de opstallen zelf onderhouden;
- In 2017 een subsidie aanvraag is ingediend en afgewezen,
waarvan de aanvraag € 38.000 voor één toilet was;
- Er wordt verwacht dat hier een sterke precedentwerking van
uitgaat;
- Opnemen in investeringsplan is niet mogelijk omdat het onder de
investeringsgrens zit.
Het college ontraadt de motie.
Het college herkent zich in de doelstellingen van deze motie en heeft deze
vragen meegenomen in de voorbereidingen voor het onderzoek naar de
toekomstbestendigheid van de Waarderpolder. Gelet op de regionale
functie van de Waarderpolder vindt afstemming plaats met stad en regio.
Ook in de economische visie komt hier aandacht voor.
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie.
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Verworpen
Voor:
SP OPH
JouwHlm CU
AP Trots Hlm
SV:
CDA CU
JouwHlm

Verworpen
Voor:
OPH JouwHlm
LH HvH
TrotsHlm
SV:
SP JouwHlm
CU PvdA

Overzicht moties en amendementen Kadernota 2019 inclusief Besluitvorming 4 juli 2019
Afd.

Nr.
MA
2019

BBOR

29

ECDW

V
E
R
V
A
L
L
E
N

30
BIS

30

M

M

M

Onderwerp

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad

Fietsen en uitgaan in de Lange Veerstraat
verzoekt het College,
• Donderdag tot en met zondag, in ieder geval
april tot en met september, vanaf 17 uur een
fietsverbod in te stellen voor de Lange
Veerstraat
•Te onderzoeken welke omleidingsroute het
beste gebruikt kan worden

LH

Berkhout

De Lange Veerstraat is een voetgangersgebied waar je ook mag fietsen.
Hier is al regelmatig naar de alternatieven gekeken. Het verdient niet de
voorkeur om verschillende regimes in verschillende straten te hanteren
aangezien dat ook lastig handhaven is.

Verworpen
Voor:
SP (1)
JOuwHlm LH
HvH TrotsHlm
VVD (1)

Geen woningen op de begane grond in de
Cronjéstraat
verzoekt het College,
• Geeft het college de opdracht zo snel mogelijk
met een raadsvoorstel te komen zodat er in de
Cronjéstraat geen winkels meer kunnen worden
omgezet naar woningen.

LJ HvH
SP OPH
TROTS

Het college ontraadt deze motie.

Geen woningen op de begane grond in de
LH HvH
Cronjéstraat
Verzoekt het College,
•Zo spoedig mogelijk in het bestemmingsplan te
regelen dat er in de Cronjéstraat geen winkels
meer kunnen worden omgezet naar woningen.
•Soepeler om te gaan met omzettingsverzoeken
van winkel naar woningen buiten de drie kernwinkelgebieden.

SV:
SP JouwHlm
TrotsHlm
Verworpen
Voor:
SP OPH
JouwHlm LH
HvH AP
TrotsHlm VVD

Berkhout
Roduner

Zoals in de commissie Ontwikkeling onlangs toegezegd door wethouder
Roduner, gaat het college hiermee aan de slag. In het najaar 2019 wordt u
geïnformeerd over de opties en consequenties.
Het college ontraadt de motie.
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SV:
PvdA
V
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V
A
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N
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Nr.
MA
2019

I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

31

M

Onderwerp

Ingedien
door

Behoud Wijkkantine Meerwijk/Da Vinci
PvdA
Verzoekt het college:
CDA
•De subsidie a 15.000 euro nog eenmaal te
verlenen, te dekken uit de eenzaamheidsgelden,
en
•er op toe te zien dat Dock Haarlem als
beheerder van het pand aan het Da Vinciplein is
samenwerking met
•de gemeente Haarlem de
overlevingsmogelijkheden van de Wijkkantine
op zo kort mogelijke termijn in kaart brengt.

PH

Advies college

Besluit raad

Meijs

Het college deelt uw mening dat het van belang is om het wijkcentrum
Meerwijk voor de wijkbewoners in stand te houden. Dit centrum biedt de
wijkbewoners een plek voor ontmoeting en wijkgerichte activiteiten,
georganiseerd door Dock. Aanvullend is er een Odensehuis voor mensen
met dementie, een inloophuis voor mensen met kanker en een
Herstelacademie waar kwetsbare mensen met ervaringsdeskundigen aan
hun herstel werken. De wijkkantine maakt onderdeel uit van het bredere
aanbod dat in Da Vinci door de verschillende gesubsidieerde partijen
wordt geboden.
Uit de financiële verantwoording van alle betrokken partijen blijkt dat het
totale budget voor het jaar 2018 niet volledig is benut. Er is binnen dit
budget ruimte om de € 15.000 ook in het jaar 2020 nog eenmalig te
verstrekken. Het college onderzoekt samen met de betrokken partijen hoe
deze middelen kunnen worden ingezet om de wijkkantine te continueren.
De eenzaamheidsgelden wil het college, zoals besproken in de commissie
Samenleving, inzetten voor de overbrugging van andere initiatieven in de
sociale basis in 2020. Zie ook de reactie op motie 19.

I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

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

Nr.
MA
2019

BBOR

32

A

Onderwerp

Laat de Prins Bernhardlaan niet in zijn hempie
staan
Besluit:
De tekst van besluitpunt 3 van Raadsstuk
2019/142541;

Ingedien
door

PH

Advies college

JHlm

Snoek

Door de verhoging te dekken uit de reservering voor de verbreding van het Verworpen
kruispunt Schipholweg-Amerikaweg (GOB.70) komt het project
Voor:
Amerikaweg onder druk te staan.
JouwHlm
Sterker, met de verbreding van het kruispunt wordt beoogd de groei van
Schalkwijk mogelijk te maken en tegelijkertijd de SOR doelstellingen te
verwezenlijken. De aanpak van dit kruispunt staat aan de basis van de
groei van Schalkwijk die met de ontwikkelzones wordt beoogd.
Bij de behandeling in de raad van mei is de wens van de raad om het
project Amerikaweg op te plussen met aanvullende onderzoeken naar
tunnels en/of fly overs. De kans is groot dat er daarmee nog veel extra
geld bij zal moeten. Er is een bijdrage van € 1,2 miljoen uit het regionale
Mobiliteitsfonds voor de aanpak van de Amerikaweg / Schipholweg. De
regionale bijdrage is gekoppeld aan de forse inzet vanuit Haarlem om dit
grootste bereikbaarheidsknooppunt van zuidelijk Haarlem aan te pakken.
Het signaal naar de regiogemeenten dat Haarlem de verbreding niet zou
aanpakken zet de regionale bijdrage onder druk.

3. Deze verhoging bij de actualisatie van het IP
bij de Kadernota 2019 als onvermijdelijk te
beschouwen, waarbij ruimte wordt gemaakt
binnen het financieel kader door de
investeringen aan de Prins Bernhardlaan te
versoberen en/of (deels) door te schuiven naar
de periode ná 2022.
Te wijzigen in:
3. Deze verhoging te dekken uit de reservering
voor de verbreding van het kruispunt
Schipholweg-Amerikaweg (GOB.70).

Het college ontraadt het amendement.
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Besluit raad
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Nr.
MA
2019

BBOR

33

A

Onderwerp

Reserve WWB naar het sociaal domein
Besluit:
De tekst van besluitpunt 7 a. ten aanzien van de
voorstellen voor beleidsintensiveringen;

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad

JHlm

Roduner
Snoek

De reserve Sociaal domein is primair bedoeld om fluctuaties in de
decentralisatie-uitkeringen sociaal domein (van Rijk naar gemeente) op te
vangen. Dit dient een ander doel dan de reserve WWB die vooral als buffer
diende voor exploitatierisico’s. De algemene reserve neemt nu die
bufferfunctie over, zoals dat voor de uitgangspunten voor de
exploitatiebegroting geldt.

Verworpen
Voor:
SP JouwHlm
CU AP

In te stemmen met de opheffing van de reserve
Wwb ten gunste van de algemene reserve,
onder verrekening van het benodigde budget
voor het leerwerkbedrijf Perspectief van
€111.000 in 2019 en €47.000 in 2020 .

Het college ontraadt de motie.

Te wijzigen in:

ECDW

34
BIS

M

In te stemmen met de opheffing van de reserve
Wwb ten gunste van de reserve sociaal domein,
onder verrekening van het benodigde budget
voor het leerwerkbedrijf Perspectief van
€111.000 in 2019 en €47.000 in 2020 .
Geen wachtgeld voor woningzoekenden
Verzoekt het College van B&W om:
•In overleg te treden met de woningcorporaties
om te kijken of de jaarlijkse velenginskosten
voor Woonservice afgeschaft kunnen worden;

JHlm

Verworpen
Voor:
SP JouwHlm
Trots Hlm
PvdA
SV:
PvdA
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Nr.
MA
2019

V
E
R
V
A
L
L
E
N

34

M

Onderwerp

Geen wachtgeld voor woningzoekenden
Verzoekt het College van B&W om:
•De jaarlijkse verlengingskosten voor
Woonservice af te schaffen;

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad

JHlm

Meijs

Woonservice is een stichting die door de woningcorporaties uit de regio
Zuid-Kennemerland en IJmond wordt bestuurd om de
woonruimteverdeling van sociale huurwoningen uit te voeren met behulp
van o.a. het systeem van het aanbieden van woningen op de website
mijnwoonservice.nl. Woonservice wordt gefinancierd door de corporaties
op basis van de inschrijf- en verlengingskosten van de woningzoekenden.
De gemeente geeft subsidie aan Woonservice om het urgentieproces uit te
voeren. De administratie en de tarieven voor de inschrijving gebeurt in
opdracht van corporaties. Hier heeft de gemeente geen invloed op.

V
E
R
V
A
L
L
E
N

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

35

M

Een gekleurd stadhuis
Verzoekt het College van B&W om:
•Het stadhuis ook in andere kleuren uit te
lichten;

JHlm

Botter

Stichting Haarlem Lichtstad doet de aanlichting van gebouwen. Zij geven
aan dat het stadhuis in iedere kleur die wenselijk is kan worden verlicht.
Het stadhuis is naast groen, ook in het rood, wit en blauw aangelicht. Het
verzoek van Jouw Haarlem nemen zij ter harte. Haarlem Lichtstad doet de
aanlichting duurzaam, met led-verlichting.
Het college staat positief tegenover de motie.

36
BIS

M

Steuntje in de rug tijdens de verbouwing
Verzoekt het College van B&W om:
•Tijdens de verbouwing van het winkelcentrum
Schalkwijk in overleg met de winkeliers en de
VVE het centrum bereikbaar en toegankelijk te
houden;

Jhlm

27
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Nr.
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V
E
R
V
A
L
L
E
N

36

I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

37

M

M

Onderwerp

Gratis parkeren winkelcentrum Schalkwijk
Verzoekt het College van B&W om:
•Tijdens de verbouwing het parkeren rond het
winkelcentrum Schalkwijk gratis te maken;

Kapitaal
Verzoekt het College van B&W om:
•Haarlem aan te melden bij Direct Duidelijk;

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad

JHlm

Berkhout

Parkeerregulering is ingevoerd om het parkeren te reguleren. Het gratis
maken van parkeren (al dan niet tijdelijk) kan zorgen dat de parkeerdruk
toeneemt en daarmee de bereikbaarheid afneemt. Daarnaast worden de
parkeergelden in Schalkwijk gebruikt om de bouw van de nieuwe garage te
financieren, zoals vastgelegd in de Parkeerovereenkomst met de CCVE De
parkeerbaten in Schalkwijk (parkeermeters en belparkeren) bedragen
€ 500.000 per jaar.
Het college ontraadt de motie.

V
E
R
V
A
L
L
E
N

In het participatieverslag van de maand van de democratie werd met
name gedoeld op de zogenoemde kloof tussen de verschillende
belevingswerelden en niet direct op de aard van de communicatie van de
gemeente. Op dit moment wordt de communicatie van de gemeente
getoetst op B1 niveau en de aanpak van Direct Duidelijk sluit hierop aan.
De methodiek Direct Duidelijk kan helpen bij het samen brengen van de
verschillende belevingswerelden, maar in het actieprogramma Nieuwe
Democratie worden ook voorstellen gedaan om deze werelden nader tot
elkaar te brengen. Het college zal onderzoeken of de methodiek van Direct
Duidelijk hierbij kan helpen en of aansluiten bij Direct Duidelijk zinvol is.
De raad wordt hierover separaat bericht.

I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

JHlm

Wienen

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te
wachten.
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Nr.
MA
2019

ECDW/
PG

38

M

Onderwerp

Maak voort met Oostpoort
Verzoekt het College van B&W om:
•Om voort te maken met de uitwerking van
bouwplannen van modulaire woningen op de
Oostpoort;

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad

JHlm

Roduner

Het opstellen van de conceptvisie wordt voortvarend opgepakt. De
Verworpen
concept ontwikkelvisie Oostpoort is onlangs in de commissie besproken en Voor:
vrijgegeven voor inspraak. In het najaar presenteert het college de
JouwHlm
stedelijke ontwikkelstrategie groei van Haarlem en de afzonderlijke
ontwikkelstrategieën per zone, vooruitlopend op de definitieve vaststelling
van de ontwikkelvisie Oostpoort. Het college neemt het aspect modulair
(en snel) bouwen van woningen daarnaast mee in de definitieve
ontwikkelvisie die in het najaar na verwerking van alle inspraakreacties,
inclusief die van de commissie Ontwikkeling, aan de raad wordt
aangeboden.
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie.

ECDW/
PG

39
BIS

M

Besteed lokaal aan
Draagt het college op:
Altijd proberen om lokaal aan te besteden met
natuurlijk inachtneming van de aanbestedings
regels

Trots
Hlm

Aangenomen
Voor:
GLH SP
JouwHlm CU
LH HvH
TrotsHlm CDA
SV:
SP OPH
JouwHlm CU
AP CDA
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Afd.

Nr.
MA
2019

V
E
R
V
A
L
L
E
N

39

M

Onderwerp

Besteed lokaal aan.
Draagt het college op:
Altijd eerst lokaal aan te besteden en zoveel
mogelijk onder de grens te blijven waarbij
Europees aanbesteed moet worden.

Ingedien
door

PH

Advies college

Trots
Hlm

Botter

Het college onderschrijft dat inkopen bij lokale marktpartijen kan
bijdragen aan het versterken van de lokale en regionale economie. De
gemeente heeft oog voor dit economisch belang, zonder dat dit mag
leiden tot discriminatie van ondernemers of zonder dat de (Europese)
aanbestedingsregels met handen en voeten getreden worden. Een
opdracht mag namelijk conform artikel 2.14 Aanbestedingswet 2012 niet
opgeknipt worden in meerdere opdrachten om onder de verplichting tot
Europees aanbesteden uit te komen, zeker niet met het oogmerk om enkel
lokale marktpartijen een opdracht te kunnen gunnen. Naast onrechtmatig
is het de vraag of hiermee de belangen van de gemeente Haarlem zelf het
beste gediend is, zowel qua het behalen van beleidsdoelstellingen als
circulair inkopen als qua verstandig omgaan met publieke middelen (beste
prijs/kwaliteit). Dit is een afweging die per geval bekeken moet worden.
Het college ontraadt de motie.
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Besluit raad
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Nr.
MA
2019

JZ

40

M

Onderwerp

Betrouwbare overheid, meldt waar de
Europese aanbesteding regels zijn overtreden
Draagt het college op:
Actief te vermelden waar Haarlem de Europese
aanbesteding regels heeft overtreden, zodat
mogelijk gedupeerde zich kunnen melden

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad

Trots
Hlm

Botter

Als overheidsdienst met publieke gelden gaan we doelmatig, rechtmatig
en transparant om met publieke gelden. De accountant controleert de
rechtmatigheid van de uitgaven bij de jaarrekening.

Verworpen
Voor:
TrotsHlm

Uit onderzoek van kenniscentrum Europa Decentraal naar jaarverslagen
SV:
van 43 gemeenten met een niet-goedkeurende accountantsverklaring
JouwHlm
vanwege onrechtmatigheden blijkt dat de veel fouten niet bewust
gemaakt worden. Zo kan de opdrachtwaarde verkeerd geraamd worden of
worden overeenkomstige opdrachten ten onrechte niet gezamenlijk
aanbesteed. Ook bleek dat gemeenten zich in sommige gevallen wel
bewust zijn van het in strijd handelen met de aanbestedingsregels, maar
om verschillende redenen (bijvoorbeeld een aanstaande gemeentelijke
fusie of een eerder genomen besluit van het college) niet van koers
kunnen wijzigen.
De gemeente Haarlem heeft tot nu toe de toets door de accountant
kunnen doorstaan. Niet uit te sluiten valt dat er desalniettemin fouten
gemaakt zijn. Inmiddels is er een professionaliseringstraject voor de
gemeentelijke inkoop ingezet. Ook zorgen de Haarlemse ambities, zoals op
het gebied circulair inkopen en opdrachtgeverschap, om voortdurende
verbeteringen in het inkoopproces, waarbij er van ervaringen geleerd
wordt in het zo effectief inzetten van inkoop als strategisch middel om de
gemeentelijke beleidsdoelen te halen. Het college vindt het voorstel uit de
motie niet wenselijk, maar zal door blijven gaan met het
professionaliseringstraject ten einde de effectiviteit en de rechtmatigheid
van de inkoop te perfectioneren.
Het college ontraadt de motie.

KCC

41
BIS

M

Gemeente Loket in Schalkwijk” BIS
Trots
Overwegende dat
Hlm
Draagt het college
Nut, noodzaak, behoefte en financieen voor een
gemeenteloket in Schalkwijk te onderzoeken en
breng notie in cie bestuur voor kadernota 2020

Verworpen
Voor:
GLH Trots Hlm
CDA
SV:
PvdA
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Nr.
MA
2019

V
E
R
V
A
L
L
E
N

41

M

Onderwerp

“Gemeente Loket in Schalkwijk”
Draagt het college
Een gemeente loket voor ( bijvoorbeeld de top
10 meeste voorkomende zaken) te starten in
Schalkwijk

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad

Trots
Hlm

Botter

De huidige dienstverlening in het centrum van de stad is voldoende
toegankelijk voor alle burgers van Haarlem. Er zijn twee sociale wijkteams
in Schalkwijk. Hiernaast is er dienstverlening op maat door burgerzaken,
o.a. door het periodiek bezoeken van alle verzorgingstehuizen in Haarlem.

V
E
R
V
A
L
L
E
N

Het openen van een gemeentelijk loket in Schalkwijk brengt kosten met
zich mee voor huisvesting, facilitaire voorzieningen en personeel. De
kosten worden geraamd op eenmalig €75.000 en structureel jaarlijks op
€ 300.000.
Er is de motie geen dekking opgenomen.
Het college ontraadt daarom de motie.

ECDW/P 42
G

M

“Gemeentefonds voor energie transitie
gedupeerden”
Draagt het college op:
Een fonds op te zetten waar mensen die de
energie transitie niet kunnen betalen, een
beroep op kunnen doen.

Trots
Hlm

Berkhout

Zowel de gemeente Haarlem als het Rijk (vanuit het landelijke
klimaatakkoord) stellen middelen voor energietransitie beschikbaar. De
gemeente Haarlem biedt de duurzaamheidslening aan en het landelijke
klimaatakkoord wil voorzien in gebouwgebonden financiering. Omdat niet
iedereen daarvoor in aanmerking komt, stelt de gemeente Haarlem
aanvullende subsidies beschikbaar. In 2020 en 2021 zijn er in Haarlem
middelen voor duurzame wijkinitiatieven en voor inwoners die hun woning
klaar moeten maken voor aansluiting op het warmtenet.
Voor inwoners die dit niet kunnen bekostigen is er een breed sociaal
vangnet met minimabeleid. Specifiek voor energiebesparing financiert de
gemeente de inzet van energiecoaches. Omdat nu nog niet duidelijk is
welke aanvullende middelen het landelijke klimaatakkoord beschikbaar zal
stellen, stelt het college voor deze ontwikkeling af te wachten.
De kaders voor de sociale energietransitie bespreekt het college aan het
eind van het jaar met u.
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie.
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Verworpen
Voor:
SP JouwHlm
TrotsHlm
SV:
SP JouwHlm

Overzicht moties en amendementen Kadernota 2019 inclusief Besluitvorming 4 juli 2019
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Nr.
MA
2019

OMB

43
BIS

M

Onderwerp

Ingedien
door

PH

Advies college

Red de Kerk, in het Haarlemse straatbeeld
Trots
Draagt het college op:
Hlm
De mogelijkheden te onderzoeken om de kerk in
het straatbeeld van Haarlem te behouden en
sloop te voorkomen.

Besluit raad

Verworpen
Voor:
D66 SP CULH
HvH Trots Hlm
CDA
SV:
D66 SP
JouwHlm CU

V
E
R
V
A
L
L
E
N

43

M

Red de Kerk, in het Haarlemse straatbeeld
Trots
Overwegende dat:
Hlm
Draagt het college op:
De mogelijkheden te onderzoeken om de kerk in
het straatbeeld van Haarlem te behouden en
sloop van ons rooms katholieke erfgoed te
voorkomen. De

Roduner

Het college is zicht bewust dat ook in Haarlem de komende jaren
kerkgebouwen zullen sluiten. Het college is bekend met de mogelijkheid
voor financiële ondersteuning vanuit de rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed voor het opstellen van een kerkenvisie. Met het oog hierop
oriënteert het college zich op een mogelijke kerkenvisie voor Haarlem die
gericht is op het behoud van religieus erfgoed voor de toekomst. Het gaat
hierbij niet alleen om katholieke kerken. In dit kader wordt overleg
gevoerd met kerken. Verwacht wordt dat de oriëntatie eind 2019 is
afgerond.
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie.
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Nr.
MA
2019

BBOR

44

M

Onderwerp

Ingedien
door

Stop de tweedeling en houd Haarlem
Trots
toegankelijk: Autoluw betekent niet verplicht
Hlm
een taxi naar de Philharmonie
Draagt het college op:
Met een oplossing te komen, zodat bijvoorbeeld
slecht ter been zijnde bezoekers van de
autoluwe binnenstad, (bijvoorbeeld de
Philharmonie) niet verplicht ook meteen hogere
kosten moeten maken om bij plaats van
bestemming te komen.

PH

Advies college

Besluit raad

Berkhout

De huidige autoluwe binnenstad (waarin ook de Philharmonie is gelegen)
functioneert al jaren. Door de uitbreiding van de autoluwe binnenstad zijn
er enkel signalen binnengekomen over de bereikbaarheid van de
binnenstad voor bezoekers (niet alleen van culturele instellingen, maar
ook andere voorzieningen) die slecht ter been zijn. In Haarlem worden
houders van een Europese Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) gefaciliteerd
doordat ze overal op straat gratis kunnen parkeren. Er zijn enkele
algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op straat en in de garages. Ook
komen bewoners onder voorwaarden in aanmerking voor
vervoersvoorzieningen zoals een Wmo-vervoerspas. Daarnaast zijn er
rolstoelen beschikbaar in fietsenstelling Smedestraat.

Verworpen
Voor:
SP OPH CU LH
HvH TrotsHlm

In de toekomst zal het huidige systeem met toegangspassen vervangen
worden door een systeem met kentekenherkenning. Dan zal opnieuw
vastgesteld worden wie in aanmerking komt voor een ontheffing op
kenteken en wie een kenteken kan aanmelden. Voor de bezoekers van de
binnenstad die slecht ter been zijn kan dan gekeken worden naar een
oplossing. Bijvoorbeeld het van tevoren opgeven van het kenteken, zodat
bezoekers afgezet worden. Alle oplossingen dienen bezien te worden in
het licht dat de autoluwe binnenstad primair ingericht wordt op langzaam
vervoer en dat autoverkeer geweerd wordt.
Het college ontraadt de motie.
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SV:
GLH SP
JouwHlm CU
CDA
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I
N
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K
E
N

45

M

Onderwerp

Stop de tweedeling Vooruit met Voortgezet
onderwijs in Schalkwijk
Draagt het college
Te zorgen voor openbaar voortgezet onderwijs
in Schalkwijk op de kort mogelijke termijn, door
te starten met leerjaren waar al genoeg
scholieren voor zijn. En niet te wachten tot er
ooit genoeg kinderen in Schalkwijk zelf wonen
om in 1 keer een heel schoolgebouw te vullen.

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad

Trots
Hlm

Botter

In Schalkwijk is een brede scholengemeenschap aanwezig, te weten het
Rudolf Steiner College voor Mavo, Havo en VWO en het openbare Haarlem
College voor VMBO.
Aangezien het oprichten van een school voor openbaar onderwijs een
verantwoordelijkheid van schoolbesturen is, is het niet aan de gemeente
om een school op te richten. Bovendien moet het oprichten van een
nieuwe school tussen schoolbesturen onderling overeenstemming
hebben. In Haarlem is op dit moment een voldoende aanbod aan
voortgezet onderwijs. Het starten van een nieuwe school in Schalkwijk kan
alleen wanneer de school de potentie heeft om op termijn wel uit te
groeien tot een volledige school met voldoende leerlingen. Wanneer te
weinig leerlingen de school bezoeken, is een school zowel financieel als
organisatorisch niet haalbaar.
Over dit onderwerp is uitgebreid van gedachten gewisseld in de commissie
Samenleving naar aanleiding van het Strategisch Huisvestingsplan
Onderwijs. Naar aanleiding hiervan is het college verzocht onderzoek te
doen naar een VO-school in Schalkwijk. Gezien de beperkte
beschikbaarheid van investeringsmiddelen is het de vraag of dit onderzoek
zinvol is.

I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

Het college ontraadt de motie.
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2019

OMB

46

M

Onderwerp

Ultra fijnstof Schiphol en de gezondheid van
onze Haarlemse bevolking
Draagt het college op:
Te laten onderzoeken en de raad te informeren
wat de effecten zijn van ultra fijnstof van
Schiphol op de gezondheid van de Haarlemse
bevolking.

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad

Trots
Hlm

Berkhout

Haarlem maakt reeds deel uit van het onderzoeksprogramma dat RIVM en
GGD uitvoeren naar de gezondheidseffecten van ultrafijnstof van Schiphol.
Dit programma loopt tot medio 2021.
Inmiddels heeft het RIVM wel al resultaten van deelonderzoeken
gepubliceerd waaruit blijkt dat kortdurende verhogingen van het
ultrafijnstofgehalte (‘pieken’), zoals die in de buurt van Schiphol
voorkomen, tot een direct effect op de gezondheid leiden (bij kinderen:
meer last van luchtwegaandoeningen en meer medicijngebruik). De
rapportage van deze onderzoeken komt deze week naar u toe.
Vervolgstap voor RIVM en GGD is nu te bepalen of en hoe verhoogde en
regelmatige blootstelling uitwerkt in langetermijneffecten op de
gezondheid. In dit onderzoek zijn ook Haarlem en zijn inwoners al
betrokken. Over de gezondheidseffecten van Schiphol zal met de GGD een
informatiebijeenkomst voor de raad georganiseerd worden.

Verworpen
Voor:
SP OPH
JouwHlm
TrotsHlm
SV:
GLH

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

47

M

Willen we meer of minder ambtenaren? Meer,
meer, meer
Draagt het college op:
1 miljoen extra uit de sociale reserves te
gebruiken om de vacatures voor ambtenaren
versneld in te lopen en te zorgen dat de huidige
ambtenaren niet weggekocht worden door
omliggende gemeenten

Trots
Hlm

Botter

Een juiste mix van het aantal ambtenaren is wenselijk (programma’s,
beleidmedewerkers en flexibele schil). Sociale reserves hebben een andere
bestemming en toebedeling. Het versneld inlopen en invullen van
vacatures is in de eerste helft van 2019 in gang gezet. Er zijn in deze
periode 125 vacatures vervuld en er staat er nog slechts één langdurig
open. Er is geen indicatie dat ambtenaren door omliggende gemeenten
weggekocht zouden worden. Daarnaast wordt voorgesteld om formatie uit
te breiden ten laste van reserves. Uitbreiding van formatie leidt tot
structurele lasten die niet incidenteel uit een reserve gedekt kunnen
worden.
Het college ontraadt de motie.
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Verworpen
Voor:
TrotsHlm
SV:
GLLH
JOuwHlm AP
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2019

CC

48

M

Onderwerp

Woef Waf, schaf Hondenbelasting af
Draagt het college op:
Om de hondenbelasting af te schaffen en dit te
dekken uit de algemene reserves

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad

Trots
Hlm

Snoek

De hondenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel. Deze bate van ruim
€ 0,5 miljoen is structureel als inkomstenpost geraamd. Structurele
uitgaven of het vervallen van structurele inkomsten kunnen niet gedekt
worden uit reserves, omdat een onttrekking aan een reserve een
incidentele dekking betreft. Structurele dekking voor het vervallen van een
structurele opbrengst ontbreekt.

Verworpen
Voor:
Trots Hlm VVD
LH HvH
SV:
VVD

Het college ontraadt de motie.
BBOR
ism PG

49

A

“Handen af van de reserve Beheer en
Onderhoud Openbare Ruimte”
wijzigt de kadernota op pagina 34, bij de
besluitpunten, als volgt;
•7. In te stemmen met de aanvullende
dekkingsvoorstellen (paragraaf 2.7) met
uitzondering van de genoemde “Aanwending
voor dekkingsplan” op pag 33.
•Dit dekkingsverschil in 2020 op te vangen
vanuit de reserve ongedeelde stad en bij de
aangekondigde herijking van deze coalitie

VVD

Snoek

Zoals op bladzijde 33 in de kadernota is vermeld wordt op basis van een
actualisatie van het meerjarig onderhoudsplan beoordeeld wat naar
nieuwe inzichten nodig is aan reservering. Op basis van de wijzigingen in
de BBV, die zijn ingegaan nadat de reserve is gevormd, zijn gemeenten
verplicht investeringen met maatschappelijk nut te activeren, terwijl die
voorheen uit de exploitatie werden gedekt. Bij de herijking zal nader
worden afgewogen op welke wijze de reserve kan worden ingezet.
In de kadernota is de vorming van de bestemmingsreserve ongedeelde
stad opgenomen met als voorbeeld dat hiermee de (sociale) woningbouw
kan worden versneld en kan worden gezorgd dat woningen, de
ontwikkelzones en de openbare ruimte van goede kwaliteit zijn, voor alle
Haarlemmers. De inzet en uitwerking van de bestemmingsreserve wordt
nader uitgewerkt en zijn gericht op realisatie van sociale huurwoningen
aan de westkant van de stad.
Voorbeelden zijn:
- Stimuleren van sociale woningbouw onder de aftoppingsgrens;
- (Deels) dichten van de onrendabele top bij het realiseren van
parkeerplaatsen voor sociale huurwoningen:
- Verbetering van de openbare ruimte of kwaliteitsimpuls bij
projecten in de sociale huur.

Hoofdelijke stemming

Het college ontraadt het amendement.
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Verworpen
Voor:
SP OPH VVD
SV:
SP OPH
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2019

BBOR
ism PG

50

BBOR

51

A

M

Onderwerp

PH

Advies college

Besluit raad

‘Houdt de Cronjé levend, zorg voor een
VVD
levendige Cronjé
wijzigt de Kadernota als volgt
•Op pagina 51 de investering in de Cronjé van
€1,1 miljoen te verplaatsen van 2023 naar 2021
•Op pagina 52 de investering SOR-mobiliteit in
2021 met €1,1 miljoen te verlagen en in 2023 dit
bedrag toe te voegen
•Op pagina 54 een besluitpunt toe te voegen
waarmee bovenstaande wijzigingen worden
bekrachtigd

Berkhout

In de SOR zijn veel maatregelen benoemd om zowel de bereikbaarheid als
de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen. De budgetten die
hiervoor gereserveerd zijn, zijn gegeven de opgave niet toereikend. Vanuit
de woningbouwopgave wordt de druk op mobiliteitsmaatregelen steeds
groter. In het prioriteringsvoorstel van het SOR uitvoeringsprogramma
wordt dit meegewogen. Hoewel de herinrichting van de Cronjéstraat
bijdraagt aan de doelen van de SOR, is dit niet een van de maatregelen die
het meest effectief bijdraagt aan de opgaven waar de gemeente op korte
termijn voor staan en heeft daarmee ook minder prioriteit.

Verworpen
Voor: SP OPH
LH HvH Trots
Hlm VVD
SV: SP OPH LH
HvH TrotsHlm

‘Ook op zondag na 11.00 uur door de Cronjé’
VVD
Roept het college op
•De Cronjé op zondag de gehele dag bereikbaar
te maken voor autoverkeer en daarmee op
zaterdagen na 17.00 uur volledig open te stellen
tot de daaropvolgende zaterdag 11.00 uur

Berkhout

Ingedien
door

Het college ontraadt de motie.
In 2014 is besloten de Cronjé op doordeweekse dagen weer op te stellen
voor autoverkeer. Uit een gehouden enquête, een werkconferentie en
zienswijze op het conceptbesluit bleek dat het grootste gedeelte van de
ondernemers, de meest betrokken wijkraad en de overige
belanghebbenden zich konden vinden in het besluit.
De nu geldende venstertijden zijn dan ook tot stand gekomen na
zorgvuldige belangenafweging. Het feit dat niet alle zondagen
koopzondagen zijn in de Cronjéstraat was toen ook al bekend en is
meegenomen in de afweging.
Het college ontraadt de motie.
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Verworpen
Voor:
OPH JouwHlm
LH TrotsHlm
VVD
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BBOR

52

M

Onderwerp

Ingedien
door

Big belly’s met meer afval
VVD
Roept het college op
•Vaart te maken met het verruilen van reguliere
prullenbakken voor Big Belly’s op locaties waar
overlast van restafval rondom reguliere
prullenbakken groot is en daar waar nodig extra
prullenbakken in de vorm van Big Belly’s toe te
voegen met als doel het straatbeeld en de
leefbaarheid te vergroten;

PH

Advies college

Besluit raad

Snoek

Het college wil graag een zorgvuldige afweging maken waar de inzet van
zelfpersende slimme afvalbakken (zoals een Big Belly) het beste tot z’n
recht komt.
Hiervoor wordt reeds vooruitlopend op het vaststellen van het beleidsplan
een start gemaakt met het afvalbakkenplan (inventarisatie en evaluatie).
Er zijn geen aanvullende financieel middelen beschikbaar voor de realisatie
van het zogenoemde afvalbakkenplan. Voor het vrijspelen van de
benodigde middelen zal een herprioritering binnen de bestaande
begroting moeten plaatsvinden.

Aangenomen
Voor:
D66,
JOuwHlmCU
LH HvH
TrotsHlm
CDA VVD
PvdA

In de tussentijd wordt in overleg met Spaarnelanden onderzocht op welke
locaties de inzamelfrequentie moet worden verhoogd.
In het najaar wordt daar met het vast te stellen Beleidsplan Schoon
invulling aan gegeven.

SV:
GLH D66 OPH
JOuwHlm CU
CDA PvdA

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

53

M

OZB op landelijk gemiddelde grote gemeenten
Roept het college op:
•Om in de Herijking 2020 de doelstelling op te
nemen om de OZB tarieven nog deze
coalitieperiode op het landelijk gemiddelde van
grote gemeenten terug te brengen.

VVD

Snoek

Op bladzijde 59 en 60 van de Kadernota 2019 is uiteengezet dat de meer
dan gemiddelde WOZ-stijging in Haarlem leidt tot een lagere algemene
uitkering. Een groot deel van de gemeenten kent geen bovengemiddelde
waardestijging en wordt dus ook niet gekort op het gemeentefonds. Deze
korting is overigens gebaseerd op de veronderstelling van de
fondsbeheerder dat gemeenten deze inkomsten bij de burger kunnen
verhalen. Een OZB-tarief op het niveau van het landelijk gemiddelde leidt
er toe dat Haarlem jaarlijks cumulatief miljoenen euro’s minder te
besteden heeft dan de gemiddelde gemeente, omdat deze geen korting
ontvangen op de algemene uitkering.
Het college ontraadt de motie.
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Verworpen
Voor:
LH HvH Trots
Hlm VVD
SV:
Trots Hlm
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SMSR
ism CC

54

M

Onderwerp

Ingedien
door

Kwijtschelden doen we met sociale middelen
VVD
Roept het college op:
HvH
•Een dekking voor de kwijtscheldingen op de
afvalstoffenheffing te zoeken binnen het sociaal
beleid;
•Hierdoor de afvalstoffenheffing weer 100%
kostendekkend te maken;
•Hiervoor voor de Begroting met een voorstel te
komen

PH

Advies college

Besluit raad

Snoek

De afvalstoffenheffing voor 2020 is kostendekkend geraamd, inclusief de
doorberekening van de kosten van kwijtschelding. Er wordt jaarlijks ruim
€ 1,2 miljoen kwijtgescholden.
Wanneer deze kwijtschelding gedekt zou moeten worden uit andere
budgetten, zoals bijvoorbeeld het minimabeleid, dan zou een dergelijk
budget met dit bedrag dienen te worden verhoogd, omdat deze middelen
niet beschikbaar zijn binnen het huidige minimabeleid.

Verworpen
Voor:
LH HvH VVD

Het college ontraadt de motie.
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W&I

55.1

A

Onderwerp

Ingedien
door

Budget voor meedoen (naar werk en
VVD SP
participatie)
Besluit,
•Het aantal uren klantcontact gericht op
meedoen (naar werk of participatie) uit te
breiden met 2 x 2 uur, mogelijk te maken door
2,56FTE hiervoor beschikbaar te stellen, in de
jaren 2019-2023. De kosten hiervan zijn jaarlijks
€ 270.551,- welke een effectief bijdrage zijn aan
het beter begeleiden van Haarlemmers van de
bijstand naar werk of participatie.
En daartoe,
•Toe te voegen aan tabel 7 op pagina 31 onder
programma 3: meedoen (naar werk of
participatie): “en de toevoeging van jaarlijks
budget ad €270.551 voor de jaren 2019, 2020,
2021, 2022 en 2023.”
•Toe te voegen aan besluitpunt 1 op pagina 34,
zodat komt te luiden: “In te stemmen met de
opheffing van de reserve Wwb ten gunste van
de algemene reserve, onder verrekening van het
benodigde budget voor het leerwerkbedrijf
Perspectief van € 111.000,- in 2019 en € 49.000,
en onder verrekening van de toevoeging van
budget voor “ik doe mee” van €270.551 voor de
jaren 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023.”
•Te wijzigen het bedrag in tabel 10 op pagina 35
bij: Storting restant reserve Wwb: “-3.517” te
vervangen door “ -2.149”

PH

Advies college

Besluit raad

Roduner

Het college onderschrijft het belang van het blijvend en intensief
ondersteunen van mensen vanuit de bijstand naar werk of participatie.
Het regelmatig spreken van de klant is daarbij een belangrijk instrument.
Door het project Ik doe mee zijn alle klanten in beeld gebracht en
gesproken. Om alle klanten blijvend te kunnen spreken en te begeleiden
naar werk, is in de evaluatie van het project Ik doe mee (2018/906061)
een gewenst aantal uren klantcontact (en een daarbij horende nog lagere
caseload dan de huidige) opgenomen. Dit heeft de gemeente kunnen
realiseren door het structurele budget dat is toegekend op grond van het
coalitieprogramma en door het flexibel inhuurbudget van de afdeling
Werk en inkomen in te zetten. Verder probeert de gemeente door
procesoptimalisatie op de afdeling meer uren vrij te maken voor
klantcontact en draagt de huidige daling van het aantal klanten in de
bijstand ook bij aan een lagere caseload van de klantmanagers en dus
meer tijd voor de klant.
De extra uren klantcontact zoals opgenomen in het amendement, brengt
hoge kosten met zich mee waardoor de uitvoering helaas financieel niet
haalbaar is.

Verworpen
Voor:
SP CU LH HvH
VVD

Het college ontraadt het amendement.
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55.1
verv
olg

Onderwerp

Ingedien
door

PH

Advies college

•Toe te voegen aan besluitpunten op pagina 73:
“6. De kosten van de uitbreiding van het aan-tal
uren klantcontact gericht op “meedoen (naar
werk of participatie)” (€1.353.000) ten laste te
brengen van de reserve Wwb (paragraaf 1.2 en
2.7).”
•Toe te voegen aan punt 7.a (pagina 74), zodat
komt te luiden “In te stemmen met de opheffing van de reserve Wwb ten gunste van de
algemene reserve, onder verrekening van het
be-nodigde budget voor het leerwerkbedrijf
Perspectief van € 111.000,- in 2019 en € 49.000,
en onder verrekening van de toevoeging van
budget voor Meedoen (naar werk of
participatie) van €270.551 voor de jaren 2019,
2020, 2021, 2022 en 2023.”
•Toe wijzigen het bedrag in tabel 2 op pagina 79
bij Storting restant reserve Wwb: “-3.517” te
vervangen door “ -2.149”.
•Toe te voegen op pagina 82, zodat komt te
luiden: “ ..wordt voorgesteld dit bedrag te
storten in de algemene reserve onder aftrek van
een benodigd budget voor het Leerwerkbedrijf
Per-spectief en de toevoeging van het budget
voor Meedoen (naar werk of participatie).”
•Te wijzigen de tekst op pagina 82, zodat komt
te luiden: “Het restant saldo van €2.164.000
wordt aan de algemene reserve toegevoegd.”
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MO

56

M

Onderwerp

Budgettaire verwerking van stijgende WMOvraag
Roept het college op,
•De financiële en budgettaire gevolgen van de
geprognosticeerde stijgende vraag naar WMOvoorzieningen voor de komende jaren in beeld
te brengen en deze realistisch en meerjarig op
te nemen in de begroting 2020-2024.

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad

VVD
HvH

Meijs

Het uitgangspunt is dat de ramingen in de begroting reëel zijn. Dat
betekent dat de gemeente in de begroting verwerkt wat we weten op het
moment dat we die opstellen. Net zoals voorgaande jaren wordt in de
bestuursrapportage een prognose afgegeven over het te verwachte
resultaat 2019. Tegelijkertijd wordt in de begroting 2020 een
meerjarenraming opgesteld. Daarin wordt de ontwikkeling van de
aantallen en de financiële impact daarvan, zo goed als mogelijk geraamd.
De effecten die zicht in 2019 al voordoen en die als structureel worden
aangemerkt, worden daar ook in meegenomen. Tenslotte worden de
risico’s ook weer beoordeeld en waar nodig aangevuld en financieel
doorgerekend.

Aangenomen
Voor:
D66 SP OPH
LH HvH CDA
VVD PvdA
SV:
JOuwHlm

Op grond van het in de motie genoemde onderzoek ‘Zicht op de
ontwikkeling van Wmo-meldingen‘ is de prognose dat het aantal
meldingen voor Wmo-ondersteuning van 17% tot 28% in 2021 en van 35%
tot 57% in 2023 kan stijgen. Prognose van de stijging van het aantal
toekenningen is 19% in 2021 en 34% in 2023. (Het aantal meldingen is niet
1-op-1 gelijk aan het aantal toekenningen.) De rapportage HHM was bij
het opstellen van de kadernota nog niet bekend. In het rapport is een
prognose opgenomen dat het aantal meldingen kan stijgen.
Het college onderschrijft dat bij een verantwoord financieel beheer de te
verwachten kostenstijgingen in verband met een toename van toegekende
Wmo-voorzieningen moeten worden meegenomen in de financiële
planning en controle, waarbij bij een groot volume gekeken moet worden
naar beheersmaatregelen. De doorrekening van bovenstaande
ontwikkelingen van de aantallen en financiële impact hiervan worden ten
behoeve van de Bestuursrapportage 2019 en de Programmabegroting
2020 en de meerjarenraming nader uitgewerkt.
Het college ontraadt de motie.
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57

A

Onderwerp

Ingedien
door

Mantelzorgcompliment, doe het tenminste een CU
keer
BESLUIT
Bij besluitpunt 7 (voorstellen voor
beleidsintensiveringen) een onderdeel toe te
voegen luidende:

PH

Advies college

Besluit raad

Meijs

Tot 2015 werd door de Rijksoverheid jaarlijks een mantelzorgcompliment
van € 200 uitgereikt. Bij de decentralisatie Wet maatschappelijke
ondersteuning heeft de gemeenteraad van Haarlem besloten geen
individueel compliment (geldbedrag) uit te reiken maar de middelen in te
zetten voor extra ondersteuningsmaatregelen voor mantelzorgers. Voor
de gemeentelijke blijk van waardering wordt jaarlijks een groot
evenement georganiseerd voor de mantelzorgers.

Verworpen
Voor:
JouwHlm CU
AP VVD

“h. Het college te vragen voor het jaar 2020 een
mantelzorgcompliment uit te werken, dit te
dekken uit de reserve sociaal domein en dit voor
het verschijnen van de Programmabegroting
2021-2025 te evalueren”

Zoals opgenomen in de nota Mantelzorg(er) in balans gaat het college de
komende tijd in gesprek met mantelzorgers (focusgroep Mantelzorg) en
zal daar bespreken hoe mantelzorgers, binnen het budget dat nu
beschikbaar is voor de jaarlijkse waardering, beter bereikt kunnen worden.
Het uitreiken van een mantelzorgcompliment vraagt investeringen waar
geen financiële ruimte voor is. Voor het bereiken van (nieuwe)
mantelzorgers is een campagne nodig, het compliment moet de moeite
waard zijn voor de mantelzorger om zich te melden (substantieel bedrag)
en er zijn extra middelen nodig voor de uitvoering van de regeling. Gezien
de financiële ontwikkelingen in het sociaal domein vindt het college het
onverstandig deze kosten ten laste te brengen van de reserve sociaal
domein. Daarnaast is het bewerkelijk te bepalen wie voor een compliment
in aanmerking komt. Mede daardoor vraagt uitvoering veel ambtelijke
capaciteit.
Het college ontraadt het amendement.

TWEEDE TERMIJN
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SV:
SP JOuwHlm
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58

59

60

A

M

A

Onderwerp

Handen af van het sociale domein
Besluit om
Het zogenoemde hek om het sociale domein
deze raadsperiode te voortbestaan en de
reserve sociaal domein in stand te laten;

Ingedien
door

PH

Advies college

SP AP
Trots
Hlm

Verworpen
Voor:
SP AP
TrotsHlm
SV:
OPH CU
Verworpen
Voor:
SP OPH
APTrotsHlm

In Haarlem doet iedereen mee
SP OPH
draagt het College op om
AP
•In alle beleid specifiek aandacht wordt besteed TROTS
aan de LHBTI groep
•Voor september een plan van aanpak te maken
•Voor de hulpverlening en aanpak eenzaamheid
het budget voor eenzaamheid te gebruiken
zodat de hulpverlening z.s.m. kan starten
Opvolgen RKC advies over onze indicatoren
2019 geen besluit te nemen

Besluit raad

SV:
CU VVD

VVD
HvH AP
D66

Raadsbreed
aangenomen

Het advies van de RKC doet de raad besluiten
om
•Haar waardering uit te spreken voor de inzet
die het college heeft getoond met dit voorstel
en om geen besluit over dit voorstel te nemen.
•Met dit amendement besluitpunt 5 van de
Kadernota 2019 te schrappen.
•Het college te verzoeken om bij de behandeling
van de Begroting 2020 te komen met verder
uitgewerkte en aangevulde voorstellen met
nieuwe indicatoren die aansluiten bij het RKC
advies.
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V
E
R
V
A
L
L
E
N

Nr.
MA
2019

61

M

62
BIS

M

62

M

Onderwerp

Ingedien
door

PH

Advies college

Besluit raad

‘Regenboogbeleid: doen we genoeg om te doen
wat we moeten doen?’
Roept de raad het college op
•Om bij deze werkconferentie aandacht te
vragen voor de vraag of we als gemeente
genoeg doen aan de acceptatie en gelijke
rechten voor de LHBTI+ gemeenschap. Pakken
we het verborgen leed voldoende aan?
•Om de reactie en het advies van de
Regenboogpartners en andere betrokkenen in
een notitie vast te leggen en deze voor de
behandeling van de Begroting aan de commissie
Samenleving voor te leggen, inclusief een
raming van het benodigde budget zodat
hiervoor bij de Begroting een dekking gezocht
kan worden.
Urgentie op de Agenda door Urgenda
Verzoekt het college,
•De punten die lokaal kunnen worden
uitgevoerd uit te voeren zoals Zon op School,
inregelen warmte installaties bedrijven en meer
gebruik van olivijnzand binnen het huidige
toegekende duurzaamheidsbudget en te
rapporteren over de voortgang

VVD
CDA
D66
OPH AP
JHlm

Aangenomen
Tegen:
CU

GLH AP
D66

Aangenomen
Voor:
GLH D66 SP
CU AP CDA
PvdA

Urgentie op de Agenda door Urgenda
Verzoekt het college,
•De punten die lokaal kunnen worden
uitgevoerd uit te voeren zoals Zon op School,
inregelen warmte installaties bedrijven en meer
gebruik van olivijnzand.

GLH AP
D66

SV:
SP OP CU
TrotsHlm CDA
V
E
R
V
A
L
L
E
N
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Nr.
MA
2019

63

M

Onderwerp

Motie Parkeer in de hoogbouw
Draagt het college op:
Deze manier van bouwen, waarbij auto’s niet
onder de grond moeten wat duur is, en niet
lelijk in het straatbeeld staan, te onderzoeken
op toepasbaarheid in Haarlem en hier de raad
over te informeren, zodat bij toekomstige
bouwplannen deze combi van parkeren en
wonen wellicht kan worden toegepast

Ingedien
door

PH

Advies college

Trots
Hlm

Besluit raad

Verworpen
Voor:
CU Trots Hlm
SV:
SP
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