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CC 01 A Taakstelling 2020  

Wijzigt de tabel op bladzijde 20 van de 

begroting als volgt 

Voor 2020 wordt het bedrag Invulling 

taakstelling gewijzigd in:  - 4.664 

De tabel voor 2020 wordt aangevuld met: 

Onttrekking aan algemene reserve:  - 0.547 

Wijzigt het besluit op bladzijde 221 van de 

begroting aldus 

Onder punt 2. De raad stemt in met, de 

tweede zin onder a. als volgt aan te vullen: 

en 0.547 miljoen uit de algemene reserve 

in 2020; 

SP MS Het amendement beoogt een voorgestelde bezuiniging te schrappen 

en incidenteel te dekken door een onttrekking aan de algemene 

reserve. Het ratio weerstandsvermogen is met 2,4 weliswaar 

uitstekend, maar het nadelig saldo dat voor 2019 is voorzien van € 6 

miljoen (incl. uitkomsten septembercirculaire) is hier nog niet in 

begrepen. Voorts heeft Haarlem een structureel begrotingstekort en 

daarom zijn in 2020 ook al structurele bezuinigingsmaatregelen 

voorgelegd. In dit amendement wordt de structurele dekking in 2020 

vervangen door een incidentele onttrekking aan de reserve. Dit heeft 

als consequentie dat de aanpassing van de lasten aan de lager 

geraamde baten van de gemeente wordt uitgesteld. Uit oogpunt van 

een solide financieel beleid is dit af te raden. 
 

Het college ontraadt het amendement motie. 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30/1-Amendement-SP-Taakstelling-2020.pdf
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SMSR 02 A Bewindvoerders belonen voor goed 

gedrag 

Besluit:  

•Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen 

naar b en c; 

•In beslispunt b (nieuw) “De aanvullende 

voorstellen” te wijzigen in “De aldus 

gewijzigde aanvullende voorstellen”; 

•Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen 

luidende  

 

“De aanvullende voorstellen voor een 

sluitende begroting als volgt te wijzigen: 

 

De inkomensgrens voor beschermings-

bewind wordt niet verlaagd.  

De taakstelling van 100.000 euro per jaar 

dient te worden bereikt door het effectiever 

en korter maken van bewindvoerings-

trajecten. Hierover worden afspraken 

gemaakt in een convenant met 

bewindvoerders naar het voorbeeld van 

Rotterdam. Bewindvoerders die 

aantoonbaar werk maken van het verkorten 

van trajecten, het reduceren van de 

schuldenlast van hun cliënten, en/of 

toewerken aan afschaling naar lichtere 

vormen van inkomensbeheer worden 

beloond voor goed gedrag middels een 

financiële prikkel en het werken met 

‘preferred supplierschap’”. 

 

•En alle overige verwijzingen in de 

onderliggende stukken conform 

bovenstaand aan te passen. 

CU FR   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30/2-Amendement-CU-Bewindvoerders-belonen-voor-goed-gedrag.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30/2-Amendement-CU-Bewindvoerders-belonen-voor-goed-gedrag.pdf
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VH 03 M Vuurwerk bij de jaarwisseling 

Verzoekt het College: 

• In overleg met het bedrijfsleven van 

  Haarlem en relevante maatschappelijke  

  organisaties te onderzoeken of en zo ja, 

  hoe er, te beginnen bij de Jaarwisseling 

  2020/2021, op een aantal nader te bepalen 

  plaatsen in de stad professionele 

  vuurwerkshows georganiseerd kunnen 

  worden; 

• Voorbereidingen te treffen voor een te 

  nemen Raadsbesluit waarmee vanaf de 

  Jaarwisseling 2020/2021 een verbod op 

  het afsteken van consumentenvuurwerk 

  van kracht wordt; 

• Het aantal vuurwerkvrije zones bij de 

  Jaarwisseling 2019/2020 substantieel uit 

  te breiden ten opzichte van de 

  Jaarwisseling 2018/2019; 

• Een oproep aan alle Haarlemmers te doen 

  om bij de Jaarwisseling 2019/2020 

  vrijwillig af te zien van het afsteken van  

  (knal)vuurwerk. 

GLH PvdA JW   

FIN/ 

CC 

04 M We willen weten wat de instandhouding 

van onze stad echt kost in de toekomst 

Draagt het college op om onverwijld te 

gaan werken aan een integrale herijking 

van de investeringsbedragen in het MIP en 

de raad uiterlijk per 1 april 2020 een 

geactualiseerd  MIP aan te bieden 

OPH MS   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/03-Motie-GLH-PvdA-Vuurwerk.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/04-Motie-OPH-We-willen-weten-wat-de-instandhouding-van-onze-stad-kost.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/04-Motie-OPH-We-willen-weten-wat-de-instandhouding-van-onze-stad-kost.pdf
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ECDW

/PG 

05 M De Regionale Energie Strategie (de 

RES) geeft in principe de bovenkant van 

onze financiële inspanning aan 

Draagt het college op om in 2020 niet meer 

uit te geven aan de energietransitie in 

brede zin dan voortvloeit uit de 

verplichtingen van de RES en per jaar met 

de gemeenteraad te overleggen in de 

Kadernota of een uitgavenpatroon dat 

uitstijgt boven de verplichtingen van de 

RES noodzakelijk of gewenst is; 

Draagt het college op om waar mogelijk de 

eigen deskundigheid aan te bieden aan de 

Haarlemmers (o.a. in het onderwijs), en 

waar gewenst aan de rest van de wereld, 

om te komen tot dialoog en 

meningsvorming, er van uit gaande dat 

hier geen omvangrijke kosten mee 

gemoeid zijn. 

OPH RB   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/05-Motie-OPH-De-regionale-Energie-Strategie-de-RES-geeft-i-p-de-bovenkant-van-onz-inspanning-aan-3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/05-Motie-OPH-De-regionale-Energie-Strategie-de-RES-geeft-i-p-de-bovenkant-van-onz-inspanning-aan-3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/05-Motie-OPH-De-regionale-Energie-Strategie-de-RES-geeft-i-p-de-bovenkant-van-onz-inspanning-aan-3.pdf
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VTH 6 A Leges voor de ARK 

Besluit:  

• Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen 

naar b en c; 

• In beslispunt b (nieuw) “De aanvullende 

voorstellen” te wijzigen in “De aldus 

gewijzigde aanvullende voorstellen”; 

• Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen 

luidende  

“De aanvullende voorstellen voor een 

sluitende begroting als volgt te wijzigen: 

De Advisering ruimtelijke kwaliteit blijft 

op het huidige niveau. De beoogde 

opbrengst van 50.000 per jaar vanaf 2021 

dient te worden bereikt door verhoging 

van de leges voor 

omgevingsvergunningen met circa 1%”. 

• En alle overige verwijzingen in de 

onderliggende stukken conform 

bovenstaand aan te passen. 

CU RB   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30/06-Amendement-CU-Leges-voor-de-ARK-kopie-2-kopie-kopie.pdf
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INGET

ROKK

EN 

7 A Inkomensgrens kwijtschelding 

gehandicaptenparkeren naar 120%  

Besluit:  

• Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen 

naar b en c; 

• In beslispunt b (nieuw) “De aanvullende 

voorstellen” te wijzigen in “De aldus 

gewijzigde aanvullende voorstellen”; 

• Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen 

luidende  

“De aanvullende voorstellen voor een 

sluitende begroting als volgt te wijzigen: 

Het campingtarief en het 

watertoeristentarief van de 

toeristenbelasting te verhogen naar € 

2,50. De geraamde opbrengst van € 6.000 

in 2020 en € 16.000 in de volgende jaren 

wordt ingezet voor verhoging van de 

Inkomensgrens kwijtschelding 

gehandicapten parkeren naar 120%”. 

• En alle overige verwijzingen in de 

onderliggende stukken conform 

bovenstaand aan te passen. 

CU MS   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30/07-Amendement-CU-Inkomensgrens-kwijtschelding-gehandicaptenparkeren-naar-120-kopie-2-kopie-kopie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30/07-Amendement-CU-Inkomensgrens-kwijtschelding-gehandicaptenparkeren-naar-120-kopie-2-kopie-kopie.pdf
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CC 8 A Mantelzorgcompliment 

Besluit:  

• Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen 

naar b en c; 

• In beslispunt b (nieuw) “De aanvullende 

voorstellen” te wijzigen in “De aldus 

gewijzigde aanvullende voorstellen”; 

• Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen 

luidende  

 

“De aanvullende voorstellen voor een 

sluitende begroting als volgt te wijzigen: 

 

De voorgestelde verhoging voor de OZB 

niet-woningen van 2022 wordt reeds 

doorgevoerd in 2020. De opbrengst 

hiervan (€ 0,25 miljoen) wordt in 2020 en 

2021 ingezet voor herintroductie van het 

mantelzorgcompliment. Deze maatregel 

wordt medio 2021 geëvalueerd.”. 

 

• En alle overige verwijzingen in de 

onderliggende stukken conform 

bovenstaand aan te passen. 

CU MS   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
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BE 9 A Meer havengeld = meer onderhoud 

Besluit:  

• Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen 

naar b en c; 

• In beslispunt b (nieuw) “De aanvullende 

voorstellen” te wijzigen in “De aldus 

gewijzigde aanvullende voorstellen”; 

• Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen 

luidende  

 

“De aanvullende voorstellen voor een 

sluitende begroting als volgt te wijzigen: 

 

Het niveau beheer en onderhoud wordt 

niet verlaagd. De beoogde € 550.000 per 

jaar wordt gevonden door verhoging van 

de opbrengst van de havengelden tot een 

kostendekkingsgraad van 53%. Hierbij 

wordt niet alleen gekeken naar verhoging 

van de bestaande tarieven maar ook of 

extra inkomsten kunnen worden 

gegenereerd door het in de zomer voor de 

pleziervaart openstellen van 

winterligplaatsen van de beroepsvaart”. 

 

En alle overige verwijzingen in de 

onderliggende stukken conform 

bovenstaand aan te passen 

CU JW   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
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MO/ 

CC 

10 A Verhuiskostenvergoeding niet verlagen 

 

Besluit:  

• Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen 

naar b en c; 

• In beslispunt b (nieuw) “De aanvullende 

voorstellen” te wijzigen in “De aldus 

gewijzigde aanvullende voorstellen”; 

• Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen 

luidende  

 

“De aanvullende voorstellen voor een 

sluitende begroting als volgt te wijzigen: 

 

De verhuiskostenvergoeding wordt niet 

verlaagd. De geraamde opbrengst van € 

35.000 per jaar wordt gedekt door een 

verhoging van de opbrengsten uit de 

hondenbelasting door verhoging van het 

tarief en/of betere handhaving op het 

aantal betalers”. 

 

• En alle overige verwijzingen in de 

onderliggende stukken conform 

bovenstaand aan te passen. 

CU MTM/ 

MS 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30


  Overzicht amendementen en moties en Programmabegroting 2020-2024 

Afd Nr. 
2019 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit 
Raad 

 

 10 

PG/ JZ 

/CC 

11 M Meer investeren in groei, 

toegankelijkheid en fiets door efficiënt 

inkopen 

Verzoekt het college 

• Voor de komende kadernota te 

onderzoeken of de gemeente Haarlem bij 

inkoopcontracten kan gaan werken met 

contractueel afgesproken 

betalingskortingen in ruil voor spoedig 

betalen en dit zo mogelijk door te voeren 

bij alle contracten die vanaf 2020 worden 

gesloten of worden geactualiseerd; 

• De opbrengsten van deze 

betalingskortingen te storten in de reserve 

“groei van de stad” en indien de 

opbrengst groter is dan € 500.000 uit dit 

bedrag structureel € 200.000 in te zetten 

voor maatregelen die de stad 

toegankelijker maken en € 200.000 voor 

fietsvoorzieningen; 

CU SP JB   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
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CC 12 A ‘Wie wat bewaart heeft wat’  

Besluit:  

uit het raadstuk besluitpunten 6, 7 en 8 te  

verwijderen en uit de Bestuursrapportage 

2019 besluitpunt 2, 3 en 4 op bladzijde 14 

te verwijderen:  

6 in het raadstuk & 2 in de 

bestuursrapportage. ‘De reserve Sociaal 

Domein ultimo 2019 op te heffen 

(Jaarrekening 2019)’, 

7 in het raadstuk & 3 in de 

bestuursrapportage: ‘Het verwachte saldo 

reserve Sociaal Domein eind 2019 aan de 

reserve’ 

Sociaal Domein te onttrekken en te storten 

in de Algemene Reserve.  

8 in het raadstuk & 4 in de 

bestuurrapporatge: ‘De verwachte 

stortingen in en onttrekkingen aan de 

reserve Sociaal Domein in 2020 via de 

Algemene Reserve te laten lopen’ 

AP MS  

 

 

ECDW

/ CC 

13 A ‘Zet raming voorziene onvoorziene in 

voor klimaatcrisis’  

besluit, 

- op bladzijde 134 de post ‘onvoorziene 

uitgave te schrappen a 426.000 euro’, 

- te vervangen door ‘stimuleringsfonds 

bestrijding klimaatcrisis a 426.000 euro’,  

- het sfimuleringsfonds aan te wenden voor  

het aanjagen van, fysieke projecten die tot 

concrete reductie van CO2 uitstoot 

leiden, 

 RB   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
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CC 14 A Bezint eer ge bezuinigt 

Besluit: 

Besluitpunt 2a op bladzijde 221 van de 

begroting te wijzigen in:  

 

‘De raad stemt in met: 

De aanvullende voorstellen voor een 

sluitende begroting te dekken door een 

verlaging van €4.500.000 van het 

weerstandsvermogen, de opheffing van de 

reserve waterberging van €575.000, het 

laten vervallen post M&S.104 ad €117.000 

en het schrappen van het begrotingsdiner 

in 2020 hetgeen een besparing van €8.000 

aan representatiekosten oplevert; 

Jouw Hlm MS  

 

 

WI/ 

CC 

15 M 'Bijzondere mensen, bijzondere aanpak' 

draagt het College op, 

●de raad zo spoedig mogelijk te 

informeren over de heroprichting van 

afdeling bijzondere doelgroepen bij sociale 

zaken of een vergelijkbare voorziening,    

●de eventuele (meer)kosten de te dekken 

uit (het opheffen van) de reserve sociaal 

domein, dan wel uit eerdere dotaties aan de 

algemene middelen, zijnde 

onderbestedingen in het sociaal domein 

buiten het ‘hek’, 

AP FR/ MS   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
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WI 16 M Direct voorzieningen bij dakloosheid' 

draagt het College op, 

●om bij aanmelding van bij de BCT de 

dakloze direct een uitkering te doen 

verstrekken onder de voorwaarde dat deze 

in de aanvraagprocedure begeleid wordt 

door zijn of haar maatschappelijk werker 

of persoonlijk begeleider,   

AP SP FR   

WI 17 M 'Gastvrije opvang zonder drempel' 

verzoekt het College, 

● de eigen bijdrage via (budgetbeheer van) 

de afdeling werk- en inkomen te 

verrekenen met het inkomen van de 

dakloze, 

AP SP FR   

MO 18 M Voedselbank ook voor dakloze gezinnen   

Verzoekt het college er naar te streven 

dat  

• Eten in de HVO dat over is, niet wordt 

weggegooid maar wordt gegeven aan de  

gezinnen die dat nodig hebben  

• De voedselbank desgevraagd ook aan 

gezinnen in de maatschappelijke opvang  

een voedselpakket verstrekt;   

• Ook de gezinnen zelf een voedselpakket 

aan kunnen vragen; 

SP MTM   

HRM 19 M 
Structurele personele lasten  moeten 

structureel gedekt worden 

Draagt het college op om de personele 

uitbreiding of delen ervan pas in te vullen 

als structurele dekking voor de 

salarislasten is voorgelegd aan en 

bekrachtigd door de gemeenteraad 

OPH JB   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/19-Motie-OPH-Structurele-personele-lasten-moeten-structureel-gedekt-worden-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/19-Motie-OPH-Structurele-personele-lasten-moeten-structureel-gedekt-worden-1.pdf
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FIN/ 

CC 

20 M 
Een stukje alternatief begroten voor 

2020 om de schade iets te beperken 

Draagt het college op om de volgende 

correcties In de begroting 2020 aan te 

brengen, teneinde een start te maken met 

de dekking van de hogere kapitaalslasten:  

 

Personele formatie                                              

-/-   1.000.000 

Uitzend-/inhuurkrachten                                     

-/-  2.000.000 

Vermindering adviesopdrachten                       

-/-      250.000       

Verlaging budget Nieuwe Democratie              

-/-      200.000       

Telling                                                                                                             

-/- 3.450.000    

 

-In het investeringsplan de volgende 

correctie aan te brengen: 

- GOB 7.3 Groenherstel Schalkwijk: 

Te verlagen met de bedragen die niet direct 

te maken hebben  

met de uitvoering van het fysieke plan en 

bedoeld zijn voor communicatie en 

wijkactiviteiten in de breedste zin, geschat 

op € 750.000 en gaat over tot de orde van 

de dag. 

OPH MS   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30


  Overzicht amendementen en moties en Programmabegroting 2020-2024 

Afd Nr. 
2019 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit 
Raad 

 

 15 

VTH 21 A  “Haarlem verdient kwaliteit”  

Besluit 

• Om de bezuiniging op de ARK van 

50.000 euro vanaf 2021 ongedaan te 

maken. 

• Dit te bekostigen uit een verhoging van 

de havengelden1 en daartoe de 

‘verordening op de heffing en de 

invordering van havengelden’ in 2020 

aan te passen en ter besluitvorming voor 

te leggen aan de Raad2. 

CDA JW   

BBOR 22 A  “parkeeroverlast omlaag”  

Besluit 

• De streefwaarde van het aantal 

Haarlemmers dat (zeer) veel overlast 

ondervindt van parkeren in de eigen buurt 

voor de jaren 2020 t/m 2024 te 

veranderen naar de volgende reeks: zie 

motie 

CDA RB   

ECDW 23 A  “Aantal toeristen omlaag”  

Besluit 

• De streefwaarde van het aantal 

toeristische binnenlandse dagbezokers 

aan Haarlem te veranderen naar de 

volgende reeks: zie motie 

CDA RB   

                                                      
1 De totale begrote opbrengst van de havengelden zijn 1,038 ME. Hiermee is het slechts voor 33% kostendekkend. 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
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ECDW 24 M ‘Onderzoek naar Haarlem Marketing’ 

Draag het college op: 

- een onafhankelijk extern onderzoek te 

laten doen naar de stichting-structuur van 

Haarlem Marketing, waarbij onder meer 

wordt gekeken naar de financiële –  en 

inhoudelijke kwaliteiten van de stichting, 

de effectiviteit van de bestede 

subsidiegelden en de wenselijkheid van 

de stichting-structuur; 

- De opzet van dit onderzoek in het eerste 

kwartaal 2020 voor te leggen aan de 

commissie bestuur. 

CDA PvdA 

D66 

FR   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
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CC/ 

ECDW

/ PG 

25 A “Verstandige groei van de stad”  

Wijzigt 

Op blz. 32 “Voorstel Ambitie 2 Halveren 

dotatie aan reserve Groei van de stad” naar 

“Verlagen dotatie aan reserve Groei van de 

Stad” en wijzigt de bedragen van 350k in 

2020 naar 250k, van 300k in 2021 naar 

150k, van 400k in 2022 naar 200k, in de 

jaren 2023 en verder van 500k naar 250k. 

 

Ter dekking wordt de bijdrage aan 

Haarlem Marketing verlaagd oplopend van 

minus 100k in 2020, 150k in 2021, 200k in 

2022 naar minus 250k in 2023 en verder. 

 

Roept het college op 

In overleg te treden met Haarlem 

Marketing hoe (a) met de lagere bijdrage 

van de Gemeente Haarlem en (b) na het 

vaststellen van de nieuwe economische 

visie & toerisme visie het takenpakket van 

Haarlem Marketing er uit komt te zien en 

wat voor structuur hierbij passend is 

PvdA FR   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
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ECDW 26 M Haarlemse lucht stinkt niet 

 

Draagt het College op om: 

 

Actief Haarlemse inwoners te benaderen 

om mee te doen aan het project “Hollandse 

luchten”, waarbij gezocht wordt naar een 

zo goed mogelijke spreiding van 

gegadigden over de stad. 

Bij ODIJ personele inzet te vragen om 

metingen te verwerken van Haarlemse 

inwoners. 

Financiering voor de meetkastjes te vragen 

bij de Provincie, die het project trekt en die 

in principe bereid zijn te financieren.  

GLH D66 RB   

HRM 27 M Trainen en integreren 

Verzoekt het College van B&W  

• De extra fondsen die het Rijk ter 

beschikking heeft gesteld voor het 

programma statushouders deels in te 

zetten om 2 traineeplekken voor 

statushouders binnen de gemeentelijke 

organisatie te realiseren. 

GLH D66 JB   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
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ECDW 

/PG 

28 M  “Alleen steun voor een sociaal & 

toereikend landelijk klimaatakkoord ” 

Roept het college op 

• Alleen steun te verlenen aan het 

definitieve Klimaatakkoord wanneer er 

voldoende financiële middelen zijn 

vrijgemaakt voor een sociale 

energietransitie  

• Alleen steun te verlenen aan het 

definitieve Klimaatakkoord wanneer de 

CO2 reductiedoelen van 2020 en 2030 

gehaald zullen worden  

• Deze standpunten uit te dragen binnen de 

VNG en G40 

PvdA GLH RB   

MO 29 M Vluchtelingenwerk 1 

Verzoekt het college: 

• De bezuiniging van € 76.722 niet door te 

voeren in de subsidie toekenning van 2020, 

omdat daarmee de dienstverlening niet 

conform de gemaakte afspraken kan 

worden uitgevoerd; 

• De meerkosten te dekken uit de reserve 

sociaaldomein 

SP MTM   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
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MO 30 M Vluchtelingenwerk 2 

Verzoekt het college: 

• Dit besluit terug te draaien en het jaar 

2020 als tussenjaar te gebruiken om een 

warme overdracht te bewerkstelligen 

tussen Vluchtelingenwerk en de nieuwe 

organisatie 

• De kosten te dekken uit reserve sociaal 

domein 

SP MTM   

MO 31 A Meest kwetsbaar, meest ontzien 

Besluit: De tekst onder 7.b Te veranderen 

van: ,,De gewijzigde dotaties aan de 

reserve Groei van Haarlem en de reserve 

Schuldbeheersing conform de bijlage 

Uitwerking taakstellingen’’ Naar ,,De 

gewijzigde dotaties aan de reserve Groei 

van Haarlem en de reserve 

Schuldbeheersing conform de bijlage 

Uitwerking taakstellingen, met 

uitzondering van taakstelling SD7.4’’ 

SP MTM   

 32 M Nieuwe Democratie niet ten koste van 

alles! 

verzoekt het College, 

•Per direct te stoppen met activiteiten in 

het kader van “Nieuwe Democratie” die 

buitenproportioneel veel geld kosten en 

niet het bereik hebben wat vooraf is 

vastgesteld bij de doestelling namelijk 

burgers meer middelen en 

bewegingsruimte te geven om zelf 

initiatieven te ontwikkelen. 

LH HvH    

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30/31-Amendement-SP-Eigen-Bijdrage.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/32-Motie-LH-en-HvH-Nieuwe-Democratie-niet-ten-koste-van-alles.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/32-Motie-LH-en-HvH-Nieuwe-Democratie-niet-ten-koste-van-alles.pdf
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 33 A Minder bezuinigen op subsidie 
breedtesport 
Besluit:  

• Beslispunt 2 onder a en b te 
hernoemen naar b en c; 

• In beslispunt b (nieuw) “De 
aanvullende voorstellen” te 
wijzigen in “De aldus gewijzigde 
aanvullende voorstellen”; 

• Een nieuw beslispunt 2 a in te 
voegen luidende  
 
“De aanvullende voorstellen voor 
een sluitende begroting als volgt te 
wijzigen: 
 
Het campingtarief en het 
watertoeristentarief van de 
toeristenbelasting te verhogen 
naar € 2,50. De geraamde 
opbrengst van € 6.000 in 2020 en 
€ 16.000 in de volgende jaren 
wordt ingezet voor het beperken 
van de bezuiniging op de subsidie 
voor breedtesport”. 
 

• En alle overige verwijzingen in de 
onderliggende stukken conform 
bovenstaand aan te passen. 

CU    

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30/33-Amendement-CU-Behoud-subsidie-breedtesport.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30/33-Amendement-CU-Behoud-subsidie-breedtesport.pdf


  Overzicht amendementen en moties en Programmabegroting 2020-2024 

Afd Nr. 
2019 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit 
Raad 

 

 22 

 34 A Niet bezuinigen op urgente digitale 
transformatie 
Besluit:  
• Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen 

naar b en c; 

• In beslispunt b (nieuw) “De aanvullende 
voorstellen” te wijzigen in “De aldus 
gewijzigde aanvullende voorstellen”; 

• Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen 
luidende  
“De aanvullende voorstellen voor een 
sluitende begroting als volgt te wijzigen: 
De kostendekkingsgraad van de 
volgende leges te verhogen naar 100%: 
Verstrekking gegevens GBA, huidige 
kostendekkingsgraad 86%, opbrengst € 
31.000 
Kansspelvergunningen, huidige 
kostendekkingsgraad 75%, opbrengst € 
2.000 
Horecavergunningen, huidige 
kostendekkingsgraad 79%, opbrengst € 
27.000 
Evenementenvergunningen, huidige 
kostendekkingsgraad 59%, opbrengst € 
49.000 
Telecom en civiele werken, huidige 
kostendekkingsgraad 60%, opbrengst € 
69.000 
”. De opbrengst hiervan in te zetten voor 
hogere kapitaallasten voor het IP ten 
behoeve van het beperken van de 
bezuiniging op de post digitale 
transformatie 
En alle overige verwijzingen in de 
onderliggende stukken conform 
bovenstaand aan te passen 

CU    

        

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30/34-Amendement-CU-Niet-bezuinigen-op-urgente-digitale-transformatie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/04-november/18:30/34-Amendement-CU-Niet-bezuinigen-op-urgente-digitale-transformatie.pdf
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