Overzicht Moties Kadernotabrief en Amendementen en Moties Voortgangsrapportage 2020 inclusief besluitvorming
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01
BIS

M

Onderwerp

Ingediend
door

EERSTE TERMIJN
Haarlem 777 – reden voor een uitgesteld GLH
feestje
Verzoekt het college:
2022 formeel uit te roepen tot Haarlem
777 jaar stadsrechten en de aan de
viering van Haarlem 775 verbonden maar
onbenutte middelen in te zetten ten
behoeve van dit feestjaar

PH

Advies college

Besluit raad

JW
Na aanpassing motie:
Het college wil de suggestie aannemen en de mogelijkheden
onderzoeken om bijzondere aandacht te besteden aan 777 jaar
stadsrechten in 2020. Hierbij wordt gekeken naar het draagvlak en
de mogelijkheden voor verbinding en samenwerking in de stad.
Tevens worden bijbehorende kosten en benodigde capaciteit in
kaart gebracht om een goede afweging te kunnen maken.
Het college geeft in overweging de motie in te trekken.
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Overzicht Moties Kadernotabrief en Amendementen en Moties Voortgangsrapportage 2020 inclusief besluitvorming
Afd.

Nr.
MA
2019

Onderwerp

BBOR

02
BIS

Luchtbrug Boerhaave
AP SP
Verzoekt het college
•een tijdelijke circulaire luchtbrug van
hout of ander materiaal te ontwerpen die
de fietsroutes en voetpaden langs de
Amerikaweg, Prins Bernhardlaan, Richard
Holkade en Schipholweg over het
autokruispunt leiden en met elkaar
verbinden, evenals de bushaltes,
•te onderzoeken of er provinciale
subsidie mogelijk is voor dit project,
•de kosten voor te leggen aan de
commissie Beheer, en gaat over tot de
orde van de dag.

M

Ingediend
door

PH

Advies college

Besluit raad

MS

Het project Amerikaweg zit in de VO fase en heeft
onderhoudsbehoefte. Nu wachten met het ontwerp tot de
genoemde voorstellen uitgezocht zijn, vertraagt het project en
wordt niet wenselijk gevonden. Het College onderzoekt de
mogelijkheid om trapsgewijs te werk te gaan en mogelijk om een
brug op te nemen in de besluitvorming. Zodat op termijn zowel de
haalbaarheid financieel als participatie uitgevoerd kan worden;
Streven is vrijgave van VO voor inspraak in cie. na de zomer.

Aangenomen

Overigens wordt binnen de scope van het project een fiets- en
voetgangersbrug hergebruikt die afkomstig is van het project
Schoterbos. Deze brug komt ten zuiden van de Wilsonbrug te
liggen, over de Amerikavaart. Er wordt dus wel degelijk al ingezet
op hergebruik van een brug.
Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te
wachten.

BIS BIS
verzoekt het college
•een schetsontwerp te maken van een
fiets- en voetgangersbrug van hout of
ander circulair materiaal - met een
levenscyclus van 20 jaar,
•te onderzoeken of er provinciale
subsidie mogelijk is voor dit project,
•deze variant met de impact op het
wegverkeer te betrekken bij de
bespreking van het ontwerp van het
Kruispunt Amerikaweg, Schipholweg
N205 en Prins Bernhardlaan,
•trapsgewijs qua planning te werk te
gaan als dat de snelheid en kwaliteit van
het besluit ten goede komt,
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Voor:
GLH D66 SP
OPH JouwHlm
CU AP Trots
Hlm CDA PvdA
SV:
GLH D66 OPH
Jouw Hlm
Trots Hlm CDA

Overzicht Moties Kadernotabrief en Amendementen en Moties Voortgangsrapportage 2020 inclusief besluitvorming
Afd.

Nr.
MA
2019

ECDW 03

M

Onderwerp

Ingediend
door

PH

Advies college

Besluit raad

Robuust Noodkrediet cultuur
verzoekt het college
•met een voorstel voor een noodkrediet
voor cultuur te komen om het wegvallen
van inkomsten op te vangen,
•instellingen in de gelegenheid te stellen
een subsidievrije tijdelijke corona opslag
op de tickets in te voeren,
•het voorstel in de eerstvolgende
commissievergadering Bestuur of
Ontwikkeling voor te leggen,

AP SP
PvdA

MTM

De motie beoogt meer zekerheid te bieden aan de culturele
instellingen. Dit wordt ook ondervangen door het doel van het
noodfonds, voor dit jaar. De culturele instellingen hebben niet om
een krediet gevraagd, maar om compensatie voor de verliezen als
gevolg van de sluiting en de beperkte heropening, middels
huurkwijtschelding

Verworpen

Sinds maandag 29 juni staan de subsidieregelingen van de
rijksfondsen open voor aanvragen, tot 10 juli. Om in aanmerking te
komen voor rijkssteun, moet de C4 kunnen aantonen dat de
gemeente eenzelfde bedrag matcht. Een af te lossen
kredietfaciliteit geldt niet als matching.
Met de voorgenomen kwijtschelding van huren – die wel als
matching kan worden ingebracht – en aanvullende steun van het
rijk, kunnen naar verwachting de verliezen van de grote podia en
het Frans Hals Museum in 2020 voor een groot deel
gecompenseerd worden en worden liquiditeitsproblemen
voorkomen.

• met een voorstel voor een noodkrediet
voor cultuur te komen voor culturele
organisaties niet zijnde de C-4, om het
wegvallen van inkomsten op te vangen,
• instellingen in de gelegenheid te stellen
een subsidievrije tijdelijke corona-opslag
op de tickets in te voeren, zodat het
krediet met deze opslag terug kan worden
betaald,
• het voorstel in de eerstvolgende
commissievergadering Bestuur of
Ontwikkeling voor te
leggen,

Mocht ondanks deze kwijtschelding van huren toch nog sprake zijn
van liquiditeitsproblemen, dan is het eerder bevoorschotten van
subsidietermijnen op verzoek van de instelling mogelijk, evenals
uitstel van huurbetaling. Indien aan de orde vergt dit wel expliciete
besluitvorming.
Een corona toeslag op de tickets en hogere toegangsprijzen zullen
naar verwachting geen positief effect hebben op het herstel van
bezoekcijfers en publieksinkomsten.
Het college ontraadt de motie.
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Voor:
SP Jouw Hlm
AP VVD PvdA
SV:
GLH VVD
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Ingediend
door

CC

04
BIS

Verplicht sluiting dan ook minder
belasting betalen
Geeft het college de opdracht om
1.Beleidsregels inzake het oninbaar
verklaren van gemeentelijke
belastingschulden op te stellen;
2.De OZB belasting voor gebruikers van
niet woningen voor 25% oninbaar te
verklaren voor die ondernemers die
vanwege de coronacrisis op last van de
overheid hun onderneming hebben
moeten sluiten. Dit omdat inning van
deze belasting een onverdedigbare
hardheid met zich mee zou brengen.

SP AP
VVD

M

PH

Advies college

Besluit raad

De motie is gebaseerd op het begrip onverdedigbare hardheid zoals dat gehanteerd wordt in
de Leidraad Invordering: Wanneer blijkt dat verhaalsmogelijkheden wel aanwezig zijn maar
dat het (voortzetten) van de invordering een onverdedigbare hardheid is kan worden
besloten om af te zien van verdere invorderingsmaatregelen. Deze situatie is van toepassing
op uitzonderlijke en strikt persoonlijke omstandigheden en zal zich slechts incidenteel
voordoen.
Een voorbeeld waar dit zou kunnen spelen is het uitvoeren van beslaglegging bij een
belastingplichtige die zeer ernstig ziek is.

Aangenomen

In deze motie wordt het begrip van onverdedigbare hardheid dat zou kunnen worden
toegepast op uitzonderlijke individuele gevallen gebruikt en geherformuleerd als
onevenredige hardheid voor een getroffen doelgroep. Dat is niet hetzelfde en moet in strijd
worden geacht met het gelijkheidsbeginsel. Er is geen sprake van een individuele
beoordeling en dus is er een duidelijke relatie te leggen naar inkomenspolitiek voor een
afgezonderde doelgroep en dus ook in strijd met artikel 219 Gemeentewet (dezelfde reden
waarom tariefdifferentiatie OZB voor deze groep niet mogelijk is).
De bevoegdheid tot het oninbaar verklaren is een bevoegdheid van de
invorderingsambtenaar. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze
bevoegdheid overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus. Bij de uitvoering
dient beoordeeld te worden of de wens van de gemeenteraad in juridische zin uitgevoerd kan
worden, niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en in praktische zin uitvoerbaar is.

--BIS BIS

De uitvoering van de motie is op een aantal onderdelen strijdig met artikel 219 van de
Gemeentewet en met de Leidraad Invordering.

Geeft het college de opdracht om
1.Beleidsregels inzake het oninbaar verklaren van
gemeentelijke belastingschulden op te stellen;
2.Te onderzoeken of het juridisch mogelijk is om
de OZB belasting voor gebruikers van niet
woningen voor 25% oninbaar te verklaren voor
die ondernemers die vanwege de coronacrisis op
last van de overheid hun onderneming hebben
moeten sluiten. Dit omdat inning van deze
belasting een onverdedigbare hardheid met zich
mee zou brengen.
3.Na te gaan wat de financiële gevolgen zijn van
het niet innen van een deel van de OZB belasting
voor bovengenoemde groep ondernemers.
4.Over de uitkomst van het onderzoek genoemd
onder de punten 2 en 3 verslag te doen bij de
eerstvolgende bestuursrapportage

Naast juridische bezwaren zijn er ook praktische bezwaren:
Het is lastig te bepalen welke ondernemers allemaal in deze regeling zouden
moeten vallen. De OZB is een object gebonden heffing. De voorgestelde maatregel
is subject gebonden. Daarnaast betreft het niet alleen maar horeca of toerisme.
Een groot deel (80%) van de doelgroep heeft al betaald of betaald maandelijks via
automatische incasso; Van de ondernemers die wel automatische incasso hebben
zijn er vrijwel geen storneringen te melden;
in praktische zin zal elke al betaalde of nog niet betaalde aanslag moeten worden
voorzien van handmatig maatwerk om 25% terug te geven. Er is
belastingtechnisch geen sprake van een vermindering noch van oninbaarheid.
Gedeeltelijke oninbaarheid is wat dat betreft ook lastig te verwerken
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Samengevat
De uitvoering van de motie is op een aantal onderdelen strijdig met artikel 219 van de
Gemeentewet en met de Leidraad Invordering.
Het begrip onverdedigbare hardheid voor schrijnende individuele gevallen wordt “gebruikt”
voor het via gemeentelijke belastingen tegemoetkomen van een beperkte niet eenduidig vast
te stellen categorie onder de naam onevenredige hardheid hetgeen niet hetzelfde is. Zo zou
je onevenredige hardheid door toedoen van de overheid al snel op veel meer gevallen van
toepassing kunnen verklaren. Gelet op de huidige jurisprudentie zou een rechter daar ook al
snel in mee kunnen gaan.
De motie is om juridische redenen niet uitvoerbaar.

Raadsbreed
SV:
CDA
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Geen langere wachttijden in de
SP AP
jeugdzorg
Draagt het college op om
1.Nog scherper en beter te sturen op
preventie binnen de jeugdzorg.
2.Er zorg voor te dragen dat het instellen
van een budgetplafond van 90% niet leidt
tot langere wachtlijsten in de jeugdzorg.

M

Ingediend
door

PH

Advies college

Besluit raad

JB

Het college ziet de noodzaak in van preventie binnen de jeugdzorg.
Het beleid is er blijvend op gericht om scherp te blijven sturen op
preventie zodat tijdig ondersteuning kan worden geboden en de
vraag naar specialistiche jeugdhulp afneemt.
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Om de steeds stijgende kosten in de jeugdzorg terug te dringen zijn
stevige maatregelen nodig. Eén van deze maatregelen is het
invoeren van budgetplafonds. Daarmee wordt beoogd te sturen op
doelmatige zorg en efficiency in samenspraak met de aanbieder.
Tegelijkertijd heeft de gemeente Haarlem zorgplicht en zal zorg die
echt nodig is altijd worden geboden en betaald. Als het
budgetplafond bij de ene aanbieder is bereikt, wordt eerst gezocht
naar een plek bij een aanbieder waarbij dit niet het geval is.
Wanneer alle aanbieders het budgetplafond hebben bereikt, dient
een goede inschatting gemaakt te worden aan de voorkant. Kan een
jeugdige wachten op zorg of dient de hulp en ondersteuning direct
te starten? Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de verwijzers,
zoals het CJG. Zij maken een inschatting welke zorg direct moet
starten en welke zorg wellicht nog even kan wachten. Het is
belangrijk om te benadrukken dat het college zorg aan jeugdigen
die deze zorg echt direct nodig hebben gewoon vergoedt, ook
wanneer het budgetplafond is bereikt. Tevens benadrukt het
college dat de budgetplafonds gericht worden ingezet en er sprake
van maatwerk hierin is. Kenter krijgt vanwege de liquiditeitspositie
en lokale financiële steun een aangepast budgetplafond.
Het college zal blijvend sturen op het zo kort mogelijk houden van
de wachtlijsten.
Het college ontraadt de motie.
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Ingediend
door

Minder verharding, meer groen, minder SP AP
CO2
OPH
Draagt het college op om
1.Nog voor de kadernota 2021 met een
voorstel te komen voor een pakket van
maatregelen om de vergroening van
tuinen te bevorderen en het aantal
geveltuinen te verhogen;
2.Met ingang van 2022 de indicatoren die
bij de bovengenoemde maatregelen
horen onderdeel te laten zijn van de
duurzaamheidsbegroting;
3.Overleg aan te gaan met de
woningcorporaties met als doel de
vergroening van tuinen en de aanleg van
geveltuinen op te nemen in de
prestatieafspraken voor 2022 en
volgende jaren

PH

Advies college

Besluit raad

MS

In kader van operatie steenbreek voor particulieren wordt al veel gedaan
aan het motiveren en verleiden van particulieren om hun tuinen verder te
vergroenen, zo worden er ook adviezen en tips gegeven. Meer
maatregelen dragen er niet verder aan bij tenzij er ook meer geld
beschikbaar wordt gesteld om daarmee te subsidieren. Via verschillende
kanalen wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor het belang van
(gevel)tuinen en ook hier is de gemeente via Spaarnelanden actief in door
advies en soms ook materiaal beschikbaar te stellen.
Daarnaast kunnen Haarlemmers die willen vergroenen terecht met vragen
bij een hovenier die vanwege corona nu digitaal spreekuur heeft. Wanneer
dit weer mogelijk is vindt het groene spreekuur weer wekelijks plaats in de
Haarlemse kweektuin.
Het college beschouwt het praktisch niet haalbaar om achter de voordeur
bewoners en ondernemers te verplichten over te gaan tot vergroenen. Het
college blijft zich de komende jaren inzetten om de Haarlemmers te
informeren over de positieve effecten.
Voor de begroting 2021 wordt er al gekeken op welke wijze de indicatoren
kunnen worden verbeterd nav het duisenberg rapport van vorig jaar over
5.1, hiervoor komt er ook een indicatoren conferentie. De indicatoren die
bekeken worden gaan voornamelijk over gemeentelijk bezit wat dan ook
meetbaar is.

Verworpen

Voor woningcorperaties worden ook op mogelijkheden gewezen en er zal
in samenwerking met de woningbouwcorporaties gekeken worden of dit
een agendapunt kan worden in de bespreking met de coorperaties. Het nu
laten maken van prestatie afspraken wordt als een te grote stap gezien.
In de huidige jaarafspraken van 2020 is al de afspraak opgenomen een
pilot te doen met het toevoegen van een geveltuin in een project. Het doel
hiervan is kennis te delen om te komen tot een betere business case. In
het najaar van 2020 worden nieuwe jaarafspraken gemaakt.
Ten aanzien van de rioolheffing is de vraag aan de orde gekomen of er aan
gedacht wordt de tarieven rioolheffing te koppelen aan milieu
bevorderende maatregelen. Dit zal het college nader bestuderen.
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds
uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie.
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Voor:
SP OPH CU AP
Trots Hlm
PvdA
SV:
GLH D66 Jouw
Hlm CU HvH
Trots Hlm
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ECDW 07
ism WI

M

Onderwerp

Ingediend
door

‘Werk aan een sociaal plan’
VVD
Overwegende dat
D66
•Haarlem er rekening mee zal moeten
HvH
houden dat we te maken krijgen met veel
inwoners die hun baan of werk verliezen
•Het belangrijk is om inwoners zoveel
mogelijk van werk naar werk te
begeleiden
•Het daarom belangrijk is om te
verkennen in welke sectoren er een
tekort aan arbeidskrachten is of wordt
verwacht zodat kan worden geïnvesteerd
in bij-, her- en omscholing
•De afstemming met ketenpartners zoals
UWV, de WSP’s en House of Skills om
aandacht en coördinatie vraagt
Draagt het college op
de coördinatie van deze opgave ter hand
te nemen en voor de begrotingsbehandeling een sociaal plan te
presenteren om de Haarlemmers in staat
te stellen zo goed mogelijk en zo snel
mogelijk weer aan het werk te gaan.

PH

Advies college

Besluit raad

RB FR

Door de coronacrisis is de arbeidsmarkt in korte tijd sterk veranderd: van een zeer
krappe arbeidsmarkt met veel werkgelegenheid en tekort aan arbeidskrachten
naar een groot verlies van werkgelegenheid. Harde voorspellingen over hoe de
arbeidsmarkt eruit gaat zien, zijn in deze fase nog niet te maken, maar een aantal
eerste lijnen tekent zich wel al af. Haarlem heeft als centrumgemeente en tevens
voorzitter van de arbeidsmarktregio het voortouw genomen om samen met
regiogemeenten, UWV, werkgevers en werknemers en onderwijs te werken aan
een plan voor het herstel van de arbeidsmarkt. Hierbij wordt ook de samenwerking
gezocht met de MRA regio.
De afgelopen periode is door partijen een aanzet gemaakt tot een doe-agenda
voor de regionale arbeidsmarkt. Hierover bent u in de raadsinformatiebrief van 26
mei, nummer 2020/511195 geïnformeerd. De doe-agenda wordt deze zomer langs
de drie lijnen van werk naar werk, van onderwijs naar werk en van uitkering naar
werk, met betrokken partijen verder uitgewerkt tot een gezamenlijke ambitie met
concrete actieplannen.
Met name op het thema werk naar werk is de verbinding én samenwerking met
publiek-private initiatieven belangrijker dan ooit. Daarbij valt te denken aan het
actief benutten van de instrumenten van HoS (House of Skills) en verbinding met
VBZ KAM voor de zorg en TechPort en de Technologie Coalitie Noord-Holland voor
techniek. Deze verbindingen worden de komende weken verwerkt in de opzet van
een regionale doe-agenda. In de agenda is er speciale aandacht voor jongeren en
jongvolwassenen, zelfstandigen, werkzoekenden met een uitkering en mensen met
een arbeidsbeperking. Het werkgeversservicepunt is versterkt met twee adviseurs
om werkzoekenden meteen te kunnen doorgeleiden naar ander betaald werk
(matching op vacatures) en werkgevers te adviseren en ondersteunen.
De komende tijd worden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, voor
werkgelegenheid en werkzoekenden nauwlettend gevolgd. In samenwerking met
alle betrokken partijen in de arbeidsmarktsregio, ieder vanuit zijn eigen
verantwoordelijkheid, wordt de doe agenda voor de arbeidsmarkt op de actuele
ontwikkelingen aangepast. Haarlem neemt daarbij als centrumgemeente de
coördinatie op zich. Voor de begrotingsbehandeling wordt de raad middels een
informatienota geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen van de arbeidsmarkt.

Aangenomen

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds uitvoering
gegeven. Het college ontraadt de motie.
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Hlm AP Trots
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08

Haarlem inclusief
Jouw
•Het personeelsbestand van de
Hlm
gemeente Haarlem sneller dan in 2030
een afspiegeling van de Haarlemse
samenleving te laten zijn en hierover voor
de aanstaande begrotingsbehandeling
een concreet plan aan de commissie
bestuur te presenteren ;

HRM
i.s.m.
directie

09

M

M

Ingediend
door

Wie doet wat, hoe en waarom?
OPH
Verzoekt het college om samen met onze
organisatie de constateringen en
overwegingen van deze motie aan te
pakken en waar mogelijk en nodig tot
herinrichting/stroomlijning van
bedrijfsprocessen te komen binnen lagere
uitvoeringskosten.

PH

Advies college

Besluit raad

JB

De mate waarin wij kunnen voldoen aan de afspiegeling van de
maatschappij is niet makkelijk te beïnvloeden, maar dit is wel het
streven waar we ons als organisatie voor inzetten. We zetten in op
een inclusieve organisatie waarin talenten en kwaliteiten van
iedereen gewaardeerd worden en er geen uitsluiting plaats vindt op
basis van anders zijn. Dit doen we door onder andere door continu
aandacht te vragen voor dit onderwerp en uitvoering te geven aan
de in kaart gebracht acties. In de commissie bestuur vergadering
van 18 juni jl. zijn we overeengekomen dat het een mooi streven is
om in 2030 een afspiegeling te zijn de Haarlemse beroepsbevolking.
Dit is ook een realistisch streven gezien de huidige opbouw van het
personeelsbestand en de mate waarin doorstroom plaats vindt
binnen de organisatie.
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Het college ontraadt de motie.
Het college en de directie streven continu naar optimalisatie van
processen en verbeteren van efficiency. Het digitaliseren en
automatiseren van de bedrijfsvoering, waaronder met name ook de
primaire processen, zijn activiteiten die permanent de aandacht
hebben. Bij gemeente Haarlem worden deze activiteiten ontplooid
als onderdeel van de digitale transformatie. De belangrijkste
thema’s die de komende tijd aandacht zullen krijgen zijn;
•
de dienstverlening naar de burger (Mijn Haarlem)
•
digitalisering en automatisering sociaal domein (Tozo
regeling, optimaal en digitaal MO, procesverbetering werk en
inkomen, uitfasering en vervanging Mens Centraal)
•
de omgevingswet (VTH applicaties, omgevingsplan,
omgevingsvisie)

JB

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:
GLH OPH Jouw
Hlm CU HvH
AP Trots Hlm
SV:
Jouw Hlm
Trots Hlm
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Ingediend
door

PH

Advies college

Besluit raad

MO/
JOS

10

Minder administratie meer tijd voor zorg
Verzoekt het college:
•Met een voorstel voor lastendrukverlichting voor de jeugdzorg- en WMO
aanbieders te komen waarbij de kwaliteit
middels controleerbare indicatoren
geborgd is en een besparing wordt
gerealiseerd.

GLH
Trots
SP
CU
AP

JB

Haarlem maakt met contractpartners gebruik van de landelijke
standaarden voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling. Hiermee
is de lastendruk al beperkt. In de eindrapportage Sturing en
programmering – in mei besproken in de commissie – is verslag
gedaan van de wijze waarop met controleerbare indicatoren en
data kan worden (bij)gestuurd gericht op kostenbeheersing. Bij de
verwerving zal hier extra aandacht aan besteed worden.

Aangenomen

MO/
JOS

11

M

M

Laat mensen niet wachten op hulp
Verzoekt het college
Alles te doen wat in haar macht ligt om
te voorkomen dat mensen op een
wachtlijst komen door, wanneer dit zich
dreigt aan te dienen, onmiddellijk op
zoek te gaan naar een alternatief en
beschikbaar traject bij een andere
aanbieder die nog wel ruimte heeft
binnen het budget
De gemeenteraad proactief en
onmiddellijk op de hoogte te stellen bij
het ontstaan van wachtlijsten dan wel
oplopende wachttijden;

Aanvullend voor Jeugd is sinds een jaar het berichtenverkeer op
orde, waardoor de administratieve lasten zijn afgenomen door
automatisering. Het college zet ook in op het inschakelen van
digitale netwerken zodat de reigstratie nog minder administratieve
lasten oplevert.

GLH
D66
SP
AP
CDA

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid
reeds uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie.
Afspraken over het monitoren van wachtlijsten en het zorgen voor
alternatieve ondersteuning maken onderdeel uit van de invoering
van budgetplafonds. Bij wachtlijsten zal de raad geïnformeerd
worden.

JB

Voor jeugdhulp geldt hiernaast dat het college de
jeugdzorgaanbieders opgedragen heeft om op de website van elke
aanbieder de wachttijden aan te geven. Dit gaat ook in de
verwervingstrategieen opgenomen worden.
Gegeven de gelijktijdige ambitie om de administratieve lasten terug
te brengen lijken de bijkomende effecten van deze motie
onwenselijk.
Het college ontraadt de motie.
9

Voor:
GLH SP OPH
CU HvH AP
Trots Hlm VVD
SV:
CDA PvdA

Aangenomen
Tegen:
Trots Hlm

Overzicht Moties Kadernotabrief en Amendementen en Moties Voortgangsrapportage 2020 inclusief besluitvorming
Afd.

Nr.
MA
2019

ECDW 12

M

Onderwerp

Ingediend
door

PH

Zonnepanelen op grote daken
af gaan nemen
Draagt het college op om
1.Voor 2020 een bedrag van 24.950 euro
te bestemmen voor de financiering van
de prestatieverplichting van SKE om
zonnepanelen op grote daken te
realiseren;
2.Dit bedrag ten laste te brengen van het
budget voor duurzaamheid.
3.In de begroting 2021 een bedrag van
24.950 euro voor dit doel te reserveren

SP D66 RB
CDA
GLH

Advies college

Besluit raad

Het realiseren van 8.000 zonnepanelen in Haarlem sluit aan bij het
landelijke Klimaatakkoord, de Regionale Energie Strategie (RES) en
het coalitieakkoord Duurzaam Doen.

Aangenomen

Stichting Kennemer Energie (SKE) heeft afgelopen jaren veel kennis
en ervaring opgedaan op het gebied van zonnepanelen op grote
daken en geeft aan dat ze ervan uitgaan dat ze na deze opdracht
zichzelf financieel te kunnen bedruipen. Daarmee is het een
belangrijke partij voor zowel lokale energiecoöperaties en initiatieven als ondernemers en organisaties in de stad om
gezamenlijk duurzame energie op te wekken in lokaal eigendom.

SV:
AP Trots Hlm
PvdA

Vanuit de duurzaamheidsbegroting kan dit jaar € 25.000,vrijgemaakt worden voor SKE en in 2021 ook.
In overleg met SKE zullen concrete voorwaarden voor de
prestatieverplichting worden opgesteld.
Het college staat positief tegenover de motie.

10

Raadsbreed

Overzicht Moties Kadernotabrief en Amendementen en Moties Voortgangsrapportage 2020 inclusief besluitvorming
Afd.

Nr.
MA
2019

Onderwerp

I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

13

Onderzoek ook een 4e scenario
CDA
Draagt het college op:
-Ook een 4e scenario te onderzoeken
waarbij de gemeentelijke bijdrage aan het
Frans Hals museum gelijk blijft en het
afstoten van de Verweijhal nadrukkelijk
als mogelijkheid wordt meegenomen.

M

Ingediend
door

PH

Advies college

MTM

Komend najaar zullen de verschillende scenario’s voor een
duurzame exploitatie van het Frans Hals Museum aan de raad
gepresenteerd worden.

I
N
G
E
Hierbij wordt ook een zogeheten ‘nulscenario’ gepresenteerd,
T
waarin er geen aanvullende structurele subsidies worden
R
toegekend aan het museum. Ook zal het eventueel afstoten van de
O
Verweyhal en de gevolgen daarvan wordt meegenomen in dit
K
scenario.
K
E
Naar aanleiding van de zinsnede in de motie; ‘In 2018 hebben het
N
Frans Hals Museum en de Verweijhal hun samenwerking verder
vernauwd’ merkt het college op dat de Verweyhal al bijna dertig
jaar in handen is van het Frans Hals Museum. Er is geen sprake van
een samenwerking: wel heeft het museum middels het ‘huwelijk’ in
2018 er voor gekozen om een museum op twee locaties breder uit
te dragen richting het publiek.
De toezegging is reeds gedaan om dit voorstel te betrekken bij het
nulscenario.

Daarom ontraadt het college de motie.

11

Besluit raad

Overzicht Moties Kadernotabrief en Amendementen en Moties Voortgangsrapportage 2020 inclusief besluitvorming
Afd.

Nr.
MA
2019

ECDW 14

M

Onderwerp

Ingediend
door

PH

Advies college

Besluit raad

‘Ik zie een ster…’
Roept het College op:
-Haarlem Marketing te wijzen op het
gebruik van vijfpuntige sterren en ze te
verzoeken in het vervolg zespuntige
sterren te gebruiken;
-er in het vervolg op toe te zien dat het
gebruik van vijfpuntige sterren als
publieke decoraties of andere uitingen,
die een relatie met de stad Haarlem
hebben, wordt voorkomen;

CDA

JW

Het bedoelde beeldmerk is een sinds 2013 gebruikt logo dat
elementen uit het gemeentewapen heeft aangepast en gebruikt.
Het is een verwijzing maar geen kopie. Door een vijfpuntige ster te
gebruiken en ze op deze manier ten opzichte van elkaar te plaatsen,
ontstaat er in het midden een kruis. Dit verwijst naar het kruis
boven het zwaard in het stadswapen. Bij een zespuntige ster lukt dit
vormgevingstechnisch niet. De elementen ‘ster’ en ‘kruis’ uit het
oude stadswapen zijn zo beide teruggebracht in het beeldmerk.
Ook de kleur kan worden aangepast aan de context. Dergelijke
speelse verwijzingen naar het stadswapen komen in beeldmerken
van veel Nederlandse overheidsorganen voor. Haarlem gebruikt
nog een ander logo waarin ook elementen uit het gemeentewapen
in aangepaste vorm zijn terug te vinden.

Verworpen

Het bedoelde Haarlem beeldmerk wordt overigens niet alleen door
Haarlem Marketing gebruikt. Het is in 2013 in opdracht van
Haarlem Marketing ontworpen als beeldmerk van en voor de stad.
Niet alleen Haarlem Marketing gebruikt dit in het organisatielogo,
ook de Waarderpolder past deze in rode kleur toe. Ook het gebruik
bij Haarlem 775 staat los van Haarlem Marketing. Voor de
organisaties die het beeldmerk in hun logo gebruiken betekent de
verandering een wijziging in alle uitingen (online, drukwerk,
briefpapier, vlaggen, etc.) en de noodzaak om een nieuw logo te
laten ontwerpen. De kosten voor een wijziging zullen daarmee erg
hoog zijn. De vraag is of dit nu prioriteit heeft en of hier budget
voor is.
Het college zal bij zelfstandig gebruik van sterren als Haarlems
herkenningsteken het gebruik van zespuntige sterren bevorderen.
Het college ontraadt de motie.
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Voor:
SP Trots Hlm
CDA VVD
SV:
D66 Jouw Hlm
CU

Overzicht Moties Kadernotabrief en Amendementen en Moties Voortgangsrapportage 2020 inclusief besluitvorming
Afd.

Nr.
MA
2019

Onderwerp

Ingediend
door

PH

Advies college

Besluit raad

BBOR

15

Kaderbrief Als je het niet meer weet,
verhoog je de parkeertarieven. Stop daar
eens mee
Draagt het college op om:
Parkeertarieven niet elke keer te
verhogen, maar daar minimaal 2 jaar
tussen te laten zitten. En met dit voorstel
naar de raad te komen.
Kaderbrief: Bezuinig niet op handhaving,
de stad groeit, de taken voor handhaving
ook,
Draagt het college op om:
Niet te bezuinigen op de afdeling
handhaving.
En met een voorstel te komen hoe deze
afdeling juist meer geld kan opbrengen
voor de gemeente Haarlem en het aantal
handhavers door dit verdienmodel kan
meegroeien met het aantal inwoners in
de gemeente Haarlem

Trots
Hlm

RB

De parkeertarieven in Haarlem worden altijd jaarlijks verhoogd op
basis van het inflatiecijfer net als de overige tarieven. De raad stelt
de tarieven jaarlijks vast bij de begroting.

Verworpen

VT

16

M

M

Voor:
SP Trots Hlm

Het college ontraadt de motie.

Trots
Hlm

Het college vindt toezicht en handhaving op de naleving van regels
van belang voor de veiligheid en leefbaarheid van de stad. In
voorliggende voortgangsrapportage en kaderbrief worden geen
voorstellen gedaan voor bezuiniging hierop.

JW

Het college ziet handhaving echter ook niet als een verdienmodel.
Het onderdeel van de motie dat ziet op het doen van een voorstel
om geld dat met handhaving wordt verdiend in te zetten om het
aantal handhavers te vergroten is niet realiseerbaar.
De opbrengsten van boetes gaan niet naar de gemeente, maar
rechtstreeks naar het Rijk.
De opbrengst van fiscale naheffingsaanslagen (parkeerbonnen) valt
wel toe aan de gemeente zelf. Hierbij speelt echter mee dat deze
opbrengst niet hoger mag zijn dan de kosten die voor
parkeerhandhaving gemaakt worden. Ook is er een landelijk
vastgesteld maximum voor de hoogte van naheffingsaanslagen
parkeerbelastingen. Parkeerbonnen kunnen dus niet als
verdienmodel voor uitbreiding van handhaving worden gezien.
Het college ontraadt de motie.

13

Verworpen
Voor:
SP Trots Hlm
SV:
GLH SP OPH AP

Overzicht Moties Kadernotabrief en Amendementen en Moties Voortgangsrapportage 2020 inclusief besluitvorming
Afd.

Nr.
MA
2019

Onderwerp

Ingediend
door

PH

Advies college

PG

17

Kaderbrief: Digipanel per stadsdeel voor
ophalen input bewoners, waar te
bezuinigen, waar juist niet en waar winst
gemaakt kan worden.
Draagt het college op om:
Wanneer dit nog niet gebeurt is een
digipanel uit te schrijven per stadsdeel,
waar de bewoners van dat stadsdeel
mogen aandragen waar in hun stadsdeel
wel of niet op bezuinigd kan/moet
worden en waar winst/opbrengst
mogelijkheden zijn.
Kaderbrief: Tekort aan openbare
toiletten pijnlijk zichtbaar in
Coronacrisis.
Draagt het college op om:
Met een voorstel te komen hoe het
aantal fysieke openbare toiletten in
eigendom van de gemeente Haarlem zelf
kunnen toenemen.

Trots
Hlm

JB

Het college vindt draagvlak van de bevolking voor besluiten die hen Verworpen
raken noodzakelijk. Deze bestuursperiode wilde de coalitie
Voor:
halverwege de rit een herijking doen, en daar ook
OPH Trots Hlm
bewonersparticipatie voor inzetten. Door de coronacrisis en de
ongewisse financiële situatie is dit niet mogelijk gebleken.
Vanuit het programma Nieuwe Democratie wordt
geëxperimenteerd met de wijkbegroting in Schalkwijk. Als dit naar
tevredenheid verloopt kan daarna een stap gezet worden om, met
behulp van expirimenten, bewoners meer te betrekken bij het
opstellen van de begroting.

BBOR

18

M

M

Besluit raad

Het college ontraadt de motie

Trots
Hlm

In de afgelopen periode is uitgezocht op welke wijze toiletten in de
openbare ruimte kunnen toenemen. Daarnaast is de toilet in de
smedestraat toegankelijk. Ook zijn toiletten voor bibliotheken en
begraafplaats aangemeld op de hoge nood app. Onderzocht is of er
een toilet in de Kamp garage kan komen.
Het plaatsen van toiletten in de openbare ruimte is een kostbare
zaak en vraagt ook om een ruimte claim en vaak ook juridisch
procedures. Voor kosten is dit uitgezocht en komen uit op
afhankelijk vn de plek op € 40.000 – 90.000 excl. onderhoud.
Hiertoe is ingezet op openstelling van bestaande toiletten in de
horeca.
In de informatienota Openbare en Opengestelde toiletten
(2019/1034777, cie beheer februari 2020) is de laatste stand van
zaken aangegeven.

MA

Het college ontraadt de motie.
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Verworpen
Voor:
SP OPH Trots
Hlm
SV:
SP Jouw Hlm
AP

Overzicht Moties Kadernotabrief en Amendementen en Moties Voortgangsrapportage 2020 inclusief besluitvorming
Afd.

Nr.
MA
2019

EDCW 19

M

Onderwerp

Ingediend
door

PH

Advies college

Besluit raad

Kaderbrief: Win je als culturele
instelling de jackpot, dan betaal je de
subsidie aan
Draagt het college op om:
In de voorwaarde voor het ontvangen van
subsidie op te nemen, dat als de instelling
die de subsidie ontvangt op andere wijze
financieel tegemoetkoming krijgt, zij de
subsidie weer terug betaald, zodat het
weinig beschikbare geld goed gebruikt
wordt bijvoorbeeld aan een andere
instelling die het moeilijk heeft.

Trots
Hlm

MTM

Culturele instellingen zijn verzelfstandigd, mede om de
mogelijkheden voor cultureel ondernemerschap te versterken en
daarmee extra financiële middelen aan te trekken voor nieuw
beleid, nieuwe activiteiten en exposities.

Verworpen
Voor:
Trots Hlm
SV:

De Algemene Subsidie Verordening stelt dat de gemeentelijk
Jouw Hlm
subsidie wel nodig moet zijn om bepaalde activiteiten uit te voeren.
Als hiervoor externe financiering beschikbaar zou zijn, is subsidie
niet nodig. Dit is echter niet het geval.
De gemeentelijke subsidie is bestemd voor de structurele vaste
lasten van de culturele instelling. Fondsen en sponsoren geven
daarnaast veelal geoormerkte bijdragen, gekoppeld aan een
specifiek doel. Ook de rijkssubsidie voor het Frans Hals Museum is
bestemd voor een project (samen met het Amsterdam Museum) en
kan niet worden ingezet voor de reguliere museumexploitatie. In de
jaarrekening van het FHM worden doelsubsidies en
projectbijdragen apart verantwoord. Externe financiers zullen
afhaken indien hun (voor andere doelen bestemde) bijdragen in
mindering worden gebracht op de gemeentelijke subsidie.
Het college ontraadt de motie.
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Overzicht Moties Kadernotabrief en Amendementen en Moties Voortgangsrapportage 2020 inclusief besluitvorming
Afd.

Nr.
MA
2019

Onderwerp

Ingediend
door

PH

Advies college

Besluit raad

JOS

20

Waar blijft toch dat plan, met één
regisseur voor dat ene gezin?
Verzoekt het college om:
•Samen met de gemeenten in de regio,
vanuit een gezamenlijke visie en opgave,
te komen met een geïntegreerde aanpak
voor de jeugdzorg;
•In deze aanpak nadrukkelijk in te gaan
op preventie, een eenduidige in- door- en
uitstroom van kinderen en jongeren
binnen de jeugdhulp, bijvoorbeeld via een
gemeentelijk jeugdloket, en inzicht in
effecten van de verleende hulp (kwaliteit
zorg);

D66
GLH
OPH
Trots

JB

De gemeente Haarlem is samen met de gemeenten in de regio met
het traject gestart ’samen op weg naar de beste jeugdhulp’, een
programma voor een meer effectieve, samenhangende en kosten
efficiënte jeugdhulp in Zuid Kennemerland en IJmond.
Hierin wordt de afgelopen 5 jaar jeugdhulp geëvalueerd, wordt de
gezamenlijke visie op specialistische jeugdhulp in de regio
doorontwikkeld en wordt de verwerving van de specialistische
jeugdhulp voor 2020 en verder zorgvuldig voorbereid.
Bij de aanpak zijn de uitgangspunten van de transformatie van de
jeugdzorg voor onze regio leidend. Hierin is nadrukkelijk aandacht
voor preventie, normalisering van zorg, zo thuis mogelijk opgroeien
en verminderen van jeugdbeschermingsmaatregelen.
Het optimaliseren van de samenwerking van de ketenpartners is
daarvoor cruciaal. De gemeenten en de partners werken aan een
gezamenlijke ontwikkelagenda voor de beschermingsketen rondom
jeugdigen. In recente bijeenkomsten met deze partners wordt
zichtbaar dat hier nog grote stappen in gezet moeten worden. De
aanpak moet leiden tot een efficiëntere keten met tijdig passende
hulp aan kinderen en jeugdigen, korte doorlooptijd en minder
bureaucratie. Er loopt een evaluatie over de afstemming en
samenwerking tussen het CJG en SWT. Hiermee zet het college
nadrukkelijk in op versterking van de samenwerking. Dit sluit aan bij
de jeugdnota ‘’ Samen voor Jeugd’.
Het belang van inzicht in de effecten van verleende hulp wordt door
het college onderschreven. Door het verbeteren van de monitoring
en sturing binnen de gemeente op terrein van jeugdhulp zijn de
effecten van de verleende hulp beter inzichtelijk te maken. Ook
sluiten we aan bij landelijke ontwikkelingen en richten we ons waar
mogelijk op evidence based interventies.

Aangenomen

M

Het college staat positief tegenover deze motie.
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Voor:
GLH D66 OPH
Trots Hlm CDA
SP Jouw Hlm
CU

Overzicht Moties Kadernotabrief en Amendementen en Moties Voortgangsrapportage 2020 inclusief besluitvorming
Afd.

Nr.
MA
2019

Onderwerp

Ingediend
door

PH

Advies college

Besluit raad

PG

21

Dekking kapitaallasten Impulsregeling
Draagt het college op
De dekking van de kapitaalslasten alleen vast
te leggen voor de jaren 2021 en 2022. De
dekking later bij aanvang van een nieuwe
bestuursperiode opnieuw vast te stellen.

D66
CDA
Trots

MS

De raad heeft in volgende jaren altijd een mogelijkheid om
een alternatieve dekkingsbron aan te wijzen binnen het
geheel van te maken exploitatieafwegingen. Mits het
totaalbedrag van de cofinanciering intact blijft.

Verworpen

Het college ontraadt de motie.

SV:
GLH HvH PvdA
Aangenomen

MO/
JOS

22

M

A

Het college interpreteert dit amendement als het instemmen met
de maatregelen Jeugd en WMO die worden voorgesteld voor 2020
(besluitpunbt 4 van de VR 2020) en de wens om na het zomerreces
in de commissie over de voorgestelde en mogelijk aanvullende
maatregelen Jeugd en WMO van 2021 e.v. nader in gesprek te
gaan.

Efficiëntere WMO en Jeugdzorg zorvuldig CU AP JB
afwegen
Besluit
Besluitpunt 4 aan te passen zodat deze
komt te luiden:
4. Ten aanzien van de kostenontwikkeling
Jeugd en Wmo Alleen in te stemmen met
de voorstellen voor 2020 en alleen voor
dat jaar en het college de opdracht te
geven de overige voorstellen nader uit te
werken en te onderbouwen en daarbij
tevens te zoeken naar andere
maatregelen zoals verbeteren van de
governance in het sociaal domein en het
sneller beschikbaar maken van geschikte
woningen om bijdragen aan
woonvoorzieningen te kunnen beperken
en deze maatregelen dit najaar voor te
leggen aan de gemeenteraad.

Gezien de Voortgangsrapportage 2020 betrekking heeft op de
maatregelen die ingesteld worden in 2020 (wijziging van de
begroting) deelt het college de mening dat een nader gesprek over
de maatregelen Jeugd en WMO voor 2021 e.v. met de commissie
gevoerd dient te worden. Na het zomerreces en voor de
behandeling van de Programmabegroting 2021 zal het college
nadere informatie over de maatregelen voor 2021 e.v. delen en
bespreken met de commissie.

Het college staat positief tegenover het amendement.

-
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Voor:
D66 HvH Trots
Hlm CDA VVD

Voor:
GLH D66 OPH
Jouw Hlm CU
HvH AP Trots
Hlm VVD PvdA
SV:
GLH

Overzicht Moties Kadernotabrief en Amendementen en Moties Voortgangsrapportage 2020 inclusief besluitvorming
Afd.

Nr.
MA
2019

Onderwerp

I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

23
BIS

Oostpoort ook OV-knoop
CU
Verzoekt het college
•Te onderzoeken of het mogelijk is bij de
bouw van de fiets- en voetgangerstunnel
gelijk de HOV-tunnel te realiseren, zo
nodig alleen in ruwbouw, om zo op de
totale bouwkosten te besparen en ten
behoeve van een goede afweging door de
gemeenteraad de kosten van de drie
scenario’s (HOV-tunnel tegelijk bouwen,
HOV-tunnel tegelijk in ruwbouw bouwen
en HOV-tunnel pas later bouwen) in kaart
te brengen;
•In overleg te gaan met Rijk en provincie
over mogelijkheden om bij te dragen in
de bekostiging van de HOV-tunnel (of de
ruwbouw daarvan) in het kader van werkmet-werk maken bijvoorbeeld vanuit het
budget voor MIRT A9 Rottepolderplein of
provinciale budgetten voor OVinvesteringen;
•In overleg te gaan met het bedrijfsleven
in de Waarderpolder of zij willen
bijdragen aan deze OV-verbinding zoals
eerder ook is gebeurd met de fietsbrug bij
de Industriehaven

M

Ingediend
door

PH

Advies college

Besluit raad

FR

Voor de Oostpoort gaat het college uit van de door de raad
vastgestelde ontwikkelvisie.
Er zijn nog verschillende ruimtelijke uitwerkingen nodig om de zone
daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen. Dat betreft ook de
infrastructurele uitwerking. Deze uitwerking hangt samen met de
keuzes die worden gemaakt in het Haarlemse mobiliteitsbeleid, dat
eind van het jaar aan de raad wordt voorgelegd.
Wanneer in de uitwerking prioriteit wordt gegeven aan een
(onderzoek naar een) HOV-tunnel op deze plek, dan zal een
onderdeel van de aanpak zijn om met Rijk en provincie in overleg te
gaan over mogelijkheden om hieraan bij te dragen. Daarbij kunnen
we ook het bedrijfsleven in de Waarderpolder betrekken. Op dit
moment is dit echter nog niet aan de orde.

I
N
G
E
T
R
O
K
K
E
N

Het college ontraadt de motie.

18

Overzicht Moties Kadernotabrief en Amendementen en Moties Voortgangsrapportage 2020 inclusief besluitvorming
Afd.

Nr.
MA
2019

ECDW 24

M

Onderwerp

Ingediend
door

PH

Advies college

“Wees voorzienig met
exploitatievoorzieningen”
verzoekt het College;
•Voor alle zich door (tussentijdse
financiele) evaluaties geopenbaarde
danwel aangekondigde
exploitatietekorten van instellingen
waarbij gemeente Haarlem
(exploitatie)subsidieverstrekker is
(reserve)voorzieningen te treffen binnen
de eigen gemeentelijke begroting, 1.
zoveel mogelijk binnen het lopende
exploitatietijdvak, 2. Zoveel mogelijk
binnen het lopende subsidietijdvak, 3. In
het navolgende boekjaar van gemeente
Haarlem,
•Tevens voor de te verwachten
exploitatietekorten in navolgende jaren
voor die jaren binnen de gemeentelijke
begroting voorzieningen te treffen,
•Bij negatieve besluitvorming door de
gemeente rondom de verstrekking van
aanvullende exploitatiesubsidie de
daartoe in het leven geroepen
(reserve)voorziening terug te laten
vloeien naar de Algemene Reserve
danwel geoormerkte reserve

AP

MS

De werkwijze in Haarlem is dat accounthouders in de organisatie in Verworpen
direct contact staan met verbonden partijen en gesubsidieerde
Voor:
instellingen om te beoordelen hoe het met deze partijen gaat.
SP AP
Hierbij wordt ook gekeken naar de financiële positie van deze
partijen en het (verwachte) resultaat. Elk jaar wordt op basis van
een risico-classificatie de mate van benodigd toezicht bepaald.
Afhankelijk van de risicoscore is er sprake van normaal, verhoogd of
intensief toezicht. Bij verhoogd/intensief toezicht worden dan meer
gesprekken gevoerd met de betrokken partij, zowel ambtelijk als
bestuurlijk. De gekwantificeerde risico’s maken vervolgens deel uit
van het risicoprofiel van de gemeente. Tweemaal per jaar wordt
getoetst of het weerstandsvermogen toereikend t.o.v.de
gekwantificeerde risico’s
De algemene reserve is als weerstandsvermogen aangewezen. Het
in het leven roepen van allerlei afzonderlijke reserves leiden tot
sub-optimalisatie (niet alle risico’s treden gelijktijdig op) waardoor
voor de algemene reserve is gekozen. Voor het treffen van
voorzieningen gelden volgens de BBV strenge voorwaarden, die zich
niet goed lenen voor risico’s. Een voorziening mag je pas treffen als
zeker is dat een toekomstige (financiële) onzekerheden zich
voordoet of dat een verplichting is aangegaan.
Het college ontraadt de motie.

TWEEDE TERMIJN
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Besluit raad
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Onderwerp

Ingediend
door

PH

Advies college

MO/
JOS
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Zonder inzicht geen besluit
Besluit:
•Besluitpunt 4 van de besluitpunten van
de Voortgangsrapportage 2020 te
schrappen en eventuele financiële
gevolgen te dekken uit de algemene
reserve.

Jouw
Hlm

MTM

Verworpen
De kostentoename Jeugd en Wmo is dermate groot dat het
college het niet verantwoord acht om nu geen maatregelen te
Voor:
treffen.
SP (1) Jouw

A

Het college ontraadt het amendement.
-

20

Besluit raad

Hlm
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Afd.

Nr.
MA
2019

Onderwerp

26

Support your Minima
Jouw FR
Verzoekt het College van B&W om:
Hlm SP
•Te onderzoeken hoe minima met
kinderen dit jaar een ‘uitje’ aangeboden
kan worden door middel van bijvoorbeeld
een waardebon;

M

Ingediend
door

PH

Advies college

Besluit raad

Haarlemse kinderen moeten altijd mee kunnen doen, ook tijdens de Verworpen
corona crisis. Het minimabeleid heeft diverse mogelijkheden voor
kinderen voor het maken van uitstapjes. Voor extra uitjes vanwege Voor:
SP OPH Jouw
de coronacrisis zijn geen middelen beschikbaar.
Hlm

Sinds 2017 heeft Haarlem de kindgelden. Naast structurele invulling SV:
van dit budget zoals de jaarlijkse tegemoetkoming
AP PvdA
schoolkostenregeling, is er beperkte ruimte om initiatieven te
ondersteunen bij het organiseren van een uitstapje voor deze
kinderen. Die waren er ook afgelopen zomer. Zo zijn er via Rebup
uitstapjes geweest naar Terschelling, de Tinadag en het Frans Hals
museum (2018). En in 2019 zijn er uitstapjes geweest naar de
Summerbios, Summertime: gedurende vijf weken een bezoek aan
een stad en de Toneelschuur: bezoek aan de voorstelling de
Rattenvanger. Bij Stuif Stuif kregen kinderen met een HaarlemPas 2
euro korting en 3 funmunten. Helaas gaat dit jaar de StuifStuif niet
door vanwege corona maatregelen.
Bij de toekenning van de schoolkostenregeling wordt per kind € 50
extra uitbetaald, het kinderkeuzebudget. Kinderen kunnen zelf
bepalen waaraan zij deze € 50 uitgeven. Per kind wordt er ook een
ansichtkaart meegestuurd met het verzoek aan kinderen om aan te
geven waaraan zij hun € 50 hebben besteed. Op de binnengekomen
ansichtkaarten zien we er een grote variatie aan keuzes. Er zijn ook
kinderen die liever kiezen voor de aanschaf van kleding of
(buiten)speelgoed. Als beloning voor het terugsturen van de
ansichtkaart ontvangen kinderen een VVV-bon.
Bij (landelijke) initiatieven van Stichting ‘het vergeten kind’ voor een
uitstapje naar de winterefteling wordt vanuit de gemeente de
inschrijving en communicatie georganiseerd. Komende augustus
gaat er een uitstapje naar Drievliet, weer in samenwerking met
Stichting ‘het vergeten kind’.
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Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid
reeds uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie.
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Ingediend
door

PH

Advies college

Besluit raad
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Support your ZZP’ers
Verzoekt het College van B&W om:
• De €75.000 bedoeld voor Haarlem
Marketing in te zetten om Haarlemse
ZZP’ers die door de coronacrisis in de
problemen zijn gekomen te helpen;

Jouw
Hlm
SP

RB

Het budget voor de campagne van Haarlem Marketing draagt eraan
bij dat er weer meer bezoekers naar de stad komen. Meer
bezoekers betekent meer bestedingen in de lokale horeca, winkels
en culturele instellingen en meer inkomsten uit toeristenbelasting.
Met de campagne wordt eerst regionaal bezoek aangetrokken en
voorzichtig uitgebouwd richting nationaal en internationaal bezoek.
Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de corona
richtlijnen en wordt de campagne bijgestuurd wanneer dat nodig is.
De vraag voor een campagne komt vanuit de horeca, detailhandel
en cultuur en is breed gedragen in de stad. De BIZ binnenstad
steunt zelf de campagne ook met €75.000,-. Met het noodfonds is
ingezet op de zwaar getroffen sectoren waaronder horeca en
cultuur. Het is voor de gemeente niet haalbaar om alle sectoren en
ZZP’ers financieel te ondersteunen. Voor ZZP’ers zijn de TOZO 1+2
regelingen die voorzien in een ondersteuning gelijk aan een
minimum inkomen. Deze ondersteuning is voor alle getroffen
zelfstandigen. Wel zal Haarlem Marketing de opdrachten voor deze
campagne (tekst / fotografie / vormgeving) uitzetten bij Haarlemse
ZZP’ers en ondernemingen.

Verworpen

M

Het college ontraadt daarom deze motie.
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Voor:
SP OPH Juw
Hlm
SV:
HvH Trots Hlm
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Ingediend
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Geen tariefdifferentiatie grotere
huishoudens
Verzoekt het college:
De verdere tariefdifferentiatie op basis
van huishoudensgrootte voor de
afvalstoffenheffing niet te verwerken in
de Programmabegroting 2021-2024

CU

M

PH

Advies college

Besluit raad

Bij de bespreking van de belastingvoorstellen 2020 heeft de raad
het college verzocht de mogelijkheden van een verdere
tariefdifferentiatie voor de afval-en rioolheffing uit te werken.
De mogelijkheden zijn opgenomen in de informatienota
tariefdifferentiatie en heffingsgrondslagen afval-en rioolheffing
(2020/223346). Deze is in april in de commissie Bestuur besproken.
De commissie heeft het advies gegeven om de grondslag voor de
rioolheffing te handhaven en een voorstel uit te werken voor een
verdere tariefdifferentiatie voor de afvalstoffenheffing. Deze
uitwerking is opgenomen in bijlage 2 van de Kaderbrief 2021.

Verworpen
Voor:
SP OPH CU
SV:
Trots Hlm

Het college heeft geen voorkeur om al dan niet tot verdere
tariefdifferentiatie over te gaan. Door middel van deze motie wordt
de raad in de gelegenheid gesteld zich hierover uit te spreken

29

M

Een beetje evenwicht zoeken in
beheersing van de uitgaven
Draagt het college op om in 2020 de
formatiekosten inhuur te verlagen met 2
miljoen euro (<2% van de personele
kosten, inclusief inhuur) ten opzichte van
de begroting.

Haarlem heeft onlangs de Roemer norm geïmplementeerd en
streefcijfers hiervoor opgenomen in de meerjarenbegroting. Het
beleid is erop gericht om de inhuur verder te beperken en indien
mogelijk ruim binnen de streefwaarden te blijven. In 2020 wordt
hier al aan voldaan, de verwachting is om ipv 15% op 14,2% uit te
komen.
De beheersing van de inhuur(kosten) heeft maar gedeeltelijk ten
doel kosten te besparen, het gaat ook om de continuïteit van
werkzaamheden, behoud van kennis en ervaring en om goed
werkgeverschap. Doorvoeren van een verlaging van het aandeel
inhuur zonder ophoging van budget voor regulier personeel of
uitbesteden van werk kan alleen als bijbehorende taken en
activiteiten worden geschrapt.

OPH
HvH
VVD
JH

Het college ontraadt de motie.
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Verworpen
Voor:
OPH Jouw Hlm
HvH Trots Hlm
VVD
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Gemeente snijdt eerst maar in eigen
HvH
vlees
OPH
Draagt het college op
Deze posten ten lasten te brengen van de
eigen middelen bedrijfsvoering en die
boodschap ook aan Spaarnelanden over
te brengen

31

M

M

‘Ondersteun culturele instellingen
maximaal voor een maximaal
rendement’
Roept het college op
•Komende week dringend in gesprek te
gaan met de grote culturele instellingen
waaronder de Philharmonie/
Stadsschouwburg, Toneelschuur/
Filmschuur, Patronaat en het Frans Hals
Museum om in de intentieverklaringen de
maximale budgetten aan te vragen bij het
Rijk door vanuit de gemeente de
maximale budgetten evenredig te
matchen en dit voor 10 juli in te dienen.

Ingediend
door

PH

Advies college

Besluit raad

Verworpen
Voor:
OPH Jouw Hlm
CU HvH Trots
Hlm VVD
SV:
VVD CU
Jouw Hlm
Aangenomen

VVD
HvH
OPH
AP SP

Raadsbreed
SV:
GLH D66 PvdA
Trots Hlm
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Het tijdig informeren van de
VVD
gemeenteraad over de inzet van het
OPH
noodfonds
AP
Roept het college op,
•De raad inzage te geven in de gemaakte
inventarisatie van de financiële
problemen bij gesubsidieer-de
instellingen,
•De raad tijdig te informeren indien
instellingen of organisaties bij de
gemeente aankloppen voor noodsteun
en/of te kennen geven niet in staat te zijn
om de afgesproken prestaties te leveren,
•De raad tijdig inzage te geven de
(verslechterde) financiële positie van de
desbetreffende instelling of organisatie,
indien het college heeft besloten tot
uitkering uit het noodfonds,

M

Ingediend
door

PH

Advies college

Besluit raad

Verworpen
Voor:
SP D66 OPH CU
HvH AP Trots
Hlm VVD
SV:
SP
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Ingediend
door

33

Steunmaatregelen Politiek gevoelig of
niet, afwijkingen worden ALTIJD
proactief gemeld
Stelt voor de tekst op pagina 6
- Rapportage vindt periodiek bij de
reguliere P&C rapportagedocumenten
plaats. Bij politiek gevoelige afwijkingen
wordt de raad proactief geïnformeerd.

Trots
Hlm

34

A

M

PH

Advies college

Besluit raad

Verworpen
Voor:
D66 Jouw Hlm
HvH Trots Hlm

Te wijzigen in
- Rapportage vindt periodiek bij de
reguliere P&C rapportagedocumenten
plaats. Bij afwijkingen wordt de raad
proactief geïnformeerd
Kaderbrief: Zeikbeleid plasje kwijt,
Trots
Huidige Haarlems Zeikbeleid heeft
Hlm
wildplassen tot gevolg. Beboet het niet
of zorg voor alternatieven
Draagt het college op om:
Tijdens de coronacrisis en of een tweede
golf, of toekomstige situaties waarbij de
horeca gesloten is, is te erkennen dat het
huidige toiletbeleid ontoereikend is. In
deze specifieke situatie geen boetes uit te
delen en/of voor alternatieve openbare
toiletten te zorgen verspreid over de
gemeente.

Verworpen
Voor:
SP Trots Hlm
HvH
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Kaderbrief: 10000 huizen erbij, maar 0
openbare toiletten,
Draagt het college op om:
Bij de 8 ontwikkellocaties specifiek en de
gemeente Haarlem als geheel ook aan
openbare 24/7 rolstoel toegankelijke
openbare toiletten te denken. En met een
plan te komen hoe uiteindelijk in elk van
de 5 stadsdelen tenminste 1 openbaar
rolstoel toegankelijk toilet kan komen.
Kaderbrief: Pas de Plaskrul aan, vrouwen
zeiken ook wel eens, geen onderSCHEID
tussen mannen en vrouwen
* Plaskrullen aan te passen zijn, zodat ook
dames en mindervaliden er gebruik van
kunnen maken
Ombuigingenlijst
Verzoekt het college,
• Een kort en intensief traject te starten
om te komen tot een inventarisatie van
bezuinigingsmogelijkheden
(Ombuigingenlijst) en deze uiterlijk bij de
publicatie van
de begroting - al dan niet vertrouwelijk
aan de gemeenteraad te sturen,

Trots
Hlm

Verworpen

Trots
Hlm

Verworpen

VVD

Verworpen
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37

M

M

M

PH

Advies college

Besluit raad

Voor:
SP Trots Hlm
OPH

Voor:
SP Trots Hlm
Jouw Hlm CU

Voor:
VVD Trots Hlm
OPH AP HvH
Jouw Hlm CU
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Afd.

Nr.
MA
2019

Onderwerp

38

Kaderbrief Attractie Spaarnelanden is
Trots
net Disneyland, lange rijen, dus voor hier Hlm
ook fast lane tickets in.
Draagt het college op om:
Met een voorstel te komen hoe op korte
termijn de wachtrijen op zaterdag bij het
milieuhof van Spaarnelanden met een
systeem a la de fast lane tickets
vermindert kunnen worden.
“In actie tegen armoede!”
PvdA
Roept het college op
•Samen met andere gemeenten (VNG,
G20, G40, etc) bij het kabinet erop aan te
dringen dat een stijging van de armoede
met 25% onaanvaardbaar is, uit te
spreken dat stijging van armoede
überhaupt niet aanvaardbaar is, aan te
dringen op compenserende maatregelen
en de Raad over de uitkomsten te
informeren;
•Te komen met informerende
maatregelen, waardoor ook voor de
nieuwe doelgroep, het bestaan en de
mogelijkheden van de voorzieningen,
bekend wordt zodat zij hiervan gebruik
kunnen maken.

39

M

M

Ingediend
door

PH

Advies college

Besluit raad

Verworpen
Voor:
Trots Hlm

Verworpen
Voor:
Jouw Hlm, AP
Trots Hlm
PvdA SP
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Ingediend
door
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Kaderbrief Bezuinig NIET op handhaving,
de VNG waarschuwt en normaal
luisteren we naar de VNG, voorkom
tweedeling in de stad
Draagt het college op om:
Niet te bezuinigen op handhaving in de
sociaal zwakkeren wijken in de gemeente
Haarlem. Om verdere tweedeling is de
stad Haarlem te voorkomen
Kaderbrief: Zeikbeleid zaak open, dan
ook toilet open.
Draagt het college op om:
Zaken, zoals tuincentra, bouwmarkten,
afhaaltenten en etc die gewoon open zijn
geweest en open zijn, te verplichten
anders dringend te verzoeken ook hun
toilet opente houden voor gebruik van
klanten en passanten

Trots
Hlm

41

M

M

PH

Advies college

Besluit raad

Verworpen
Voor:
SP Trots Hlm
SV:
SP

Verworpen

Trots
Hlm

Voor:
GLH (3) OPH
Juw Hlm CU
HvH Trots Hlm
PvdA
SV:
GLH SP OPH
Jouw Hlm CU
HvH PvdA
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