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   EERSTE TERMIJN     

CC 
(i.a.m. 
BBOR) 

01 A Afvalstoffenheffing: differentiatie is 
controversieel 
BESLUIT 
De verdergaande differentiatie van de 
afvalstoffenheffing controversieel te 
verklaren en daarom 
Besluitpunt 2c te wijzigen zodat deze 
komt te luiden: ‘De raad spreekt een 
voorkeur uit om de tarieven voor 2022 
niet verder te differentiëren en de 
tarieven voor 2022 bij de Haarlemse 
belastingvoorstellen 2022 vast te stellen 
(paragraaf 4)’;  

CU SP 
Trots 
Hlm 

   

BBOR 02 
BIS 

M Verbreding fietspad Schoterweg 
Verzoekt het college: 
Het fietspad westzijde Schoterweg tussen 
Paul Krugerstraat en Floresstraat te 
verbreden van 2 meter naar circa 3 meter 
 
 
Verzoekt het college: 
Het fietspad westzijde Schoterweg tussen 
Paul Krugerstraat en Floresstraat te 
verbreden van 2 meter naar circa 3 meter 
en in de Programmabegroting 2022-2026 
hiervoor dekking te zoeken binnen 
bijvoorbeeld het budget beheer en 
onderhoud, de SOR middelen (actieplan 
Fiets) of het IP 

CU  -   
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ECDW 03 M Red Wereldmuziekschool in 
Winkelcentrum Schalkwijk 
 verzoekt het college: 
•Om de Wereldmuziekschool 
(incidenteel) financieel in staat te stellen 
het beoogde pand in het winkelcentrum 
Schalkwijk te betrekken door de hogere 
huur te compenseren; zo mogelijk uit het 
Corona Herstelfonds; 
•Op de kortst mogelijke termijn, maar 
uiterlijk tijdens de begrotingsbehandeling 
2022-2026 de overige benodigde 
financiële ruimte te vinden om de 
Wereldmuziekschool structureel te 
blijven steunen. 

PvdA 
AP 
GLH SP 

   

JOS 
(i.a.m. 
CC) 

04 A Een ramp, die is echt onontkoombaar, 
als we niet investeren in de jeugd 
Besluit punt 1 sub d te wijzigen van 
Het restant jaarrekeningresultaat 2020 na 
bestemming €2.632.000 te doteren aan 
de algemene reserve (paragraaf 1.7). 
Naar 
•Van het restant jaarrekeningresultaat 
2020 €1.500.000 in te zetten om 
onmiddellijk de knelpunten in de 
jeugdzorg te inventariseren, en extra 
jeugdzorg beschikbaar te maken 
•Het restant jaarrekeningresultaat 2020 
na bestemming €1.132.000 te doteren 
aan de algemene reserve (paragraaf 1.7 

SP    



  Overzicht amendementen en moties Kadernotabrief 2022 en Voortgangsrapportage 2021   1e  termijn   

Afd. Nr. 
2021 

MA Onderwerp Inge-
diend 
door 

PH Advies college Besluit raad 

 

 3 

MO 05 M Motie sociale basis weer op orde 
verzoekt het college, 
-de bezuiniging op de Sociale basis van 
250.000 eu jaarlijks voor 2022 en 2023 
terug te draaien,  
-tussen 2022 en 2025 150.000 eu jaarlijks 
toe te voegen aan de sociale basis voor 
de taken die voorheen als werkdag te 
boek stonden, 
-de kosten hiervan te dekken uit de 
verhoging van het gemeentefonds, 

AP SP 
Jouw 
Hlm 

   

CC  06 M Duurzaamheidsbegroting 
vraagt het college, 
-bij een volgende klimaatbegroting ook 
gegevens op te nemen op de volgende 
on-derwerpen: sociale gelijkheid (sociaal 
economisch verschil tussen rijkste en 
armste wijk in euro’s), biodiversiteit 
(aantal m2 ecologisch beheerd groen, 
gemiddeld aan-tal bomen per 
huishouden, aantal kritische soorten), 
afvalstromen & percentage her-gebruikt 
afval (beide tonnen kg), 
-bij alle doelen aan te geven wat de 
kosten per gerealiseerde eenheid zijn, 

AP SP     
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CC 07 M “Haarlems Transformatiefonds” 
Roept het college op 
•Te onderzoeken of en zo ja op welke 
wijze een Haarlems Transformatiefonds 
bij kan dragen aan de ambities ten 
aanzien van gebiedsontwikkeling in brede 
zin (nieuwbouw, infrastructuur, groen, 
werkgelegenheid en voorzieningen) en 
een informatienota voor te leggen aan de 
raad voor de Begroting 2022, zodat een 
mogelijk Haarlems Transformatiefonds 
geïmplementeerd kan worden in de 
Begroting 2022 
•Hierbij de aanbevelingen van de 
Rekenkamer Zaanstad mee te nemen  
(link) 

PvdA 
SP 

   

PG 

(ism 

CC: 

08 M “Vacature: zonemanager Orionzone & 
Zijlweg zone” 

Roept het college op 
•In aankomende financiële cyclus/cycli zo 
spoedig mogelijk ook voor de Orionzone 
en de Zijlweg-zone zonemanagement te 
realiseren teneinde toereikende 
communicatie en coördinatie te 
realiseren 

PvdA 
SP 

   

https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/transformatiefonds/
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BBOR 09 M Veilige oversteek kruisingen Amerikaweg 
verzoekt het college, 
-in het IP een post op te nemen voor een 
kruisingsvrije oversteek voor voetgangers 
en fietsers op de kruispunten 
Amerikaweg, Schipholweg, Prins 
Bernhardlaan enerzijds en Amerikaweg, 
Oude Schipholweg, Boerhaavelaan 
anderzijds 

AP    

 10 M “Haarlem onderzoekt eigen 
slavernijverleden” 
verzoekt het College; 
·   de gemeenteraad een voorstel te doen 

op welke wijze, op welke termijn en 
tegen welke kosten, bij voorkeur met 
(een aantal van) de achttien steden uit 
het voormalige gewest Holland en 
West-Friesland, onderzoek kan worden 
gedaan naar zowel het transatlantische 
als continentale slavernijverleden van 
Haarlem (en overige steden in het 
voormalige gewest), 

·   voor de precisering van de 
onderzoeksvragen en -methodiek aan 
te sluiten bij relevante, recente 
onderzoeken elders in het land, 

·   het benodigde budget te halen uit de 
reserve ongedeelde stad, 

AP    
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BBOR 11 M Verder snijden in OV, Nee! 
En verzoekt het college 
Deze oproep kenbaar te maken bij 
Gedeputeerde en Provinciale Staten 
Noord Holland, al dan niet versterkt met 
begeleidende argumentatie; 

SP    

JOS 12 M Discrimineren mogen we nooit 
accepteren 
Verzoekt het College van B&W om: 
•Om samen het Novacollege, jongeren en 
werkgevers een plan van aanpak te 
maken om stagediscriminatie tegen te 
gaan, en hierover voor de 
begrotingsbehandeling in 2021 te 
rapporteren; 

Jouw 
Hlm 

   

ECDW 13 M Stadsdichterbij 
Verzoekt het College van B&W om: 
•De zoektocht naar een nieuwe 
stadsdichter alsnog ter hand te nemen en 
voor het eind van het jaar een nieuwe 
kandidaat voor te dragen; 
 

Jouw 
Hlm 

   

ECDW 14 M Aan de slag met modulebouw 
Verzoekt het College van B&W om: 
•Om in contact met Rabobank te treden 
om te kijken of de bank ook in Haarlem 
aan de slag wil met modulebouw waarvan 
in ieder geval de helft sociaal; 

Jouw 
Hlm 
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SMSR 15 M Inkomenstoeslag  
Verzoekt het College van B&W om: 
• Aan Haarlemmers die op 1 januari 2020 
een inkomen hadden van minder dan 
120% van het bijstandsniveau en er nog 
steeds onder zitten, dit jaar de individuele 
inkomenstoeslag uit te keren; 

Jouw 
Hlm 

   

SMR 16 M Haarlem Webcam  
Verzoekt het College van B&W om: 
•Weer een webcam aan het stadhuis te 
installeren zodat Haarlem en de rest van 
de wereld van onze Grote Markt kan 
genieten; 

Jouw 
Hlm 

   

BBOR 
(iom 
CC) 

17 A Amendement “Betaling Elders” 
Besluit 
• De tekst in het raadsstuk onder het 
kopje 1.8 besluitenpunten onder 7 aan te 
passen in: Bij 1.8 Besluitpunten onder 7 
besloten wordt dat: “De formatie binnen 
het fysieke domein uit te breiden met 3,5 
FTE te weten(….) 1, fte tactisch beheerder 
(vanaf 2022: E 130.000) en 2 fte 
zonemanagement (vanaf 2e helft 2021 E 
285.000) te dekken uit een de in de 
kadernota 2019 structureel beschikbaar 
gestelde E 2 miljoen voor de meest 
urgente capaciteitsknelpunten. 

VVD    
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CC 18 A “Uitstel is geen afstel, bis”   
Besluit  
•Besluitpunt 2c. ‘M.b.t. 
tariefdifferentiatie te kiezen voor 4 
categorieën huishoudens en de 
uiteindelijke tarieven voor 2022 bij de 
Haarlemse belastingvoorstellen 2021 vast 
te stellen (paragraaf 4)’; te schrappen. 
 
En verzoekt het college 
 
Alsnog een nieuw voorstel met 
gedifferentieerde tarieven te bespreken 
in de commissie Bestuur.  

CDA 
GLH 
D66 
PvdA 
VVD 

   

ECDW 19 M Motie “een blijk van waardering”   
Verzoekt het college  
In samenspraak met lokale veteranen op 
een passende plek in de gemeente 
Haarlem een Witte Anjer perkje aan te 
leggen die op Veteranendag 2022 in 
gebruik wordt genomen. 

CDA 
CU 

   

CC 20 M Afschaf Hondenbelasting 
Wetende dat 
Draagt het college op 
*In de meerjaren begroting en per 1-1-
2022 dus geen inkomsten uit 
hondenbelasting te boeken in de stukken. 

Trots 
Hlm 
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MO 21 M Een extra solide sociale basis  
Draagt het college op 
*5 ton extra te reserveren, zodat dat geld 
juist nu gebruikt kan worden voor het 
starten van nieuwe impulsen bij bv de 
zelfhulporganisaties, wijkraden en 
zelfhulporganisaties 
Of voor behoud van goede projecten die 
anders wellicht zouden verdwijnen zoals 
de huiskamer van oost of het wereld 
cultuur centrum.   

Trots 
Hlm 

   

VH 22 M Handhaving groeit mee met de stad 1 

handhaver op 5000 inwoners 

Draagt het college op 

*De regel te hanteren van 1 handhaver 

op 5000 bewoners die actief dienst draait 

(kan draaien)  

*Dit als plan voor te leggen aan de raad 3 

weken voor de begroting 2022 start. 

Trots 
Hlm 
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ECDW 23 M Inventariseer alle kunst in eigendom van 
de gemeente   
Draagt het college op 
*De totale hoeveelheid kunst in bezit van 
de gemeente Haarlem en de plek waar 
het zich bevindt en of ze voor openbaar 
zichtbaar zijn, in kaart te brengen en deze 
info aan de raad te geven tenminste 3 
weken voor de programmabegroting 
2022 van start gaat 

Trots 
Hlm 

   

BBOR 24 M Nieuwe fietsenstallingen in aanbouw 

krijgen ook een rolstoel toegankelijk 

openbaar toilet  

Draagt het college op 

*Bij de aanleg van de nieuwe 

fietsenstallingen Houtplein en Hudsonbay 

meteen een openbaar rolstoel 

toegankelijk toilet te integreren  

Trots 
Hlm 
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PG 
(i.a.m. 
ECDW) 

25 M Toekomstwijk 3D.0  Bouwen Bouwen 
Bouwen wordt Printen Printen Printen  
Draagt het college op 
*Open te staan voor nieuwe 
bouwtechnieken zoals 3d printing en te 
onderzoeken hoe deze technieken bij 
kunnen dragen aan de in Haarlem 
gewenste bouwopgave. 
*Een afvaardiging te sturen naar de 
unieke rondleiding in het 3d huis en 3d 
fabriek in Eindhoven  

Trots 
Hlm 

   

CC 26 M Vanaf nu gaan we het echt “Samen 
doen” coalitie en oppositie  
Draagt het college op 
*Vanaf nu bij elke begroting en kadernota 
een vaste post op te nemen “ Voor 
ideeën en wensen van de oppositie”. 
Hiermee geeft het college aan echt 
samen te willen werken. Niet bestede 
gelden vloeien terug naar de algemene 
reserve. De hoogte van de post wordt 
bepaald door het college en hiermee 
geeft zij meteen aan hoe graag zij 
samenwerkt  

Trots 
Hlm 

   

BBOR 27 M Motie Veiligheid boven alles, zelfs bij 
achterstallig onderhoud 
Draagt het college op 
*Ondanks achterstallig onderhoud er 
altijd voor te zorgen dat de veiligheid niet 
in gevaar komt 

Trots 
Hlm 
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Directie 28 M Verifieerbare Stukken 
Draagt het college op 
*Alle stukken te voorzien van een datum 
en als er dingen beweerd of gesteld 
worden deze door middel van een 
voetnoot met verwijzing naar de bron 
gemakkelijk en eenvoudig gecontroleerd 
kunnen worden. 

Trots 
Hlm 

   

CC 29 M De economie groeit leve de economie! 
Maar de koopkracht daalt en de 
werkloosheid neemt toe en de lokale 
lasten in Haarlem stijgen. Alles wordt 
duurder. Leve de economie, maar red de 
bewoners 
Draagt het college op 
*De lokale lasten te bevriezen op huidig 
niveau 2021 en de veranderingen in de 
meerjaren nota’s aan te passen. Na maart 
2022 kan er weer gekeken of en dan 
welke lokale lasten kunnen of moeten 
stijgen of dalen. 

Trots 
Hlm 
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VTH 
(iom CC) 

30 M Leges gastouderopvang omlaag voor 
meer gastouders 
Verzoekt het college: 
Bij de belastingvoorstellen 2022 te komen 
met een voorstel voor het verlagen van 
de leges voor gastouderopvang met 
tenminste 50% en dit bijvoorbeeld te 
dekken door de resterende kosten te 
verrekenen met het hoger vaststellen van 
andere leges zodat de Raad hierover eind 
dit jaar een besluit kan nemen, 

CU 
CDA 
Jouw 
Hlm SP 
AP 

   

MO 31 M Proef met mantelzorgcompliment voor 
beter bereik 
Verzoekt het college: 
In de Programmabegroting 2022-2026 te 
komen met een voorstel voor het houden 
van een proef met het 
mantelzorgcompliment en hiervoor 
bijvoorbeeld dekking te vinden binnen 
extra middelen gemeentefonds uit de 
meicirculaire of het niet organiseren van 
de dag van de mantelzorger, 

CU 
Jouw 
Hlm 
CDA 
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ECDW 32 M Frans Hals van zorgenkind tot 
kroonjuweel 
Besluit: 
-Het college op te dragen om in de 
Begroting 2022 een gedegen studie op te 
nemen waarin alle thema's rond het 
Frans Hals in kaart worden gebracht, en 
voorstellen worden gedaan om tot een 
structurele oplossing voor de lange 
termijn te komen 

HvH 
LH 
OPH 
AP 

   

CC 33 M Corrigeer de OZB voor de onterechte 
extra verhoging in 2021 
Draagt het College op om: 
•De extra verhoging van €250.000 die in 
2021 is toegepast in 2022 en volgende 
jaren te schrappen. 
•De extra verhoging uit 2021 in 2022 
eenmalig te corrigeren middels een 
verlaging van de OZB in 2022 met 
€250.000. 

HvH 
LH 
OPH 
AP 

   

 34 M Motie: Eerst de ambtelijke organisatie 
op orde met meer efficiency en 
effectiviteit, vervolgens beoordelen of 
groei nodig is. 
 
Draagt het college op om geen uitbreiding 
van de formatie op te nemen in de 
Programma begroting 2022-2026 en 
benodigde formatie binnen de huidige 
formatie te realiseren. 

OPH    
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 35 M Een stabiel wijknet zorgt een net 
hoofdnet 
Verzoekt:  
· Parkeerpleinen (laad en ontlaad pleinen) 
aan te wijzen die zonnepanelen krijgen en 
tegelijkertijd het mogelijk te maken om 
slim te laden.  
Dit als onderdeel  van het Elektrisch 
Laden beleidskader, afgesproken in het 
klimaatakkoord te onderzoeken. 
· Een concreet voorstel  bij de Begroting 
2022 voor te leggen in een startnotitie in 
de Commissie Beheer. 

GLH 
CU AP 

   

 36 M Elke wijk een groen rijk 
Verzoekt: 
•De werkgroep Groen te vragen voor het 
maken van meer groene actieplannen 
zoals het groenplan Indische buurt.  
•In gesprek te gaan met de 
woningbouwcorporatie over de 
vergroening van de Indische Buurt Noord 
en hiervan verslag te doen aan de 
commissie beheer 

GLH 
CU 
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