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   BERAP     

        

   BEGROTING     

BBOR 01 A Fiets- en voetgangersbrug of tunnel 

Amerikaweg 

Besluit:, 

op bladzijde 121 toe te voegen aan 

‘Investeringen programma’:  

GOB.71 fiets- en voetgangerstunnel of 

brug Amerikaweg 3 miljoen euro 

toe te voegen onder: 

‘Investeringsbijdragen’ 

GOB.71  fiets- en voetgangerstunnel of 

brug  Amerikaweg 1,4 miljoen euro 

-de dekking hiervan te halen uit de 

vrijgevallen 3,5 miljoen euro van het niet 

uitvoeren van de uitbreiding wegkruising 

Amerika, Schipholweg en Prins 

Bernhardlaan, en door de uitvoering van de 

vergroening Oostersingelgracht te 

bekostigen uit tot de 1,4 miljoen bijdrage 

vanuit het mobiliteitsfonds Zuid 

Kennemerland zodra die beschik-baar is, 

AP RB   

VH 02 M Beleid jeugdcriminaliteitsbestrijding 

Verzoekt het college 

-beleid op te stellen met als doel een 

reductie van het aantal jongeren dat met 

justitie in aanraking komt, en het 

terugdringen van de complexiteit van de 

gevallen waarin jongeren in contact komen 

met justitie, 

-daarbij duidelijke KPI’s op te nemen en 

rapportage momenten voor de commissie 

bestuur, 

AP JW   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/08-november/18:00/01-Amendement-AP-Begroting-fietserstunnel.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/08-november/18:00/01-Amendement-AP-Begroting-fietserstunnel.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/02-Motie-AP-Jeugdcriminaliteisbeleid.pdf
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BBOR 03 A Bomenexpert ipv rattenmoord 
 
in de tekst de volgende passage te 
schrappen op bladzijde 19 
16. Plaagdierenbestrijding 
 
Om de rattenoverlast beheersbaar te 
maken is een structurele aanpak 
noodzakelijk. Hiervoor is het huidige 
budget (plaagdierenbestrijding) niet 
toereikend. In 2021 is er incidenteel 
geld aangevraagd en toegekend bij de 
voortgangsrapportage. Er is jaarlijks 
budget nodig van € 200.000.  
en te vervangen door: 
 
16. Bomenexpert 
Om er voor te zorgen dat het 
bomenbestand beter verzorgt en 
gemonitord wordt, wordt een 
bomenexpert geworven en in dienst 
gesteld. Daarvoor wordt een jaarlijks 
budget van €200.000 beschikbaar 
gesteld, voor loonkosten, 
beleidsontwikkeling en 
beleidsuitvoering. 
en verder overal waar de volgende 
tekst staat: 
‘Plaagdierbestrijding’ en of 
‘(bestrijding ratten)’ te vervangen door 
Bomenexpert 

AP RB   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/08-november/18:00/03-Amendement-AP-Bomenexpert-ipv-rattenmoord.pdf
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PG 04 A Groei van onze gemeente vraagt om 
extra strategische capaciteit 
Vraag het college toe te voegen: 
Tot 250k per jaar (de jaren 2022 en 
2023) beschikbaar te stellen voor 
strategisch gebieds- en 
zonemanagement en dit te dekken uit 
de reserve Groei 

D66 FR   

ECDW

/ PG 

05 M Vraag de ontwikkelaar om meer eigen 
regie 
Roept het college op: 
Uit te werken hoe ontwikkelaars en/of 
corporaties processtappen bij 
ontwikkeling van woon- en 
werklocaties over kunnen nemen van 
de gemeente 

D66  FR 

(MTM) 

  



  Overzicht amendementen en moties Programmabegroting 2022-2026 1e termijn 

Afd. Nr. 
2021 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit 
Raad 

 

 4 

HRM/

PG 

06 M Beter voorbereid op een krappe 
arbeidsmarkt 
Roept het college op: 
In kaart te brengen welke 5 profielen 
of vacatures het meest lastig in te 
vullen zijn en met een plan van aanpak 
te komen om tastbaar te maken welke 
stappen mogelijk zijn om deze 
vacatures op korte, middellange en 
lange termijn in te kunnen vullen met 
eigen formatie 
In de aanbestedingsvraag van externe 
inhuur nadrukkelijk mee te nemen hoe 
de moeilijkere profielen vervuld gaan 
worden 
Het plan van aanpak te delen met de 
raad voor april 2022, inclusief 
eventuele financiële wensen 

D66 JB    
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ECDW 07 M VERLEID NIET TOT VERERGEREN 
KLIMAATCRISIS 
Verzoekt het college 
•In gesprek te gaan met  de exploitant 
van de reclames in de Haarlemse 
bushokjes over het niet langer 
toestaan van reclames voor producten 
die bovenmatig bijdragen tot het 
uitstoten van CO2. 
•Hierbij, naast reclame uitingen voor 
fossiele producten, ook een verbod op 
te leggen voor reclame-uitingen voor 
producten uit de bio-industrie 

GLH RB   

MO 08 M Waardering nu, niet alleen klappen, 
ook lappen 
Draagt het college op 
Bij alle mogelijk gremia, zoals 
bijvoorbeeld het rijk, de VNG en 
werkgevers in de zorg, te pleiten voor 
een structureel betere beloning voor 
medewerkers in de zorg 

SP MTM   
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ECDW 09 A De eerste klap is een daalder waard 

Besluit:  

mbt Frans Halsmuseum 

Het investeringsplan 2022-2026 als 

volgt te wijzigen 

 

Vervangen door: 

CLT.11 Realisatie nieuw collectiedepot

      C40jr     4.300   4.300 

CDA MTM  
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PG/ 

ECDW 

10 M Energiearmoede   BIS 
Verzoekt het college:  
Om ( een deel van ) het budget dat nog 
over is vanuit de TONK- regeling te 
gebruiken ter cofinanciering van een 
project ten behoeve  van het 
terugdringen van energiearmoede. 
Verzoekt het college:  
Ruimte te zoeken van ongeveer 
€200.000 in de begroting voor 2022 ter 
cofinanciering van een project ten 
behoeve van het terugdringen van 
energiearmoede,   
 
 
 
 
 
 

CDA RB/FR   

BBOR 11 M Iedere school een schoolbosje en 
regenton  
Besluit,  
•Het Schoolbosje voor een bedrag van 
25.000 euro als quick win te registeren 
zoals bedoeld bij  “5/4 Impuls aan 
groeninitiatieven en klimaatadaptatie“  
in de “Nota Versterkers Duurzaam 
doen: incidentele impuls voor 2021 
t/m 2023“ 

CDA GLH RB   
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ECDW 12 M Vergeet het fysiek loket in de 
Kweektuin niet  
Besluit,  
•De huur en inrichting van het 
Duurzaamheidsloket in de Haarlemmer 
Kweektuin voor een bedrag van 50.000 
euro als quick win te registeren zoals 
bedoeld bij  “5/4 Impuls aan 
groeninitiatieven en klimaatadaptatie“  
in de “Nota Versterkers Duurzaam 
doen: incidentele impuls voor 2021 
t/m 2023“ 

CDA GLH RB   

PG/ 

ECDW 

13 A Niet oppotten maar duurzaam 
energiearmoede bestrijden. 
Besluit onder punt 2 de volgende 
passage toe te voegen 
Een stelpost van € 500.000 structureel 
in de begroting op te nemen voor 
versnellers en multipliers 
verduurzamen sociale huurwoningen. 

SP RB/MT

M 

  

MO 14 A Niet oppotten maar investeren in de 
zorg. 
Besluit onder punt 2 de volgende 
passage toe te voegen 
Een stelpost van € 500.000 structureel 
in de begroting op te nemen voor 
oplossingen knelpunten en 
wachtlijsten WMO 

SP MTM   
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ECDW 15 A Niet oppotten maar wooncrisis 
bestrijden. 
Besluit onder punt 2 de volgende 
passage toe te voegen 
Een stelpost van € 500.000 structureel 
in de begroting op te nemen voor 
uitbreiding van de personeelsformatie 
op wonen, handhaving en 
planontwikkeling. 

SP MTM   
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JOS 16 M Oogkleppen af, jeugdzorg nu helpen 
Draagt het college op 
Meteen aan de slag te gaan met de 
besteding van maximaal 1 miljoen 
euro uit de algemene reserve voor 
bestrijding knelpunten en wachtlijsten 
in de jeugdzorg, en de raad  uiterlijk 
januari 2022 te informeren over de 
uitvoeringswijze 

 JB   

BBOR 17 A “We laten de reserve Beheer en 
Onderhoud goed achter voor de 
toekomst” 
wijzigt de kadernota op pagina 224 en 
voegt toe aan 2; 
• L. Het doteren van E3.000.000 uit de 
reserve GREX aan de reserve Beheer 
en Onderhoud. 

VVD RB   

BBOR 18 A Amendement “invoeren gereguleerd 
parkeren in de hele stad is geen doel 
op zich” 
wijzigt de kadernota op pagina 5, 3e 
alinea, als volgt; 
• “… en in 2022 het opstellen van o.a. 
de planning voor de mogelijke 
invoering van parkeerregulering in de 
hele stad.” 
 
 

VVD RB   
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BEDR 19 M Dek het graf beter af. 
Draagt het College van B&W om 
• Om een onderzoek te doen naar 
maatregelen/ oplossingen om de 
kostendekkendheid van de 
begraafrechten te verbeteren en de 
uitkomst van dit onderzoek met een 
advies daarbij te bespreken in de 
betreffende commissie. 

VVD RB   

CC/ 

BBOR 

20 M Spaarnelanden: meten is weten 
Draagt het College van B&W om 
• Om een voorstel te doen aan de 
gemeenteraad van Haarlem voor 
maart 2022 waarin de diverse 
mogelijkheden tot het doorlichten van 
Spaarnelanden door een externe 
organisatie worden beschreven om 
o.a. bovengenoemde doelen te 
bereiken. 

VVD FR   
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SMSR 21 M Duurzame menstruatieproducten horen ook 

in het Haarlemse minimabeleid 

Verzoekt het college: 

-Menstruatiearmoede en het mogelijk 

beschikbaar maken van menstruatieproducten 

op te nemen in het armoedebeleid van de 

gemeente Haarlem 

-Het taboe doorbreken om in de communicatie 

van de minimaregelingen menstruatieproducten 

onder de aandacht te brengen. 

-Te onderzoeken hoe dit in de praktijk het beste 

vorm gegeven kan worden. 

-Waarbij het de voorkeur heeft om circulaire of 

duurzame producten zoals menstruatiecups in 

de voorlichting en verstrekking mee te nemen. 

GLH FR   
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ECDW 22 A Amendement “Ondersteun de Haarlemse 
huurders!” 
Besluit 
Op blz. 104 veranderen de lasten van beleidsveld 
41 duurzame stedelijke ontwikkeling van 16.231 in 
naar 16.331, het saldo van beleidsveld 41 van 
13.920 naar 14.020. 
Op blz. 104 verandert onttrekking aan reserves 
van -1.754 naar -1.854 
Op blz. 105 verandert onttrekking aan de reserve 
wonen van -214 naar -314 
Op blz. 105 verandert de tekst “Onttrekking 
Reserve Wonen ten behoeve van activiteiten 
opgenomen in de uitvoeringsagenda” in 
“Onttrekking Reserve Wonen ten behoeve van 
activiteiten opgenomen in de uitvoeringsagenda & 
pilot stadsbrede uitbreiding huurderssteunpunt” 
In het financieel kader op blz. 16 en 17 wordt 
toegevoegd “Onttrekking aan algemene reserve 
tbv reserve wonen -100” en “Dotatie reserve 
wonen 100”.  De onttrekking uit de Algemene 
Reserve wordt ook op overige plekken in de 
Begroting op dezelfde wijze aangepast. 
Toelichting 
Hiermee wordt voor een stadsbrede 
ondersteuning voor 1 jaar (in 2022) financiering 
gedekt door een onttrekking uit de Reserve 
Wonen, die voor hetzelfde bedrag wordt 
aangevuld vanuit de Algemene Reserve 

PvdA MTM   
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CC/ 

PG 

23 M Afschaffen reserve Groei van de Stad 
Draagt het College op om: 
•De reserve Groei van de Stad in 2022 op te 
heffen en het beschikbare saldo toe te voegen 
aan de algemene reserve. 
•De thans beoogde uitname uit deze reserve in 
2022 en volgende jaren toe te voegen aan de 
relevante programma's. 
 

HvH FR   

CC/ 

DIA 

24 M De kracht van de beperking  

de set van indicatoren verder uitdijt; 

Verzoekt het college:  

De set van indicatoren te beperken tot de 

verplichte set van indicatoren conform de 

regeling beleidsindicatoren gemeenten, 

desgewenst aangevuld met hooguit 10 

indicatoren die aansluiten bij de 

beleidsdoelen in een collegeperiode. 

CDA FR   

JZ/ CC 25 M Landsadvocaat Pels Rijcken geen  

Verzoekt het college,  

Om zich te bezinnen op de relatie met kantoor 

van landsadvocaat Pels Rijcken en op zoek te 

gaan naar een nieuwe stadsadvocaat 

HvH LH 

 
JW   

Ingetro

kken 

26 A Handhaven bij overlast! 
BESLUIT besluitpunt 5 aan te vullen met: 
De streefwaarden voor handhavingsinterventies: 
boetes gericht op het verminderen van overlast 
worden verhoogd naar 13.300 per jaar voor 2022 
en latere jaren. 

CU JW  Ingetrokke

n 
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SMSR 27 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

Individuele Studietoeslag verhogen 
BESLUIT aan besluitpunt 2 het volgende besluit 
toe te voegen 
De individuele studietoeslag per 1 januari 2022 
wordt verhoogd naar €300 netto per maand voor 
een alleenstaande en €320 netto per maand voor 
een alleenstaande ouder; 
 
Verzoekt het college 
Waar mogelijk de aanvraagprocedure en de 
informatievoorziening te verbeteren. 

 

Verzoekt het college 

Waar mogelijk de aanvraagprocedure en 

de informatievoorziening te verbeteren. 

 

Indien het jaarresultaat 2021 dat toelaat, 

een eenmalig bedrag vrij te maken voor 

verhoging van de individuele studietoeslag 

naar €300 netto per maand voor een 

alleenstaande en €320 netto per maand 

voor een alleenstaande ouder (circa 840 

euro p.p. per jaar, naar verwachting circa 

5.000 a 7.000 euro in 2022) vooruitlopend 

op de landelijke wijziging die 

waarschijnlijk 1 januari 2023 zal ingaan; 

 

 

 

 

 

 

 

 

CU FR   
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VH 28 A Leges gastouderopvang omlaag voor meer 
gastouders 
BESLUIT aan het besluit het volgende beslispunt 
toe te voegen: 
9. De leges voor gastouderopvang per 1 januari 
2022 te verlagen naar 185 euro en dit te dekken 
door de lagere opbrengsten (circa 19.000 euro bij 
30 nieuwe gastouders) te verrekenen met het 
hoger vaststellen van andere leges in het voorstel 
tarieven lokale heffingen dat in december 2021 
door de gemeenteraad wordt vastgesteld en 
indien dit niet mogelijk is dit te dekken uit de 
algemene middelen, 

CU CDA JW   

BBOR 29 A Meer Haarlemmers over onderhoud tevreden 
BESLUIT besluitpunt 5 aan te vullen met: 
De streefwaarden voor het percentage 
Haarlemmers dat (zeer) tevreden is over het 
onderhoud van de openbare ruimte in hun wijk 
worden verhoogd naar 52% in 2022, 54% in 2023, 
56% in 2024 en 58% in 2025. 

CU RB   

MO/ 

JOS 

30 A Onbekend maakt onbemind 
BESLUIT besluitpunt 5 aan te vullen met: 
De streefwaarden voor de bekendheid met 
clientondersteuning, sociaal wijkteams en CJG 
worden verhoogd naar >40% in 2022, >45% in 
2023 en >50% in 2024 en latere jaren. Het college 
zal hiervoor samen met de partners in de sociale 
basis een plan uitwerken om deze streefwaarden 
te realiseren. 

CU MTM/ 

JB 
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JOS 31 A Stop de groei van de jeugdhulp 
BESLUIT besluitpunt 5 aan te vullen met: 
De streefwaarden voor het percentage jongeren 
met jeugdhulp als percentage van alle jongeren 
tot 18 jaar worden aangepast in “<10,0%” voor 
2022, “<9,5%” voor 2023, “<9,0%” voor 2024 en 
“<8,5%” voor 2025 en dit doel mee te nemen in 
de dialoogfase van de lopende aanbesteding en 
daarbij ook te met de sector te bezien of er 
verschuiving van budgetten nodig is richting 
preventie. 

CU JB   

CC/ 

DIA 

32 M Ambities niet zomaar verlagen 
Verzoek het college: 
In volgende programmabegrotingen 
streefwaarden voor effect- en prestatie-
indicatoren alleen negatief bij te stellen als daar 
een goede onderbouwing voor is en deze 
onderbouwing dan expliciet op te nemen in de 
programmabegroting zodat de Raad hierover kan 
beslissen; 

CU FR   

VG/ 

JOS 

33 M Spelen en duurzaam ontmoeten 
verzoekt het college 
-Bij de kadernota 2022 te komen met een 
voorstel hoe en wanneer de gebouwen van de 
speeltuinen duurzaam kunnen worden 
aangepast; 
-In de commissie ruim voor de behandeling van 
de kadernota 2022 te bespreken op welke wijze 
de gemeente de speeltuinbesturen kan 
faciliteren om de duurzaamheid op speeltuinen 
en hun gebouwen te vergroten. 

PvdA JB   
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VG 34 A NME gebouw verduurzaamd 
Besluit 
-Om op pagina 233 toe te voegen: 
“VG.IN Verduurzaming NME gebouw 2023 pm” 
En verzoekt daarbij het college snel in te zetten op 
verduurzaming van het NME gebouw door deze 
investering op te nemen als need to have bij de 
volgende actualisatie van het IP (kadernota 2023) 
en hierbij de toekomst van het 
duurzaamheidsloket te betrekken. 

GLH PvdA 

CDA CU 
JB/RB   

ECDW

/ VG 

35 M Motie Frans Hals depot museum  in Schalkwijk of 
Noord 
Verzoekt het college  
*Te onderzoeken of een Frans Hals depot 
museum in Schalkwijk of Haarlem Noord mogelijk 
is 

Trots MTM   

VG/ 

JOS 

36 M In de speeltuin gebeurt het! 

verzoekt het college 

-indien het jaarresultaat 2021 dat toelaat, een 

eenmalig bedrag vrij te maken ad € 280.000 

(14 x € 20.000) en per speeltuin een bedrag 

van maximaal € 20.000 ter beschikking te 

stellen ter besteding aan het inkopen en 

plaatsen van een nieuw speeltoestel. 

PvdA JB   
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