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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 Een fietsbrug op de kruising  Schipholweg-Amerikaweg-Prins 
Bernhardlaan is niet uitvoerbaar binnen een budget van de 
genoemde € 3 miljoen. Daarnaast is technisch erg lastig in te 
passen, daar er geen voldoende ruimte is voor de oprit en afrit 
stroken (woonblokken staat dicht op de kruising gebouwd) en moet 
ook het bestemmingsplan gewijzigd worden.  
In het IP staat € 6,4 miljoen en hiervan is € 4,6 miljoen nodig voor 
het zuidelijke kruispunt. De resultante is dan € 1,8 miljoen. Een 
fietsbrug gaat minimaal € 5,5 miljoen kosten en dan is het 
kruispunt nog niet opgekapt. 
Het noordelijke kruispunt moet uiteindelijk ook nog uitgevoerd 
worden. 
 
Het college ontraadt het amendement. 

 

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
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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 De aanpak van jeugdcriminaliteit is al jaren één van de 
belangrijkste onderdelen van het Haarlemse veiligheidsbeleid. 
Daarnaast vormt het voorkomen dat jongeren bij overlast en 
criminaliteit betrokken raken een belangrijk onderdeel van het 
Haarlemse jeugdbeleid. Over de aanpak en de inzet vanuit beide 
domeinen wordt gerapporteerd in het Actieprogramma Veiligheid 
en Handhaving 2021 (2020/1189708) en het 
Uitvoeringsprogramma Samen voor Jeugd Haarlem 2020-2021 
(2020/040157). Indicatoren zijn bijvoorbeeld het aantal meldingen 
van jeugdoverlast, en het percentage jongeren (12-23 jaar) met een 
jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 
jaar). 

Jongeren die in aanraking komen met justitie hebben vaak een 
ingewikkelde achtergrond met problemen op verschillende 
leefgebieden. De Haarlemse aanpak van jeugdcriminaliteit wordt 
vormgegeven samen met partners in het jeugddomein. De huidige 
Haarlemse aanpak is in 2015 ontstaan in Schalkwijk en in 2018 
uitgerold voor de gehele stad (2018/122182).  

Naast de Integrale Aanpak Jeugd start in het najaar van 2021 het 
Preventie Interventie Team (PIT, 2019/319231). Het PIT biedt 
kinderen die een verhoogd risico lopen op problemen in de sociale 
ontwikkeling, snel en vroegtijdig hulp.  

Ook is er in samenwerking met Triple Threat, Onze Gezellen en 
United Davo de succesvolle sportinterventie ‘Alleen Jij Bepaalt’ 
voor jongeren van het Haarlem College en het Spaarne College over 
wie zorgen zijn. (wordt genoemd in beide uitvoeringsprogramma’s, 
die van jeugd is meest relevant 2020/040157). 
 
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid 
reeds uitvoering gegeven. Het college ontraadt derhalve de motie. 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/02-Motie-AP-Jeugdcriminaliteisbeleid.pdf


  Overzicht amendementen en moties Programmabegroting 2022-2026 

Afd. Nr. 
2021 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit 
Raad 

 

 3 

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 De ratten zijn snel geslachtsrijp (4-6 weken) waardoor de populatie 
inderdaad snel kan groeien. Juist om deze mogelijke populatiegroei 
tegen te gaan is het van groot belang dat de rattenbestrijding een 
structurele aanpak betreft. 
Een eenmalige bijdrage van € 200.000 (Kadernota 2022, blz.5 onder 
onontkoombare posten) voor 2021 is hiervoor niet toereikend. Ook 
voor de volksgezondheid is een structurele aanpak nodig. 
 
De monitoring en regelmatige verplaatsing van de vallen naar 
nieuwe haarden (op basis van meldingen en valregistraties) zijn 
onderdeel van de gekozen aanpak. Hiervoor zijn de jaarlijkse 
kosten begroot op € 200.000 voor een periode van 5 jaar.  
 
Door het geld uit te geven aan een bomenexpert komt de 
rattenaanpak in gevaar en is de verwachting dat de rattenpopulatie 
explosief zal kunnen groeien. 
 
De dynamiek in de stad zorgt ervoor dat er continue namens of 
voor de gemeente bomen worden gekapt, vervangen of nieuw 
worden geplant; zowel in het beheer als binnen de 
ontwikkelprojecten. We weten als regisserende organisatie alleen 
niet tot op het moment en locatie nauwkeurig wat er in de stad 
speelt. De kennis is wél aanwezig is binnen de organisatie maar er 
is wel ruimte voor verbetering in de samenwerking, afstemming en 
overdracht. 
 
Het college ontraadt het amendement. 

 

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 Het college staat positief tegenover het voorstel om te investeren 
in strategische capaciteit op het gebied van gebiedsontwikkeling. 
De stand van de reserve groei is afhankelijk van de gerealiseerde 
groei van het inwoneraantal. Als dat conform verwachting groeit is 
er voldoende dekking om de in het amendement gevraagde extra 
strategische capaciteit te dekken. Risico is wel dat als de groei sterk 
achterblijft er onvoldoende reserve beschikbaar is om het 
amendement te dekken. De verwachting is, gelet op het gevraagde 
incidentele bedrag, dat de gevraagde dekking wel past en dat het 
risico beperkt is. Dekking binnen het financieel kader, bij 
bijvoorbeeld kadernota ligt meer voor de hand.  
 
Het college staat positief tegenover het amendement. 
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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) 

In de informatienota ‘Actieplan versnelling woningbouw’ (BBV 
2020/485204) versnelling woningbouw’ wordt bij actie 6 ingegaan 
op het meer gebruik gebruik maken van de deskundigheid en 
capaciteit van marktpartijen. Uiteraard binnen de door de raad 
vastgestelde beleidskaders. 
 
Dit is nog eens bevestigd in het besluit Vaststellen Plan van aanpak 
ontwikkelgerichte organisatie (inclusief werkplan en 
capaciteitsplan) (BBV 2021/87667). 
 
De gemeente blijft daarbij wel het proces begeleiden, zonder het 
over te nemen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkelingen met St. 
Jacob in de Hout Zuiderhoutlaan, Revalidatiecentrum Zuiderhout 
Beelslaan 9, op het  Delftplein en het IJsbaanpad.  
 
Het college komt voor het zomerreces met een aantal voorstellen 
op basis van de bevindingen uit de genoemde en andere pilots. 
 
Het college staat positief tegenover motie. 
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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  Het college deelt de zorg van de raad over het moeilijk kunnen 
vervullen van bepaalde functies en de consequenties die dat kan 
hebben voor de realisatie van de doelen van Haarlem. 
 
Onderstaande vacatures staan nu (november 2021) het langst open: 

• BBOR - Senior Beleidsadviseur Parkeren               

• BBOR - Senior Beleidsadviseur Afval en Reiniging              

• BBOR - Beleidsadviseur Parkeren en Fiets 

• BBOR - Beleidsadviseur Groen en Ecologie 

• PCM - (Senior) Projectmanager Civiele Projecten (meerdere 
fte nodig: al 4 aangenomen dit jaar) 

 
Hiervoor is onder meer de wervingscampagne 
‘Werkenbijfysiekdomeingemeentehaarlem’ opgestart. Op dit moment 
zijn bovenstaande de langstlopende vacatures, maar we weten dat 
ook bepaalde vacatures bij Handhaving (BOA’s)  ICT, Concerncontrol, 
VTH, MO en JZ moeilijk vervulbaar zijn. 
 
Bij het vervullen van moeilijk vervulbare vacatures worden diverse en 
ook niet voor de hand liggende communicatiekanalen ingezet, met als 
doel een zo groot mogelijk bereik te genereren. Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van search bureau’s die in de niche van de markt 
mee helpen zoeken naar geschikte kandidaten. Daarnaast 
onderzoeken we, voortkomend uit het SPB, andere aanvliegroutes om 
moeilijk vervulbare vacatures vervuld te krijgen. Zo is in het SPB 
opgenomen dat er arbeidsmarktcampagne over de gehele organisatie 
zal worden uitgerold.   
 
In het voor de commissie bestuur van 9 december a.s. te agenderen 
Strategisch Personeelsbeleid S(PB) staan onder andere externe inhuur 
en arbeidsmarktstrategie centraal. In de uitwerking van het SPB wordt 
onderzocht hoe in de aanbestedingsvraag van externe inhuur de 
invulling van moeilijkere profielen mee te nemen.  
 
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 
uitvoering gegeven. Het college ontraadt derhalve de motie.  
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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 Het is juridisch gezien niet mogelijk om bedrijven die reclame 
willen maken in de buitenruimte in zijn geheel te weren, dit is 
alleen mogelijk op productniveau. De criteria hiervoor zijn complex 
en moeilijk uitvoerbaar.  
 
De gemeente Haarlem en de exploitant van de reclames in de 
Haarlemse bushokjes houden zich uiteraard aan de wettelijke 
kaders die voor reclame uitingen gelden. 
 
Toch wil het college met de exploitant in gesprek gaan in hoeverre 
reclame voor producten die veel uitstoot CO2 veroorzaken dan wel 
uit de bio-industrie komen te weren.   
 
Het college staat positief over de strekking van de motie, echter is 
de motie niet uitvoerbaar.  
 
Het college ontraadt derhalve de motie. 
 

 

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 In het algemeen merkt het college op dat het salaris van 
medewerkers in de zorg een landelijke regeling is en daarmee als 
gemeente lastig te beïnvloeden. Waar mogelijk zal het college bij 
de verschillende gremia pleiten voor een structureel betere 
beloning voor medewerkers in de zorg. 
 
Het college staat positief tegenover de motie.    
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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 Er vindt onderzoek plaats naar een gezamenlijk depot voor 
verschillende organisaties, zoals het Frans Hals Museum, het 
Noord-Hollands Archief, archeologie gemeente Haarlem, 
gemeente Velsen, en mogelijk ook het Museum van de Geest 
en Teylers (collecties daar zijn niet eigendom gemeente 
Haarlem). Het gaat hierbij met name om de depotfunctie met 
in eerste instantie niet een publieksfunctie. 
In de toegezegde voortgangsbrief over het Frans Hals 
Museum zal de raad worden geïnformeerd over de 
uitkomsten van een onderzoek naar het ruimtebeslag van een 
nieuw depot, en de vervolgstappen.   
Onderdeel van de vervolgstappen is een locatieonderzoek en 
een (financieel) haalbaarheidsonderzoek, waar de in het IP 
beschikbare middelen in betrokken kunnen worden.  
 
Het college  ontraadt het amendement.  
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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 Het college onderschrijft de urgentie van het thema 
energiearmoede waarmee sommige bewoners in Haarlem te 
maken krijgen. Daarom komt het college medio november in de 
commissie met nota Verminderen energiegebruik bij woningen, 
deze gaat onder andere over twee regelingen RRE en RREW. Het 
college is in afwachting van de recent aangekondigde rijksgelden. 
Het is momenteel nog niet helder hoe deze rijksgelden verdeeld 
worden. Naar huidig inzicht zal via de begroting de cofinanciering 
van het Rijk verwerkt worden. Het college wil voor het 
terugdringen van de energiearmoede de rijksmiddelen inzetten. 
 
Het college staat positief tegenover de motie. 
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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 In de nota versterkers Duurzaam Doen is € 550.000 beschikbaar 
gesteld. Dit is onderverdeeld in € 200.000 voor 
bewonersinitiatieven van vergroening en de tegeltaxi. Er is  
€ 100.000 gereserveerd voor groene daken en € 250.000 voor 
klimaatadaptatie.  
 
Er wordt een groenbeleidsplan ontwikkeld, waarin ook de aanpak 
van versteende schoolpleinen wordt opgenomen. Er is 
belangstelling onder schoolbesturen om schoolpleinen te 
vergroenen om bij te dragen aan het meer gezond bewegen van de 
leerlingen tijdens schoolpauzes en een klimaatneutrale aanpak, 
zoals vermindering van hittestress, waterberging en vergroten van 
de biodiversiteit. Er zijn totaal 86 schoollocaties in Haarlem. Met de 
schoolbesturen zal overleg plaatsvinden of een uitvoering van pilot 
met een schoolbosje en een regenton kan plaatsvinden, in welk 
tempo en of het haalbaar is om in de uitvoeringsplannen de 
beheerskosten in de plannen te verwerken. Het vergroenen van de 
schoolpleinen vraagt immers inzet van en dekking van 
beheerskosten door de scholen. Hiernaast dient het planmatig  
aangepakt te worden om op de langere termijn succesvol te zijn.  
 
Het college ontraadt de motie. 
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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 De genoemde middelen zijn bedoeld voor vergroening en 
opvangen van de klimaateffecten droogte, hitte en wateroverlast. 
Daarnaast moet de gemeente keuzes maken en kiest nu om 
incidentele middelen in te zetten voor een loket in Meerwijk omdat 
de gemeente daar start met een warmtenet, zoals aangegeven in 
de Transitievisie Warmte. Het college erkent wel de waarde van 
het initiatief als onafhankelijk duurzaamheidsloket en ziet kansen 
om met beperktere middelen (€ 10.000) toch de inrichting te 
verbeteren met voorbeeld materialen/systemen. Dit kan uit de 
bestaande middelen van het programma Duurzaamheid. Zodra er 
concrete plannen voor de warmtetransitie in Haarlem Noord zijn, 
kan het energieloket in de Kweektuin indien nodig opgeschaald 
worden. Sowieso zal het gesprek met het Duurzaamheidsloket 
gevoerd blijven worden. 
 
Het college ontraadt de motie. 
 

 

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 

Het college verwijst naar de collegereactie op motie 10. 
 
In amendementen 13, 14 en 15 vraagt u om structureel € 1,5 
miljoen in het financieel kader op te nemen. Voor dit extra beslag 
op het kader is geen dekking aangegeven en leidt tot een niet 
sluitende begroting. 
 
Het college ontraadt het amendement. 
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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 In amendementen 13, 14 en 15 vraagt u om structureel € 1,5 
miljoen in het financieel kader op te nemen. Voor dit extra beslag 
op het kader is geen dekking aangegeven en leidt tot een niet 
sluitende begroting.  
 
Het college ontraadt het amendement. 
 

 

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 In amendementen 13, 14 en 15 vraagt u om structureel € 1,5 
miljoen in het financieel kader op te nemen. Voor dit extra beslag 
op het kader is geen dekking aangegeven en leidt tot een niet 
sluitende begroting.  
 
Het college ontraadt het amendement. 
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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 

SP JB In de Meicirculaire 2021 zijn de incidentele middelen Jeugd voor 
2021 over de gemeenten verdeeld. Voor Haarlem een bedrag van  
€ 3,9 miljoen. Omdat in de Begroting 2021 het jeugdbudget met  
€ 2,9 miljoen naar boven is bijgesteld, ten laste van de algemene 
middelen, is dit deel van de incidentele middelen weer ten gunste 
van de algemene middelen gebracht. 
Het resterende deel (€ 1,0 miljoen) is nog niet bestemd voor Jeugd 
maar beklemd in de algemene reserve, omdat daar op dat moment 
nog geen (financiële) noodzaak voor was, zie BBB 2021/336401 
Meicirculaire 2021.  
Het CJG en de GI’s hebben, in samenspraak met de gemeente, de 
mogelijkheid om zorg te laten starten wanneer dit nodig is. Dit 
hoeft niet per se acuut te zijn, aangezien er ook andere 
argumenten kunnen zijn voor kinderen die de zorg hard nodig 
hebben. Hiervoor gebruiken zij een afwegingskader dat voldoende 
ruimte biedt om over te kunnen gaan tot passende zorg, waarbij 
het budgetplafond geen beperking is. 
Het is raadzaam om de ingeslagen weg te vervolgen, namelijk 
scherp op de budgetten letten en waar nodig ingrijpen zodat de 
kinderen in Haarlem altijd de zorg kunnen krijgen die noodzakelijk 
is. Hiervoor heeft de gemeente nauw contact met de 
zorgaanbieders, het CJG en de Gecertificeerde Instellingen. 
Hiermee kan gesteld worden dat, voor zover de wachtlijsten een 
financieel probleem zijn, de gemeente Haarlem deze heeft 
opgelost. Capaciteit bij de aanbieders, zowel qua personeel als 
plekken, resteert als voornaamste oorzaak voor wachtlijsten.  
 
Het college ontraadt deze motie.  
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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 In de Programmabegroting 2021-2025 is reeds verwerkt dat de in 
2021 ingeboekte bezuiniging van €3 miljoen op de reserve voor € 2 
miljoen weer wordt aangevuld in de jaren 2022 tot en met 2025.  
Reserve GREX is noodzakelijk voor ontwikkelingen bestaande 
grondexploitaties en wordt ingezet voor nieuw te openen 
grondexploitaties en op te starten gebiedsontwikkelingen. 
Op basis van de huidige (financiële) inzichten is dat voldoende om 
de geraamde meerjarige onderhoudsbehoefte te bekostigen. We 
hebben al extra inveseringen in de beheer en onderhoud 
opgenomen. Daarnaast krijgt de raad binnenkort de vernieuwde 
visie beheer en onderhoud. Een nieuwe analyse zal laten zien of er 
extra middelen nodig zijn. Mocht dat het geval zijn dan komt het 
college hiermee terug naar de raad. 
 
Het college ontraadt het amendement. 
 

 

BBOR 18 A Amendement “invoeren gereguleerd 
parkeren in de hele stad is geen doel 
op zich” 
wijzigt de begroting 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 De begroting was al vastgesteld voor de behandeling van het 
mobiliteitsbeleid waarbij het amendement “gereguleerd parkeren 
als doelmatig middel bij groei van de stad” is ingediend en 
aangenomen. Het nu voorliggend amendement is in lijn met de 
afspraken die gemaakt zijn over het mobiliteitsbeleid. 
 
Het college staat positief tegenover het amendement. 
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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 Bij het beïnvloeden van de kostendekkendheid kan het tarief 
verhoogd worden of de kosten verlaagd. 
In het recente verleden (2018) is een quick scan gedaan naar de 
hoogte van het grafrecht tarief in Haarlem en de omliggende 
gemeentes. Geconstateerd is dat het grafrecht tarief van de 
gemeente Haarlem marktconform is en dus vergelijkbaar met de 
tarieven van de omliggende gemeentes. U vraagt om een 
tariefsverhoging, maar het college acht dit niet wenselijk gezien de 
tarieven gemeente Haarlem zich al aan de hoge kant  bevinden. 
 
Het college ontraadt de motie. 
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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 Er is een belangrijk onderscheid te maken tussen de 
afvalstoffenheffing en de afvalbeheerkosten. Spaarnelanden is wel 
verantwoordelijk voor de kostenontwikkeling die tot uitdrukking 
komt in de afvalbeheerkosten. Maar niet 100% verantwoordelijk 
voor de hoogte van de afvalstoffenheffing. Immers de gemeente 
kan zelf de keuze maken in hoeverre de afvalbeheerkosten worden 
betaald uit de heffing. En daarnaast maakt de gemeente zelf ook 
kosten die uit de heffing wordt betaald. 
 
Om de hoogte van de afvalbeheerkosten te beoordelen is 
afgesproken met de raad dat jaarlijks wordt deelgenomen aan de 
benchmark huishoudelijk afval. Recent is aan de raad de 
benchmarkrapportage 2019 via beantwoording van een technische 
vraag van de VVD toegestuurd. Het college zal binnenkort een 
informatienota sturen waarin de rapportage voor peiljaar 2020 als 
bijlage zal worden gevoegd. 
 
Op basis van deze benchmark kan de raad zich een goed beeld 
vormen over de prestaties van Spaarnelanden met betrekking tot 
afvalinzameling en -verwerking. Uit de benchmarkrapportage 2018 
en 2019 blijkt dat Spaarnelanden relatief lage afvalbeheerkosten 
heeft. Een externe doorlichting van Spaarnelanden acht het college 
daarom niet opportuun. 
 
Het college ontraadt de motie. 
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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 Het college erkent dat dit ook in Haarlem een probleem kan zijn en 
dat het kan leiden tot ongemak en schaamte. Merkbaar is dat 
betrokken marktpartijen hier in campagnes aandacht voor vragen 
en ook zelf producten doneren. Hierdoor verstrekt de Voedselbank 
ook menstruatieproducten aan vrouwen en meisjes die dat nodig 
hebben. 
 
Het college vindt menstruatieproducten een basisbehoefte. 
Basisbehoeften zullen normaal gesproken uit een basis inkomen 
gekocht moeten worden. Voor verhoging van het inkomen heeft 
het college regelmatig aandacht gevraagd bij het Rijk, bijvoorbeeld 
door verhoging miniminum loon.  
 
Het huidige minimabudget biedt geen ruimte voor structurele 
uitbreiding van de regelingen. Naar verwachting zou het 
verstrekken van menstruatieproducten een substantieel beslag 
leggen op bestaande middelen. 
  
Het college ontraadt de motie. 
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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 Op dit moment loopt een onderzoek naar de vraag/behoefte voor 
een stadsbreed huurderssteunpunt zoals dat is opgenomen in de 
woonvisie. Dit onderzoek is nog niet afgerond.  
Het college vindt het dekken uit de algemene reserve onwenselijk.  
 
Het college adviseert de raad het voorstel van het college af te 
wachten. Het college ontraadt het amendement. 
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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 Het is van groot belang dat groei van Haarlem ook ten goede komt 
aan de huidige inwoners op een verantwoorde manier groeien. 
Met de resereve Groei laat het college zien dat ook in de praktijk te 
brengen. 
 
De reserve groei is ingesteld om het voorzieningenniveau in de stad 
in lijn te brengen met de groei van het aantal inwoners. De groei 
van de algemene uitkering vanwege het groeiend aantal inwoners 
wordt daarom jaarlijks toegevoegd aan de reserve groei. Vanuit 
deze reserve worden vervolgens voorzieningen bekostigd om het 
voorzieningenniveau mee te laten groeien. Hiermee ontstaat voor  
college en gemeenteraad een helder beeld over wat nodig is voor 
de stad en is er een voor de raad transparante en toetsbaare 
reserve ingericht ten behoeve van realisatie van extra 
voorzieningen om deze groei van Haarlem te accommoderen. 
 
De reserve is bedoeld voor:  

a) de structurele kapitaallasten voor noodzakelijke uitbreiding 

van het voorzieningenniveau als gevolg van groei van de 

Haarlemse bevolking.  

b) de structurele beheerlasten van het nieuwe en vernieuwde 

(herinrichting) areaal. 

c) incidentele bestedingsvoorstellen voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

- deze dragen actief bij aan het realiseren van voorzieningen 

t.b.v. groei en/of het verkrijgen van cofinanciering voor 

investeringen groei 

- deze zijn incidenteel en betreffen dus geen structurele 

verplichtingen zoals vaste formatie. 

De reserve voorziet hiermee op een eenvoudige, flexibele en 

transparante wijze in een financieringssystematiek. 
 
Het college ontraadt derhalve deze motie. 
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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 Het is aan de raad om te besluiten over hoeveelheid en welke 
indicatoren zij opgenomen wil zien in de P&C producten.  
 
Het college laat de motie over aan het oordeel van de raad. 

 

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 De overeenkomst inzake advocaatdiensten met Pels Rijcken loopt 
op 1 juli 2022 af. Voor de periode daarna zal een inkooptraject 
worden gestart. Zodra het college hierover uitsluitsel heeft wordt 
deze informatie bekend gemaakt.  
 
Het college ontraadt derhalve deze motie. 
 

 

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 - Ingetrokken 
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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 De nieuwe verordening individuele studietoeslag, waarbij 
aangesloten wordt bij de geüniformeerde bedragen zoals 
opgenomen in het wetsvoorstel, wordt op dit moment opgesteld 
en zo spoedig mogelijk aan de raad aangeboden.  
De ingangsdatum van de nieuwe verordening is 1 januari 2022. 
 
Het college adviseert de raad het voorstel van het college af te 
wachten. Het college ontraadt de motie. 
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VTH 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 Het college deelt de mening dat het tarief van de leges voor 
gastouderopvang in Haarlem niet substantieel moeten afwijken van 
het gemiddelde in Nederland. Het huidige tarief is voornamelijk 
gebaseerd op de kosten van GGD die de inspectie voor de 
registratie uitvoert. Daaraan wordt gemiddeld 6 uur per aanvraag 
besteed. Het college gaat bezien of dit sneller en doelmatiger kan, 
zodat het tarief naar beneden kan worden bijgesteld. Het college 
zal hierover voor het eind van dit jaar de raad informeren en zo 
mogelijk een voorstel doen het tarief naar beneden bij te stellen. 
Het amendement in deze vorm  past niet in het financiële kader 
rond de kostendekkendheid van de leges. Leges zijn in principe 
kostendekkend en mogen niet verhoogd worden boven 
kostendekkendheid om andere leges te verlagen, tenzij het binnen 
hetzelfde product valt. Dat zou betekenen dat we andere leges 
kinderopvang verder zouden verhogen, terwijl die nu al als hoog 
worden ervaren.  
 
Het college adviseert de raad het voorstel van het college af te 
wachten. Het college ontraadt de motie. 
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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 In navolging van de indicatoren conferentie zijn de steefwaarden 
opnieuw bekeken. De streefwaarden zijn in lijn gebracht met de 
realiteit en daardoor verlaagd. 
Er wordt momenteel gewerkt aan het actualiseren van de Visie en 
Strategie Beheer en Onderhoud. Daarin wordt opgenomen de 
huidige stand van (de achterstand van) het groot onderhoud, de 
actualisatie van kostenkentallen voor het onderhoud van de 
openbare ruimte (want de kosten voor de GWW-sector zijn 
gestegen), en de doorbelasting van nieuwe stedelijke opgaven voor 
de openbare ruimte, zoals klimaatadaptatie, toenemende drukte in 
de ondergrond en de energietransitie. Vooruitlopend op de 
actualisatie de streefwaarden voor de openbare ruimte ophogen is 
onverstandig omdat geen rekening wordt gehouden met de 
noodzakelijke kosten ervan. Met het vaststellen van de komende 
geactualiseerde Visie en Strategie Beheer en Onderhoud in het 
voorjaar van 2022 kan ook voor nieuwe streefwaarden voor 
tevredenheid worden gekozen. 
Tevens verwijzen wij u naar motie 32. 
 
Het college ontraadt het amendement. 
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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 

Het college onderschrijft het belang van de bekendheid van 
inwoners met cliëntondersteuning, het Sociaal Wijkteam en het 
CJG, maar hecht er aan realistische streefwaarden op te nemen in 
de programmabegroting. Het college blijft zich uiteraard wel 
inzetten om de bekendheid van deze voorzieningen te verbeteren. 
Bijvoorbeeld door de de kanteling die het CJG de komende jaren 
naar de voorkant maakt (meer in de wijk, zichtbaar en preventief) 
en in het prestatieplan met het CJG hebben we nadrukkelijk 
afspraken gemaakt de tevredenheid te monitoren. Het college blijft 
zich ook inzetten door middel van het Koploperproject, waarover u 
recent in de commissie bent geïnformeerd. Hiervan worden de 
ontwikkelde processen en middelen ook na 2022 gecontinueerd.  
 
Het college ontraadt het amendement. 
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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 In het beleidskader van de Regiovisie Jeugdhulp hebben wij 
‘Normaliseren’ reeds als een van de inhoudelijke uitgangspunten 
opgenomen. Deze uitgangspunten zijn in samenwerking met 
aanbieders, samenwerkingsverbanden , het onderwijs en andere 
stakeholders uit het veld van jeugdhulp en ervaringsdeskundigen 
gedefinieerd. 
 
De gemeente Haarlem doet er alles aan om ervoor te zorgen dat het 
percentage jongeren dat jeugdhulp nodig heeft niet verder toeneemt. 
Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat de gevolgen van de Covid-19 
pandemie duidelijk waarneembaar zijn bij jongeren en dat de daarmee 
gepaarde groei in de vraag naar jeugdhulp naar verwachting nog zal 
doorzetten. De gemeente Haarlem zoekt nadrukkelijk in de 
samenwerking met de huisartsen, POH-ers, GI’s en het CJG naar 
mogelijkheden om het aantal verwijzingen zo laag mogelijk te houden. 
Dit wordt voortgezet in de nieuwe verwerving. Naast deze 
sturingsmaatregel heeft de gemeente niet de mogelijkheid om de 
toegang tot jeugdhulp volledig te beperken. Hiervoor is een wijziging 
van de Jeugdwet noodzakelijk. We moeten weer meer accepteren dat 
opvoeden en opgroeien met hobbels gepaard gaat. De lichamelijke, 
mentale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen en 
jongeren verloopt in fasen, met ups en downs. Vaak is dat gedrag of 
een gevoel weliswaar lastig of naar, maar niet abnormaal. Inzicht in 
wat normaal is bij het opvoeden en opgroeien, delen van ervaringen, 
steun uit eigen omgeving, vrijwillige inzet of welzijnswerk vanuit 
preventie is noodzakelijk en ondersteuning hoeft niet altijd jeugdhulp 
te zijn. Het effect van deze preventieve maatregelen kunnen echter 
niet in percentages worden uitgedrukt. We streven ook naar het 
verminderen van het aantal jongeren in de jeugdhulp. Tegelijkertijd is 
het nodig dat wij een reëel beeld geven over de verwachte uitgaven 
van jeugdhulp en voldoende middelen hebben om de jeugdhulp te 
verlenen en is de kans het grootst dat we binnen de budgettaire 
kaders blijven.   
 
Aan de strekking van dit amendement wordt in het bestaande beleid 
reeds uitvoering gegeven. Het college ontraadt derhalve het 
amendement. 
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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 Het college wil zo reëel mogelijk haar ambities en streefwaarden 
formuleren vanaf het begrotingsjaar. Soms blijkt dat een waarde 
naar boven of naar beneden bijgesteld moet worden. Dat kan 
onder andere komen omdat een bron of meting is aangepast (zoals 
aangegeven bij handhaving), omdat realisaties anders uitpakken 
(vaak is dit zo bij indicatoren die nog relatief nieuw zijn en waarbij 
een inschatting gemaakt moet worden wat realisatie is) of omdat 
ambitie/beleid is bijgesteld. Dit laatste komt niet vaak voor en 
wordt dan meestal ook beschreven in tekst.  
 
Het college is het met de raad eens dat helder moet zijn als 
streefwaarden enorm afwijken. Het college zegt toe dat waar het 
significant is de afwijking tekstueel toegelicht wordt bij de 
desbetreffende indicator in volgende begrotingen. Als het college 
bij elke streefwaarde die fractioneel wordt aangepast moet 
aangeven waarom dit gebeurt, dan zal de begroting uitdijen terwijl 
dit naar mening van het college weinig extra inzicht geeft. 
 
Het college ontraadt de motie. 
 

 



  Overzicht amendementen en moties Programmabegroting 2022-2026 

Afd. Nr. 
2021 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit 
Raad 

 

 27 

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 Het college kan toezeggen bij de Kadernota 2022 te komen met 
een voorstel hoe en wanneer de speeltuingebouwen duurzaam 
worden aangepast. Dit past in de bredere opdracht om het 
gemeentelijk vastgoed kostenefficiënt te verduurzamen. Hier heeft 
het college op 18 februari 2021 9 miljoen euro voor vrijgemaakt. 
Het  speeltuingebouw A. van Schendelstraat 2 valt reeds onder 
deze opdracht. De overige nog niet. Het speeltuingebouw aan het 
Theemsplein wordt op de investeringsplein geplaatst, omdat hier 
zeer groot onderhoud nodig is.  
 
Tevens zegt het college toe met de speeltuinverenigingen in 
gesprek te gaan over de ondersteuningsbehoefte die ze nodig 
hebben voor het maken van de eerder genoemde 
verduurzamingsslag.  
 
Het college staat positief tegenover de motie. 
 

 

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 De verduurzaming van het NME gebouw past in de bredere 
opdracht om het gemeentelijk vastgoed kostenefficiënt te 
verduurzamen. Voor deze verduurzaming heeft het college op 18 
februari 2021 in totaal 9 miljoen euro vrijgemaakt. Het 
verduurzamen van het NME gebouw valt binnen deze opdracht, 
het gebouw zal in ieder geval worden verduurzaamd naar 
(energie)label C. Het college zegt daarnaast toe om plannen voor 
verdere verduurzaming van het pand op te nemen bij de volgende 
actualisatie van het IP (Kadernota 2023).      
Voor wat betreft het duurzaamheidsloket zie motie 12. 
 
Het college staat positief tegenover de motie.  
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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 Er vindt onderzoek plaats naar een gezamenlijk depot voor 
verschillende organisaties, zoals het Frans Hals Museum, het 
Noord-Hollands Archief, archeologie gemeente Haarlem, 
gemeente Velsen, en mogelijk ook het Museum van de Geest 
en Teylers (collecties daar zijn niet eigendom gemeente 
Haarlem). Het gaat hierbij met name om de depotfunctie met 
in eerste instantie niet een publieksfunctie. 
In de toegezegde voortgangsbrief over het Frans Hals 
Museum zal de raad worden geïnformeerd over de 
uitkomsten van een onderzoek naar het ruimtebeslag van een 
nieuw depot, en de vervolgstappen.   
Onderdeel van de vervolgstappen is een locatieonderzoek en 
een (financieel) haalbaarheidsonderzoek, waar de in het IP 
beschikbare middelen in betrokken kunnen worden.  
 
Het college ontraadt het amendement.  
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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 Speeltuinen hebben een centrale rol in de wijk. Het zijn 
ontmoetingsplaatsen waar zowel kinderen als ouders/verzorgers 
elkaar tegenkomen. Het zijn plekken waar kinderen bewegen en 
sociale vaardigheden opdoen (samen spelen). Vooral in de 
coronatijd, waarin veel fasciliteiten voor de jeugd gesloten waren 
en ook kinderen meer thuis moesten blijven, was een uitstapje 
naar de speeltuin een welkome afleiding.  
 
De gemeente staat blijvend in contact met de 
speeltuinverenigingen in de stad. Deze geven aan behoefte te 
hebben aan financiering voor het opknappen/vernieuwen van de 
speeltuin. Hierbij willen de verenigingen toe naar een inclusieve 
speeltuin: een speeltuin met speeltoestellen voor jong en oud, 
gehandicapt en niet-gehandicapt. Een bedrag van €20.000 is een 
mooie bijdrage om dit te kunnen verwezelijken. Wij verwijzen u dat 
er ook in de nota Versterkers duurzaam doen (onderdeel 5.2 extra 
budget voor speeltuinen) extra middelen zijn toegewezen. Als u 
deze motie aanneemt, neemt u daarbij een voorschot op het 
jaarrekening resultaat.  
 
Het college adviseert de raad het voorstel van het college af te 
wachten. Het college ontraadt de motie.  
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BBOR 37 M (Be)houd van onze bomen 
Draagt het college van B&W op om: 
•Een boomdeskundige aan te nemen en de kosten 
hiervoor te dekken uit de algemene middelen; 

Jouw 

Haarlem 
RB De dynamiek in de stad zorgt ervoor dat er continue namens of 

voor de gemeente bomen worden gekapt, vervangen of nieuw 
worden geplant; zowel in het beheer als binnen de 
ontwikkelprojecten. We weten als regisserende organisatie alleen 
niet tot op het moment en locatie nauwkeurig wat er in de stad 
speelt. De kennis is wél aanwezig is binnen de organisatie maar er 
is wel ruimte voor verbetering in de samenwerking, afstemming en 
overdracht en dit is ook continu een punt van aandacht. Bij de 
kadernota is ook extra budget beschikbaar gesteld om de 
beoordeling van kapvergunningen beter te doen. Tijdens de 
behandeling van de bomenverordening is ook voorgesteld om over 
uitvoering van kapvergunningen een technische sessie te houden in 
samenwerking met Spaarnelanden. 
Daarnaast is er ook geen dekking aangeven aangezien de algemene 
middelen niet als dekking gelden.  
 
Het college ontraadt de motie. 
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BBOR 38 A Groene Singel in het IP 
Besluit: 
1.op bladzijde 120: Investeringen waarover nog 
een raadsbesluit moet worden genomen 
toe te voegen: 
OR.020 Herinrichten Gedempte Oostersingelgracht
  1.800 
 
2. op bladzijde 230, programma 5: beheer en 
onderhoud Cluster wegen, straten, pleinen en 
riolering: 
GOB.70 Bereikbaar houden Schalkwijk: 
Amerikaweg (2022) 3.000  (2023) 3.400   
te wijzigen in:  
GOB.70 Bereikbaar houden Schalkwijk: 
Amerikaweg (2022) 3.000  (2023) 1.600 
En toe te voegen: 
OR.020 Herinrichten Gedempte Oostersingelgracht 
   (2023) 1.800 

GLH D66 RB Het project Amerikaweg wordt door dit amendement opgeknipt en 
hiermee is de uitvoering van het zuidelijke kruispunt wel mogelijk. 
Voor het noordelijke kruispunt zal dan een nieuw project gestart 
worden waarbij de verschillende opties en mogelijkheden opnieuw 
worden bekeken en zal opnieuw dekking worden opgenomen in 
toekomstige jaren. Hiermee komen we voorafgaand aan de 
kadernota terug. Hierbij zullen eerdere aangenomen moties 
fietsveiligheid worden betrokken. Hiermee kan het project voor 
zuidelijk kruispunt verder. Daarnaast is er dan ook financiering 
geregeld voor de gedempte oostersingelgracht door deze uit te 
ruilen met het noordelijke kruispunt en daarmee is invulling 
gegeven aan de eerdere moties en amendementen. 
 
Het college staat dan ook positief tegenover dit amendement. 

 

        

        

        

        

        

        



 

 32 

 


