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Amendement "In ambtenaren alleen kun je niet wonen" 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 14 oktober 2021, naar aanleiding 
van het vaststellen van de nota "Versterkers Duurzaam Doen: incidentele impuls voor 2021 t/m 2023", 

Constaterende dat 

 de gemeenteraad bij de raadsbehandeling van de Kadernota 2022 aan het college heeft 
gevraagd voor de behandeling van de begroting te komen tot een voorstel voor besteding van 
het incidentele voordeel dat volgt na verwerking van de meicirculaire, 

Overwegende dat 

 het college op het thema Wonen in Programma 4 diverse bestedingen voorstelt gericht op 
tijdelijk extra personele inzet,  

 deze inzet op middellange termijn niet bestendigd kan worden met incidentele gelden, hetgeen 
niet bijdraagt aan het gewenste duurzame karakter van deze bestedingen, 

 het college in de huidige bestuursperiode zeven ontwikkelzones heeft aangewezen waar 
Ontwikkelvisies voor zijn opgesteld, welke momenteel ambtelijk worden doorgewerkt en waar 
reeds capaciteit voor aanwezig is, 

 sociale woningbouw weliswaar programmatisch in de ontwikkelzones is opgenomen, maar 
vooralsnog niet kan worden gerealiseerd terwijl wachtlijsten oplopen, 

 een sociaal woningbouwfonds ertoe kan bijdragen dat op projectniveau, zowel binnen als buiten 
de ontwikkelzones, door de gemeente het laatste zetje kan worden gegeven om daadwerkelijk 
sociale woningbouw te realiseren 

Draagt het college op om  

de opgenomen incidentele bedragen voor (ambtelijke inzet voor) wonen te benutten om een Sociaal 
Woningbouwfonds op te starten en de commissie Ontwikkeling te informeren hoe zij 

 dit fonds op langere termijn kan voorzien van aanvullende middelen,  
 hoe zij deze middelen kan en wenst in te zetten teneinde een bijdrage te leveren aan de 

realisatie van sociale huurwoningen,  
 



  
 

  Versterkers Duurzaam Doen 2021-2023 

en daartoe  in de tabel in paragraaf 5.2 "Versterkers per programma" van bijlage 1 "Nota Versterkers 
Duurzaam Doen" onderstaande programmaneutrale wijzigingen op te nemen alsmede alle relevante 
teksten in bijlage 1 hierop aan te passen.  

Prog. Versterker ‘21 ‘22 ‘23 
Programma 4: Duurzame stedelijke vernieuwing      
4 Uitvoeren Uitvoeringsagenda woonvisie   230 230 230 
4 Zonemanagement voor Orionzone/ Zijlweg    300 300 
4. Sociaal Woningbouwfonds  645 645 
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Bijlage 3. was-wordt tabel 5.2 Versterkers per programma   

Prog. Versterker ‘21 ‘22 ‘23 
Programma 4: Duurzame stedelijke vernieuwing      
    
 

 

 


