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JOS 1 M Finse piste  

Verzoekt het college 

Deze collegeperiode tenminste één Finse 

piste in Haarlem te realiseren en hiervoor 

in 2023 één of meerdere geschikte locaties 

te selecteren en de aanleg te dekken uit de 

extra middelen uit het coalitieakkoord; 

ChristenUnie ER   

ECDW 

ism CC 

2 M Ga niet af op gevoel, maar geef een 

tussendoel 

Verzoekt het college : 

- Om jaarlijkse CO2 reductiedoelen per 

transitiepad toe te voegen aan de 

duurzaamheidsbegroting voor de periode 

2023 – 2030; 

- Om daarbij inzichtelijk te maken welk 

deel door Haarlems beleid en welk deel 

door externe factoren wordt veroorzaakt. 

GLH D66 

PvdA CDA 

AP PvdD 

RB    

ECDW 

en 

SMSR 

3 A Haarlemse woningeigenaren met een 

kleine beurs niet in de kou 

Besluit: 

De subsidie voor woningisolatie op korte 

termijn beschikbaar te stellen voor alle 

huiseigenaren met een inkomen tot 150% 

(inclusief vermogenstoets voor eigenaren 

met inkomen boven de 120%), en hiervoor 

in eerste instantie maximaal 500.000 euro 

extra beschikbaar te stellen en dit te 

dekken uit het positieve saldo van baten en 

lasten; 

ChristenUnie RB en 

DvL 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/01-Motie-Finse-piste-Christenunie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/02-Motie-Ga-niet-af-op-gevoel-maar-geef-een-tussendoel-GLH-D66-PvdA-CDA-AP-PvdD.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/02-Motie-Ga-niet-af-op-gevoel-maar-geef-een-tussendoel-GLH-D66-PvdA-CDA-AP-PvdD.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/03-Amendement-Haarlemse-woningeigenaren-met-een-kleine-beurs-niet-in-de-kou-Christenunie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/03-Amendement-Haarlemse-woningeigenaren-met-een-kleine-beurs-niet-in-de-kou-Christenunie.pdf
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SMSR 4 M Haarlemse studenten niet in de kou 

Verzoekt het college 

Indien het Rijk voor 15 november niet met 

een regeling komt zelf nog dit jaar over te 

gaan tot het uitkeren van de energietoeslag 

aan alle studenten die wonen in Haarlem 

en een eigen energiecontract hebben en 

net als de gemeente Enschede de extra 

kosten te declareren bij het Rijk; 

ChristenUnie DL   

FAZA 5 M “Mag het licht uit?" 

Verzoekt het college:  

Met bloedend hart, dansend op de 

vulkaan, mag het licht uit? En indien dit 

niet volledig mogelijk is toch de 

verlichting (intensiteit en lichturen) in de 

Publiekshal buiten openingstijden terug te 

brengen tot strikt het hoogst 

noodzakelijke. 

AP GLH CU 

CDA PvdD 

ER   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/04-Motie-Haarlemse-studenten-niet-in-de-kou-Christenunie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/05-Motie-Mag-het-Licht-uit-AP-GLH.pdf
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BC ism  

CC 

6 A “Versterk de griffie en de lokale 

democratie”  

Besluit 

Wijzigt op bladzijde 308  

“Reserveren versterken griffie” van 120k 

in 2023-2026 naar 520k in 2023 en 645k 

in 2024-2027 

Wijzigt: in 2023 400k en in 2024-2026 

525k te onttrekken uit de algemene 

reserve uit het jaarresultaat 

Wijzigt: in 2027 (structureel) een 

taakstelling op te nemen voor 645k 

Toelichting in 2023 beslaat het benodigde 

extra budget 400k in de jaren 2024-2027 

525k.In de periode 2023-2026 worden de 

kosten gedekt uit de overschotten in de 

begrotingssaldi. In 2027 (structureel) 

wordt een generieke taakstelling 

opgevoerd ten einde structurele dekking 

tzt te realiseren. 

SC JW FR   

ECDW 7 M Actie! Aan de slag met modulebouw  

Draagt het college van B&W op om: 

-Te onderzoeken waar binnen afzienbare 

tijd gebruik gemaakt kan worden van 

modulebouw en de resultaten daarvan 

vóór de Kadernota aan de gemeenteraad te 

rapporteren; 

Jouw 

Haarlem SP 

FR    

BBOR 8 M De wijkbewoners beslissen over betaald 

parkeren 

Draagt het college van B&W op: 

 -Betaald parkeren in een Haarlemse wijk 

alleen in te voeren als na de 

draagvlakmeting 

blijkt dat een meerderheid van de 

wijkbewoners daar voorstander van is 

Jouw 

Haarlem SP 

RB BL   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/06-Amendement-Versterk-de-griffie-en-de-lokale-democratie-002-SC.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/06-Amendement-Versterk-de-griffie-en-de-lokale-democratie-002-SC.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/07-Motie-Actie-Aan-de-slag-met-modulebouw-Jouw-Haarlem-SP.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/08-Motie-De-wijkbewoners-beslissen-over-betaald-parkeren-Jouw-Haarlem-SP.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/08-Motie-De-wijkbewoners-beslissen-over-betaald-parkeren-Jouw-Haarlem-SP.pdf
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SMSR 9 M Gelijke monniken, gelijke kappen  

Draagt het college van B&W op om: 

-Ook voor de inkomensgroep tussen 120 

en 130% van het sociaal minimum geen 

vermogenstoets uit te voeren t.b.v. de 

energietoeslag; 

Jouw 

Haarlem SP 

DL   

JOS 10 M Geen excessieve winsten in de zorg 

Draagt het college van B&W op: 

-Om per kwartaal inzicht te verkrijgen in 

de winsten van de jeugdzorg-aanbieders 

en de commissie samenleving daarover 

elke drie maanden te informeren en bij 

overschrijding van de winstplafonds in te 

grijpen 

Jouw 

Haarlem SP 

BL   

SMSR 11 M Noodknop voor eerste hulp bij schulden  

Draagt het college van B&W op om: 

-Een noodknop op de gemeentelijk 

website te installeren zodat mensen op een 

laagdrempelige manier een eerste 

aanvraag voor hulp bij schulden kunnen 

indienen; 

Jouw 

Haarlem SP 

DL   

ECDW 12 M Geef de bovenbewoners van het Anton 
Pieckhofje de kans om te verhuizen 

Draagt het college op om zich optimaal in 

te zetten om met Ymere tegemoet te 

komen aan verhuiswensen van 

bovenbewoners die zich niet meer thuis 

kunnen voelen in het Anton Pieckhofje. 

OPH FR   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/09-Motie-Energiestoeslag-gelijke-monniken-gelijke-kappen-Jouw-Haarlem-SP.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/10-Motie-Geen-excessieve-winsten-in-de-zorg-Jouw-Haarlem-SP.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/11-Motie-Noodknop-voor-hulp-bij-schulden-Jouw-Haarlem-SP.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/12-Motie-Geef-de-bovenbewoners-van-het-Anton-Pieckhofje-de-kans-om-te-verhuizen-OPH.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/12-Motie-Geef-de-bovenbewoners-van-het-Anton-Pieckhofje-de-kans-om-te-verhuizen-OPH.pdf
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BBOR 13 M Parkeerregulering heeft 

kostendekkende tarieven 

Draagt het college op om de tariefstelling 

voor parkeerregulering te ijken op het 

coalitieakkoord waarin opgenomen is dat 

het gereguleerd parkeren kostendekkend is 

en op gelijkluidende bevestigingen van het 

college, en om de gemeenteraad hierover 

voor het kerstreces te informeren. 

OPH RB BL   

BBOR  14 M Vrijwilligers inzetten tegen 

Duizendknoop 

Verzoekt het college: 

Een proef te doen met het onder 

professionele begeleiding inzetten van 

vrijwilligers bij de bestrijding van de 

Japanse Duizendknoop 

ChristenUnie RB   

ECDW  15 M Spanjaardslaan reclamebordenvrij 

Verzoekt 

Het college te verzoeken om bij de  

vernieuwing van contracten met 

adverteerders in de buitenruimte, onze 

groene Spanjaardslaan vrij te houden van 

alle reclame uitingen 

HvH RB   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/13-Motie-Parkeerregulering-heeft-kostendekkende-tarieven-OPH.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/13-Motie-Parkeerregulering-heeft-kostendekkende-tarieven-OPH.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/14-Motie-Vrijwilligers-inzetten-tegen-Duizendknoop-ChistenUnie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/14-Motie-Vrijwilligers-inzetten-tegen-Duizendknoop-ChistenUnie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/15-Motie-Spanjaardslaan-reclamebordenvrij-HvH.pdf


  Overzicht amendementen en moties Programmabegroting 2023-2026 

HA Nr. 
2022 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit 
Raad 

 

 6 

ECDW 16 M Het licht zien 

Verzoekt het college: 

•Met de exploitant van buitenreclame in 

de openbare ruimte af te spreken dat 

Abri’s, Mupi’s en digitale reclameborden 

tussen 23 uur en 7 uur niet meer worden 

verlicht of op stand-by worden gezet; 

•Andere bedrijven en organisaties worden 

aangemoedigd om tussen 23 uur en 7 uur 

niet langer reclame te verlichten of 

reclame op stand-by te zetten en hierover 

afspraken te maken in toekomstig af te 

sluiten convenanten. 

CDA AP 

PvdD 

RB   

BBOR 17 M 'Stoepplantjes' 

Verzoekt het college: 

- om vanaf 2023 de norm voor het beheer 

van spontane vegetatie tot een afstand van 

30cm vanaf de gevels en tuinen om te 

keren: niet weghalen, maar 'laten staan 

tenzij'; 

- om deze verandering van beheer en de 

reden waarom duidelijk te communiceren 

met de inwoners van Haarlem; 

PvdD CDA RB   

ECDW 

ism CC 

18 M 'De klimaatcrisis met mes en vork te 

lijf' 

Verzoekt het college: 

- bij de actualisering van de Routekaart 

Duurzaamheid en bij de doorontwikkeling 

van de Duurzaamheidsbegroting heldere 

CO2 reductiedoelstellingen ten aanzien 

van de eiwittransitie te benoemen en dit 

door te vertalen in een 

uitvoeringsstrategie; 

PvdD RB   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/16-Motie-het-licht-zien-CDA-AP-PvdD.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/17-Motie-Stoepplantjes-PvdD-CDA.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/18-Motie-de-Klimaatcrisis-met-mes-en-vork-te-lijf-PvdD.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/18-Motie-de-Klimaatcrisis-met-mes-en-vork-te-lijf-PvdD.pdf
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SMSR 19 M 'Onderzoek ondersteuning minima bij 

dierenartskosten' 

Verzoekt het college: 

- in 2023 te onderzoeken hoe middels 

minimabeleid in een ondersteuning bij 

noodzakelijke dierenartskosten zou 

kunnen worden voorzien en de 

gemeenteraad hier uiterlijk bij de 

Kadernota 2024 over te informeren; 

PvdD DL   

MO 20 M 'Steun het recht op zelfbeschikking' 

Verzoekt het college: 

•om voorafgaand aan de stemming in de 

Tweede Kamer, de publiekelijke steun van 

Gemeente Haarlem voor het recht op 

zelfbeschikking van de trans, intersekse en 

non-binaire personen over te brengen en 

op te roepen in te stemmen met deze wet; 

PvdD ER   

BC ism 

BBOR,  

21 M Sociaal Progressief en Diversiteit gaan 

hand in hand met draagvlak  

Draagt het college op: 

*Altijd het element van draagvlak te 

blijven hanteren 

Trots 

Haarlem 

BL ??  

MO 

ism 

VG 

22 M Haalbaarheidsonderzoek 

respijtvoorziening 

Verzoekt het college 

De haalbaarheid van de realisatie van een 

respijtvoorziening in Haarlem te 

onderzoeken op basis van de vraag naar 

respijtzorg en daarbij te kijken of er 

gemeentelijk vastgoed is dat hiervoor 

geschikt zou zijn 

ChristenUnie 

CDA 

DL   

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/19-Motie-onderzoek-ondersteuning-minima-bij-dierenartskosten-PvdD-Jouw-Haarlem.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/19-Motie-onderzoek-ondersteuning-minima-bij-dierenartskosten-PvdD-Jouw-Haarlem.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/20-Motie-Steun-het-recht-op-zelfbeschikking-PvdD.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/21-Motie-Sociaal-Progressief-en-Diversiteit-gaan-hand-in-hand-met-draagvlak-Trots-Haarlem.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/21-Motie-Sociaal-Progressief-en-Diversiteit-gaan-hand-in-hand-met-draagvlak-Trots-Haarlem.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/22-Motie-Haalbaarheidsonderzoek-respijtvoorziening-ChristenUnie-CDA.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/22-Motie-Haalbaarheidsonderzoek-respijtvoorziening-ChristenUnie-CDA.pdf
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JOS 23 M Laat ze maar rollen 

Verzoekt het college: 

• Te onderzoeken of er locaties in Haarlem 

zijn waar Pumptracks of Skills Gardens 

kunnen worden  

gerealiseerd 

CDA ER   

        

        

        

        

        

        

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/23-Motie-Laat-ze-maar-rollen-CDA.pdf
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