
  Overzicht amendementen en moties Programmabegroting 2023-2026 incl. advisering en besluitvorming 

HA Nr. 
2022 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit 
Raad 

 

 1 

JOS 1 

 

 

 

 

 

 

 

1BIS 

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; 

 
MOTIE Hardlopen voor iedereen op 
een Finse piste in Haarlem 
Verzoekt het college 
Deze collegeperiode tenminste één  
Finse piste of een soortgelijk initiatief 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 

CDA 

ER Het college staat positief tegenover de strekking van de motie, dit 

past in het stadsbrede onderzoek naar de beste mogelijkheden 

voor sporten en bewegen in de openbare ruimte dat in 2023 

uitgevoerd zal worden. Een Finse Piste zou een mogelijkheid 

zijn, maar wellicht een soortgelijk alternatief ook.  

 

Het college geeft in overweging om de motie zodanig te 

formuleren dat soortgelijke alternatieven ook mogelijk zijn. 

Aangenomen 

 

SV:  

D66 PvdD AP 

FvD VVD 

GLH 

 

Voor: 

PvdA OPH 

Jouw Haarlem 

AP FvD BvNL 

ChristenUnie 

Trots Hlm 

HvH SP CDA 

GLH 

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/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-1e-termijn/01BIS-Motie-Finse-piste-Christenunie-Jouw-Haarlem-CDA.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-1e-termijn/01BIS-Motie-Finse-piste-Christenunie-Jouw-Haarlem-CDA.pdf
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 2 

ECDW 

ism CC 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2BIS 

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. 

 

 

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 geheel door externe factoren wordt 

veroorzaakt, en op welk deel Haarlems 

beleid van invloed kan zijn. 

 

GLH D66 

PvdA CDA 

AP PvdD 

RB  Ten aanzien van het eerste deel van de motie: het college 

begrijpt dat de raad tijdig bij wil sturen, gezien de urgentie van 

het onderwerp, en staat positief tegenover de strekking van de 

motie. De raad heeft meer invloed door te sturen op de opgave 

dan op het resultaat per transitiepad omdat veel plannen een 

voorbereidingsperiode hebben en de monitoring op het resultaat 

twee jaar achter loopt. Het college stelt 3 momenten voor: 

- Maart 2023 Actualisatie Routekaart Duurzaamheid 

- 2025 ijkmoment tussendoel 

- 2027 Actualisatie Routekaart Duurzaamheid door nieuwe 

coalitie 

 

Het college zegt toe op deze drie momenten de raad te informeren 

over de tussendoelen. 

 

Ten aanzien van het tweede deel van de motie: het college 

ontraadt het tweede punt van de motie, om inzichtelijk te maken 

welk deel door Haarlems beleid en wel deel door externe factoren 

wordt veroorzaakt. De emissiefactoren zijn bekend, maar van 

gedrag weten we niet welk deel autonoom is en welk deel aan het 

Haarlems beleid toe te schrijven is. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Aangenomen 

 

SV: 

Trots Hlm 

 

Tegen: 

FvD BvNL 

Trots Hlm 

VVD 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-1e-termijn/02BIS-Motie-Ga-niet-af-op-gevoel-maar-geef-een-tussendoel-GLH-D66-PvdA-CDA-AP-PvdD.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-1e-termijn/02BIS-Motie-Ga-niet-af-op-gevoel-maar-geef-een-tussendoel-GLH-D66-PvdA-CDA-AP-PvdD.pdf
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 3 

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 

De aanpak energiearmoede richt zich op de huishoudens met de 

meeste urgentie. De HaarlemPas maakt dat we deze doelgroep 

snel en gericht kunnen benaderen. We hebben nu 326 

woningeigenaren met een HaarlemPas in beeld. Vanaf 1 januari 

neemt dit aantal met ca. 250 huishoudens toe vanwege de 

verruiming van het minimabeleid naar 130% van de 

bijstandsnorm. Hiermee komt de doelgroep naar verwachting op 

ca. 576 huishoudens. Al deze huishoudens krijgen een aanbod om 

isolerende maatregelen te treffen binnen het actieplan 

energiearmoede. Ervaring leert dat niet alle huishoudens zullen 

deelnemen. Binnen de aanpak is voldoende budget beschikbaar 

om deze groep volledig te ontzorgen en isolerende maatregelen 

aan te bieden. We zien ook dat de uitvoeringscapaciteit van 

isolatiebedrijven nu al zeer beperkt is. Daarom willen we met 

prioriteit inzetten op de huidige doelgroep.  

 

In het eerste kwartaal van 2023 wordt een plan van aanpak 

gepresenteerd waarin een bredere doelgroep wordt meegenomen. 

Hiervoor wordt een aanvraag gedaan bij het Nationaal 

Isolatieprogramma. Verwachting is dat we met deze middelen en 

met de middelen voor het isolatieoffensief uit het coalitieakkoord 

een gedegen aanbod kunnen doen. Het college ontraadt daarom 

de motie. Indien de isolatieaanpak stagneert door gebrek aan 

budget, zal het college de gemeenteraad om extra middelen 

vragen. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: PvdA 

Trots Hlm 

GLH 

 

Voor: 

PvdD OPH 

Jouw Haarlem 

ChristenUnie 

SP CDA 

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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 4 

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 Afgesproken is dat gewacht wordt op uitsluitsel van het Rijk 

omtrent de positie van studenten. 

In Haarlem wonen ca. 1500 studenten zelfstandig, niet duidelijk 

is hoeveel studenten een eigen energiecontract op naam hebben. 

Met de Oktoberbrief is ca. € 300.000 beschikbaar gesteld voor 

eventuele individuele bijstand aan studenten. Wanneer meer dan 

230 studenten de energietoeslag aanvragen, is de genoemde € 

300.000 niet voldoende en zal gebruik moeten worden gemaakt 

van de overige middelen voor de aanpak energiearmoede.  

Indien er geen uitsluitsel komt van het Rijk, dan is het college 

bereid om studenten niet langer uit te sluiten, mits er sprake is 

van een zelfstandige woonsituatie en een energiecontract op 

eigen naam. 

In dat geval moeten studenten voldoen aan de 

inkomensvoorwaarden zoals die gelden voor huishoudens met 

een laag inkomen. De wethouder heeft reeds toegezegd met een 

raadsinformatiebrief te komen. 

 

Het college adviseert de raad om de uitwerking van het college af 

te wachten. 

Verworpen 

 

SV: 

PvdA AP Trots 

Hlm 

 

Voor: 

OPH 

ChristenUnie 

FvD BvNL 

VVD 

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 

PvdD CU 

CDA PvdA 

ER Het verduurzamen van gebouwen en daarmee het besparen van 

energie is onze prioriteit. Het uitgangspunt is dat de verlichting 

alleen brandt als het nodig is. De publiekshal is grotendeels 

voorzien van LED verlichting. Buiten de openingstijden is in de 

huidige situatie al sprake van gereduceerde lichtinzet. Deze 

gereduceerde lichtinzet wordt toegepast vanwege de fysieke 

beveiliging van het pand en preventie van vandalisme. We 

verifiëren of dit ook daadwerkelijk de situatie is en onderzoeken 

of aanvullende beperkingen mogelijk zijn. 

 

Het college staat positief tegenover deze motie.  

Raadsbreed 

aangenomen 

 

SV: 

D66 Jouw 

Haarlem FvD 

HvH 

 

 

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://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brieven/2022/11/04/oktoberbrief-2022/oktoberbrief.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-1e-termijn/05-Motie-Mag-het-Licht-uit-AP-GLH-PvdD-CDA-PvdA-CU.pdf
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 5 

BC ism  

CC 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6BIS 

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. 

“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 positieve 

begrotingssaldi (algemene middelen) 

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 Het is aan de raad de wenselijkheid van dit amendement te 

beoordelen. Echter, het college adviseert het amendement 

zodanig te formuleren dat er geen onttrekking uit de Algemene 

reserve plaatsvindt, maar de hogere lasten te dekken uit de 

positieve begrotingssaldi 2023-2025 (algemene middelen). Zoals 

reeds aangegeven in de toelichting van het amendement. Het 

amendementen kan dan structureel worden gemaakt vanaf 2027.  

  

Het college geeft in overweging het amendement conform 

voorstel aan te passen. 

Aangenomen 

 

SV: 

D66 OPH 

Jouw Haarlem 

AP Trots 

Haarlem HvH 

SP GLH 

 

Tegen: 

OPH FvD 

BvNL HvH 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-1e-termijn/06BIS-Amendement-versterk-de-griffie-SC.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-1e-termijn/06BIS-Amendement-versterk-de-griffie-SC.pdf
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 6 

X 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 Modulair bouwen kan een van de aanpassingen zijn om 

stikstofuitstoot in de bouwfase te verminderen. Als gemeente 

brengen we dit onder de aandacht bij ontwikkelaars. Verder 

stimuleren we dat er sneller en toekomstbestendig gebouwd gaat 

worden met de door het college ondertekende convenanten 

Houtbouw en Toekomstbestendige Woningbouw. Modulair 

bouwen is echter nog volop in ontwikkeling. In grondgebonden 

ontwikkelingen wordt het al vaker toegepast, maar vooral voor 

grote bouwblokken staat het nog in de kinderschoenen. 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid 

reeds uitvoering gegeven.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Ingetrokken 

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 Het college is van mening dat de verkeersveiligheid, 

toegankelijkheid en leefbaarheid in de wijken met een hoge 

parkeerdruk nu echt moeten worden aangepakt. De ervaring in de 

afgelopen jaren heeft ons geleerd dat mensen wel degelijk 

signalen afgaven over parkeerproblematiek in hun buurt of wijk, 

maar dat tijdens een draagvlakmeting de uitslag veelal in 

meerderheid ‘nee’ was. Wij hebben lessen getrokken uit deze 

ervaring en stellen nu voor, in lijn met het coalitieakkoord, om 

het mogelijk te maken om parkeerregulering in te voeren als 

sprake is van een objectief criterium: een parkeerdruk >85%.   

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

OPH AP Trots 

Haarlem HvH 

VVD 

 

Voor: 

OPH Jouw 

Haarlem FvD 

BvNL Trots 

Hlm HvH SP 

VVD 

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


  Overzicht amendementen en moties Programmabegroting 2023-2026 incl. advisering en besluitvorming 

HA Nr. 
2022 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit 
Raad 

 

 7 

SMSR 9 

 

 

 

 

 

9BIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9BIS 

BIS 

M 

 

 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

Verruim de vermogenstoets voor de 

energietoeslag 

Draagt het college van B&W op om: 

- Voor het verkrijgen van de 

energietoeslag voor de inkomensgroep 

tussen 120% en 130% dezelfde 

vermogenstoets te doen die ook gebruikt 

wordt voor de huurtoeslag; 

- Aanvragers die voldoen aan de 

voorwaarden aan te moedigen zich aan te 

melden voor de HaarlemPas; 

- De verwachte kosten van ongeveer 

€480.000 te dekken uit het positieve 

begrotingssaldo; 

 

Verruim de vermogenstoets voor de 

energietoeslag  

Draagt het college van B&W op om: 

-Voor het verkrijgen van de energietoeslag 

voor de inkomensgroep tussen 120% en 

130% dezelfde vermogenstoets te doen die 

ook gebruikt wordt voor de huurtoeslag; 

-Aanvragers die voldoen aan de 

voorwaarden aan te moedigen zich aan te 

melden voor de HaarlemPas; 

-De verwachte jaarlijkse kosten van 

ongeveer €480.000 voor het jaar 2022 te 

dekken uit het positieve begrotingssaldo 

en waar mogelijk ook voor 2023; 

 

 

 

 

Jouw 

Haarlem SP 

DL Het Rijk compenseert de kosten van de eenmalige 

energietoeslagen tot de grens van 120%. Toekennen van de 

energietoeslagen aan inwoners met een inkomen tussen 120%-

130% van de bijstandsnorm moet uit eigen middelen worden 

gefinancierd. 

De extra kosten van toekenning van de energietoeslagen tot 130% 

bedragen naar schatting € 480.000 per jaar. 

Het college kiest voor verruiming van de inkomensgrens naar 

130% gekoppeld aan het vergroten van het bereik van de 

HaarlemPas om inwoners structureel in de breedte van het 

minimabeleid te kunnen ondersteunen. Nieuwe HaarlemPas-

houders tot 130% hebben vervolgens recht op de energietoeslag 

indien zij hoofdbewoner zijn.   

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

PvdA FvD 

 

Voor: 

PvdA PvdD 

OPH Jouw 

Haarlem AP 

ChristenUnie 

FvD SP 

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/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-1e-termijn/09BIS-Motie-Verruim-de-vermogenstoets-voor-de-energietoeslag-Jouw-Haarlem-SP.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-1e-termijn/09BIS-Motie-Verruim-de-vermogenstoets-voor-de-energietoeslag-Jouw-Haarlem-SP.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-1e-termijn/9BISBIS-Motie-Verruim-de-vermogenstoets-voor-de-energiestoeslag-2022-2023-3.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-1e-termijn/9BISBIS-Motie-Verruim-de-vermogenstoets-voor-de-energiestoeslag-2022-2023-3.pdf
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 8 

JOS 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10BIS 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen excessieve winsten in de zorg 

Draagt het college van B&W op: 

-Om per jaar inzicht te verkrijgen in de 

winsten van de jeugdzorg-aanbieders en 

de 

commissie samenleving daarover elk jaar 

te informeren en bij overschrijding van de 

winstplafonds in te grijpen, 

 

Jouw 

Haarlem SP 

Trots 

Haarlem 

BL Hoewel het college onderschrijft dat excessieve winsten in de 

(jeugd)zorg onwenselijk zijn, ontraadt het college deze motie. 

Deze motie is niet uitvoerbaar, omdat het onmogelijk is om per 

kwartaal inzicht te krijgen in de winsten van de zorgaanbieders. 

Zorgaanbieders zijn verplicht om jaarlijks voor 1 juli de 

jaarcijfers over het afgelopen jaar te deponeren. Pas als deze 

cijfers bekend zijn is het mogelijk om iets te zeggen over de 

verhouding tussen omzet, kosten en winst. Om aanbieders te 

verplichten elk kwartaal te rapporteren over de winsten zou 

bovendien een enorme administratieve last met zich meebrengen, 

terwijl er in de nieuwe inkoop vanaf 2023 juist is getracht om 

administratieve lasten te beperken.  

 

Als er vanuit wordt gegaan dat vanaf volgend jaar in totaal circa 

100 aanbieders een contract voor het verlenen van jeugdhulp 

hebben, dan zal het uitvoeren van deze motie ook een extra inzet 

vanuit de gemeente vereisen. Het opvragen, beoordelen en 

bespreken van deze cijfers en het rapporteren aan de 

Gemeenteraad over deze cijfers betekent dat extra formatie moet 

worden ingezet, wat ook extra kosten met zich meebrengt. 

 

De gemeente handelt daarnaast in lijn met de strekking van deze 

motie. Per 2023 namelijk door het sturen op de beschikbare 

budgetten voor perceel 1 en 2 in relatie tot de geleverde zorg. 

Hierover worden concrete afspraken met de consortia en 

aanbieders gemaakt, zodat de gemeente ook tijdens het jaar kan 

sturen op de output in relatie tot het budget. De werkwijze 

hiervoor en de mogelijkheden hiertoe zijn uitvoerig beschreven in 

de beantwoording van de technische vraag van 2 weken geleden. 

Deze manier van sturen is relevanter met betrekking tot de 

geleverde prestaties van een zorgaanbieder dan een 

winstpercentage. Daarnaast past dit in de samenwerking zoals 

deze in dialoog met de aanbieders is neergezet.  

 

Als uit de jaarcijfers van een aanbieder blijkt dat er excessieve 

winst is gemaakt, dan zal de gemeente actie ondernemen. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Aangenomen 

 

SV:  

PvdA D66 

OPH FvD 

 

Voor: 

PvdA PvdD 

OPH SP CDA 

Jouw Haarlem 

ChristenUnie 

FvD Trots Hlm  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-1e-termijn/10BISGeen-excessieve-winsten-in-de-zorg-Jouw-Haarlem-SP-CDA.pdf
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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 De definitie noodknop kan op verschillende manieren worden 

geïnterpreteerd en dat kan leiden tot onduidelijkheid. 

Haarlemmers mogen en kunnen altijd bellen met 14 023, dan is er 

direct contact. Ook kunnen zij altijd contact opnemen of 

binnenlopen bij het sociaal wijkteam in de wijk. Het college 

onderkent dat deze mogelijkheden duidelijker op de website van 

de gemeente Haarlem moeten worden vermeld en zegt toe de 

website aan te passen. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Aangenomen 

 

SV: 

PvdA AP HvH 

 

Voor: 

PvdA PvdD 

OPH JOUw 

Haarlem AP 

ChristenUnie 

FvD BvNL 

Trots Hlm 

HvH SP VVD 

MO 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 DL Het college is met Ymere in gesprek geweest om de wensen van 

de bewoners onder de aandacht te brengen. De inzet van Ymere 

is erop gericht om op individuele basis huurders ondersteuning te 

bieden, ook wanneer zij op zoek willen naar een andere woning. 

De inzet van het college is er op gericht om het woongenot van 

bewoners en omwonenden te borgen door middel van 

aanpassingen aan het gebouw en 24-uurs begeleiding bij 34 

cliënten. Ymere beoordeelt de overlast niet als dermate ernstig 

om urgentie aan deze groep te verlenen middels de 

urgentieregeling. De bewoners zijn hier onlangs door Ymere over 

geïnformeerd. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

Jouw Haarlem 

Trots Hlm 

HvH 

 

Voor: 

OPH Jouw 

Haarlem FvD 

BvNL Trots 

Hlm HvH SP 

VVD 

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 Bij het uit te breiden gebied is kostendekkendheid van de 

vergunning voor het college het uitgangspunt. In het kader van 

het raadsvoorstel – dat we begin 2023 aan de raad aanbieden – 

zal op hoofdlijnen de financiële impact worden gepresenteerd. De 

formele doorvertaling en vaststelling van (eventueel aangepaste) 

parkeertarieven vindt plaats i.k.v. de behandeling van de 

‘Verordening op de parkeerbelastingen’. Deze is voorzien in het 

najaar van 2023.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

ChristenUnie 

Trots Hlm 

HvH SP VVD 

 

Voor: 

OPH FvD 

BvNL Trots 

Hlm HvH 

VVD 

BBOR  14 

 

 

 

 

 

 

 

14BIS 

M 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Vrijwilligers inzetten tegen 

Duizendknoop - BIS 

Verzoekt het college: 

Een vervolg te geven aan de proef met het 

onder professionele begeleiding inzetten 

van vrijwilligers bij de bestrijding van de 

Japanse Duizendknoop indien een 

wervingscampagne voldoende 

vrijwilligers oplevert. 

 

ChristenUnie RB In 2021 is gedurende het hele voorjaar- en zomerseizoen (maart 

t/m september 2021) een proef gedaan met de bestrijding van de 

Japanse Duizendknoop (en Reuzenberenklauw) met vrijwilligers. 

Dit werd gecoördineerd door Spaarnelanden. Om de week werd 

op vrijdagochtend een vrijwilligersgroep bij elkaar geroepen om 

deze planten te bestrijden. In het begin was er veel interesse en 

bestond de groep uit 25 vrijwilligers. De initiële interesse kan 

mogelijk verklaard worden doordat er op dat moment een 

lockdown was vanwege Corona, en mensen graag naar buiten 

wilden om iets te doen. Aan het eind van de proef werd de 

interesse echter steeds minder en waren er uiteindelijk nog maar 

twee vrijwilligers over.  

De coördinatie kostte veel energie en capaciteit (mensen moesten 

begeleid worden, waardoor er telkens twee coördinatoren 

aanwezig moesten zijn van Spaarnelanden), maar het leverde dus 

helaas weinig op. Om die reden is er voor gekozen om dit jaar 

niet door te gaan met deze vorm van bestrijding en in plaats 

daarvan volledig in te zetten op professionele bestrijding. 

 

Aan de strekking van deze motie is eerder reeds uitvoering 

gegeven. Het college ontraadt derhalve deze motie. 

Verworpen 

 

SV: 

PvdD OPH 

Jouw Haarlem 

AP Trots Hlm 

HvH CDA 

GLH 

 

Voor: 

PvdD OPH AP 

ChristenUnie 

FvD CDA 

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/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-1e-termijn/14-BIS-Motie-Vrijwilligers-inzetten-tegen-Duizendknoop-ChistenUnie.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-1e-termijn/14-BIS-Motie-Vrijwilligers-inzetten-tegen-Duizendknoop-ChistenUnie.pdf


  Overzicht amendementen en moties Programmabegroting 2023-2026 incl. advisering en besluitvorming 

HA Nr. 
2022 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies College Besluit 
Raad 

 

 11 

BBOR 

i.s.m. 

PCM  

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 Op genoemde locatie is sprake van twee lopende concessies die 

voldoen aan regels en voorwaarden voor het plaatsen van 

reclame-uitingen in de openbare ruimte, zoals geregeld in het 

reclamebeleid. Door de concessiehouder zijn contracten gesloten 

met huurders. De concessie Verlichte lichtmast reclame loopt tot 

2031. Het contract voor driehoeksborden loopt tot maart 2024. 

Het college ziet geen reden de Spanjaardslaan anders te 

behandelen dan de rest van de stad.  

 

Het college ontraadt de motie.  

Verworpen 

 

SV: 

PvdD OPH 

Trots Hlm 

 

Voor: 

OPH FvD 

BvNL HvH 

PCM 

i.s.m. 

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 De concessie met Abri’s loopt tot en met 2025, verlichting van de 

Abri’s is onderdeel van de Abri (bushokje) zelf. Indien dit licht 

uitgezet wordt, dan is de Abri tussen 23.00 en 7.00 donker en 

minder sociaal veilig. De Abri’s worden op dit moment tussen 

0.00 en 6.00 gedimd wat 40% energie bespaart.  

De concessie Verlichte lichtmast reclame loopt tot 2031. Hierin is 

opgenomen dat de verlichting uit is op ma-do van 0.30-6.00 uur 

en op vrij-zon van 0.00 tot 6.00 uur. Door de concessiehouder 

zijn contracten gesloten met huurders. In het contract is 

ledverlichting en zo zuinig mogelijke verlichting geeist.  

De concessie voor Mupi’s loopt tot en met 2025. De exploitant 

heeft op eigen initiatief de verlichting al op standby staan van 

0.00 tot 6.00 uur. Bij de nieuwe contracten kunnen we dit 

wijzigen in het programma van eisen. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Aangenomen 

 

SV: 

D66 FvD Trots 

Hlm 

 

Voor: 

PvdA PvdD 

AP 

ChristenUnie 

FvD CDA 

GLH 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/07-november/18:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties-Programmabegroting-2023-2026/15-Motie-Spanjaardslaan-reclamebordenvrij-HvH.pdf
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
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X 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 In het nieuwe DBC-contract met Spaarnelanden is reeds 

opgenomen dat onkruid op verharding tot dertig cm vanaf de 

gevel niet zal worden verwijderd. Dit is mede ingegeven om de 

discussie over gewenste dan wel ongewenste vegetatie uit te 

sluiten. De bewoners zijn dus zelf verantwoordelijk voor deze 

eerste dertig cm. Met de vaststelling van het DBC wordt feitelijk 

dus al invulling gegeven aan de motie.   

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid 

reeds uitvoering gegeven. Het college ontraadt derhalve de 

motie. 

Ingetrokken 

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 Tot op heden zijn er geen universele, lokaal toepasbare, 

meetmethoden om de eiwittransitie te meten, het kwantificeren 

van de CO₂ doelstelling ten aanzien van de eiwittransitie is 

vooralsnog niet mogelijk. De duurzaamheidsbegroting zal de 

komende jaren doorontwikkelen. Deze doorontwikkeling zal 

stapsgewijs plaatsvinden, zodra het mogelijk wordt om de 

eiwittransitie te meten voegen we deze toe. Tegen die tijd gaan 

we hier graag over in gesprek. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 

 

SV: 

D66 AP FvD 

HvH GLH 

 

Voor: 

PvdD 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19BIS 

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; 

 

'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 

Programmabegroting 2024-2027 over te 

informeren; 

PvdD Jouw 

Hlm SP 

DL Het college erkent dat het hebben van huisdieren hoge kosten met 

zich mee kan brengen en het risico op schulden vergroot. De 

uitkomsten van een eventueel onderzoek kunnen overigens pas 

bij de begroting 2024 beschikbaar zijn.  

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

PvdA D66 QP 

Trots  Hlm 

 

Voor: 

PvdA PvdD (1) 

Jouw Haarlem 

AP SP (1) 

GLH 

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 In regenbooggemeente Haarlem kan je trots zijn op wie je bent en 

vieren van wie je houdt. Het college ondersteunt op verschillende 

manieren de LHBTI+ gemeenschap in Haarlem en daarmee 

onderschrijft zij het zelfbeschikkingsrecht van trans, intersekse en 

non-binaire inwoners en begrijpt de fundamentele wens tot 

wettelijke erkenning. 
  

Het college laat aan het oordeel van de raad over of zij door 

middel van deze motie haar steun wil uitspreken.   

 

Verworpen 

 

SV: 

PvdA D66 AP 

Trots Hlm 

HvH SP VVD 

GLH 

 

Voor: 

PvdA PvdD 

AP CDA GLH 

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/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-1e-termijn/19-BIS-Motie-onderzoek-ondersteuning-minima-bij-dierenartskosten-PvdD-Jouw-Haarlem-SP.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-1e-termijn/19-BIS-Motie-onderzoek-ondersteuning-minima-bij-dierenartskosten-PvdD-Jouw-Haarlem-SP.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
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PG 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 De mate van participatie van bewoners in plannen van de 

gemeente of van de gemeente in plannen van bewoners is steeds 

weer een afweging die gemaakt moet worden. De ene keer geldt 

het belang van de wijk en haar bewoners zwaarder, de andere 

keer die van de opgaves van de stad. Dit kan ook in de tijd 

verschillen. Binnenkort ontvang u het voorstel van het college 

over het nieuwe participatiebeleid, hierin wordt dit onderwerp 

betrokken.   

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

Voor: 

Trots Hlm FvD 

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 Er heeft de afgelopen maanden een onderzoek plaatsgevonden 

naar de inrichting van, vraag naar en het gebruik van de 

logeerzorg (voor volwassenen) in de regio Kennemerland. De 

resultaten hiervan zijn binnenkort gereed. Daarnaast hebben er in 

de regio Zuid-Kennemerland pilots plaatsgevonden met 

betrekking tot het met spoed inzetten van logeerzorg en 

logeerzorg als algemene voorziening. Naar aanleiding van dit 

onderzoek en deze pilots komt het college in het voorjaar met een 

voorstel voor het organiseren van logeerzorg voor de komende 

jaren. Overigens is het Wmo deel van de logeerzorg gering, 

omdat het overgrote deel onder de Wlz valt. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 

 

SV: 

PvdA 

 

Voor: 

OPH Jouw 

Haarlem AP 

ChristenUnie 

FvD BvNL 

Trots Hlm 

CDA 

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 Het college staat positief tegenover de motie, dit past in het 

stadsbrede onderzoek naar de beste mogelijkheden voor sporten 

en bewegen in de openbare ruimte dat in 2023 uitgevoerd zal 

worden. 

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

Aangenomen 

 

SV: 

D66 OPH AP 

Trots Hlm 

HvH 

 

Tegen: 

HvH 

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
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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 24 M Onderzoek een buffer voor het 

financiële ravijn 

Verzoekt het college 

•Zich voor te bereiden op de 

consequenties van de nieuwe 

financieringssystematiek decentrale 

overheden en te onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn om deze 

consequenties te ondervangen, en  

•Hierbij ook de suggestie van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken te 

betrekken om extra incidentele middelen 

te sparen in een (behoedzaamheids)buffer; 

VVD D66   Aangenomen 

 

SV: 

OPH AP Trots 

Hlm HvH 

GLH  

 

Voor: 

PvdA D66 

PvdD OPH AP 

ChristenUnie 

FvD BvNL 

HvH VVD 

GLH  

 

Trots afwezig 

bij stemming 

 25 M Inzicht in de investeringen 

Verzoekt het college 

•Het inzicht van de gemeenteraad in de 

investeringsplanning te vergroten door 

voortaan in het geval van wijzigingen in 

het investeringsplan boven een bedrag van 

€1.000.000 euro een onderbouwing met 

criteria en consequenties op te nemen in 

de planning- en control-producten 

VVD CDA 

D66 OPH 

FvD CU AP 

HVH Trots 

Hlm 

  Aangenomen 

 

SV: 

PvdA GLH 

HvH 

 

Voor: 

D66 OPH 

Jouw Haalem 

AP Trots Hlm 

ChristenUnie 

FvD BvNL 

HvH SP CDA 

VVD 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/24-Motie-Onderzoek-een-buffer-voor-het-financiele-ravijn-VVD-D66.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/24-Motie-Onderzoek-een-buffer-voor-het-financiele-ravijn-VVD-D66.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/25-Motie-Inzicht-in-de-investeringen-VVD-CDA-D66-OPH-FvD-CU-AP-HVH-Trots-Hlm.pdf
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X 26 M  “Bijna Twaalf Uur Voor De Schuur" 

Verzoekt het college: 

- bestuurlijk in gesprek te gaan met de 

directie van De Schuur om te zien wat de 

aard, duur en omvang van de gewenste 

overbrugging financieel betekent, 

- tussentijds de commissie Ontwikkeling te 

informeren over (voortgang van) de 

gewenste uitbreiding van De Schuur, 

- bij de kadernota 2024 te komen met 

voorstellen om een meerjarige 

overbrugging te verstrekken aan De 

Schuur 

AP CDA   Ingetrokken 

X 27 M  “Lokaal nieuws, laat dat niet 

verdwijnen” 

Verzoekt het college: 

-Om te onderzoeken hoe de gemeente, 

binnen de kaders van de wet, kan helpen 

met het overeind houden van het Haarlems 

Weekblad, zodat onder andere ook 

Haarlemmers met een kleine portemonnee 

toegang kunnen blijven houden tot 

cruciale lokale informatie en 

nieuwsvoorziening; 

-De raad spoedig te informeren over de 

benodigde incidentele dan wel structurele 

financieringsbehoefte en 

financieringsbronnen (bijvoorbeeld het 

Haarlems Mediafonds) 

PvdA AP 

Jouw  Hlm 

SP 

ChristenUnie 

  Ingetrokken 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/26-Motie-Bijna-Twaalf-Uur-voor-De-Schuur-AP-CDA.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/27-Motie-Lokaal-nieuws-laat-dat-niet-verdwijnen-PvdA-AP-Jouw-Haarlem-SP.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/27-Motie-Lokaal-nieuws-laat-dat-niet-verdwijnen-PvdA-AP-Jouw-Haarlem-SP.pdf
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 28BIS M Help Triple ThreaT aan een nieuw thuis 

Verzoekt het college, 

•Samen met Thriple ThreaT de verhuizing 

en betrekking van het nieuwe pand tot een 

goed einde te brengen en daarmee voor 10 

jaar rust en zekerheid te creëren. 

•Dit te doen middels een eenmalige 

investering van 285.000 euro. 

•Dit te dekken vanuit het positief 

begrotingssaldo. 

•Tevens mee te nemen dat er meerdere 

organisaties zijn in de stad die in de nabije 

toekomst mogelijk dakloos worden, 

•Een inventarisering te maken van het 

overzicht zodat dit in de toekomst niet 

telkens per individueel geval geregeld 

hoeft te worden en een integraal 

beoordeling maken betreffende de 

huisvesting. 

Geef Triple ThreaT rust 

Verzoekt het college, 

•Samen met Triple ThreaT de verhuizing 

en betrekking van het nieuwe pand tot een 

goed einde te brengen en daarmee voor 10 

jaar rust en zekerheid te creëren. 

•Dit te doen door middel van een 

eenmalige investering van maximaal EUR 

285.000,-- en die lasten te dekken uit de 

positieve begrotingssaldi 2023-2025 

(algemene middelen).  

•Jaarlijks de huisvestingsperikelen van 

welzijnsorganisaties in Haarlem in kaart te 

brengen, en een overzicht daarvan, met 

een beschrijving van de eventuele rol van 

de gemeente daarbij (en de eventuele 

kosten daarvan) aan de gemeenteraad te 

doen toekomen, zodat de gemeenteraad 

een integrale afweging kan maken over de 

inzet van de gemeente. 

 

PvdA GLH 

AP 

  Aangenomen 

 

SV: 

D66 OPH 

ChristenUnie 

Trots Hlm 

HvH CDA 

VVD 

 

Voor: 

PvdA D66 

PvdD Jouw 

Haarlem AP 

ChristenUnie 

Trots Hlm SP 

CDA GLH 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/28-Motie-Help-Triple-Threat-aan-een-nieuw-thuis-PvdA-AP-GLH.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/28BIS-Motie-Geef-Triple-ThreaT-rustPvdA-AP-GLH.pdf
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 29 M Mag er nog meer licht uit in de 

Haarlemmerhout? 

Besluit 

Het college te verzoeken dit licht in 

Haarlemmerhout uit te doen tussen 23.00 

en 7.00 

HvH OPH 

Trots HLM 

PvdD 

  Aangenomen 

SV: 

AP FvD GLH 

ChristenUnie  

 

Voor: 

PvdD OPH 

Jouw Haarlem 

ChristenUnie 

FvD BvNL 

Trots Hlm 

HvH SP CDA 

GLH 

 30 M ‘Het MKB moet ook deze winter met 

ons mee!’ 

Verzoekt het college om  

-Delen van Incidentele meevallers en 

reserve overschotten als compensatie te 

gebruiken voor het mkb in Haarlem; 

-Dit te doen door in ieder geval de 

aantoonbare energiebelasting op de 

rekeningen van deze ondernemers terug te 

geven in de vorm van deze teruggave; 

-Hiermee te erkennen dat het Haarlemse 

MKB onmisbaar is voor werkgelegenheid, 

voldoende betaalbaar aanbod van onder 

andere levensmiddelen en het 

vestigingsklimaat in de stad; 

FvD BvNL 

Trots Hlm 

  Verworpen 

 

SV: 

OPH Jouw 

Haarlem 

ChristenUnie 

HvH VVD 

 

Voor: 

FvD BvNL 

Trots Hlm 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/29-Motie-mag-het-licht-uit-in-de-Haarlemmerhout-2-HvH-OPH-Trots-Hlm.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/29-Motie-mag-het-licht-uit-in-de-Haarlemmerhout-2-HvH-OPH-Trots-Hlm.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/30-Motie-Het-MKB-moet-ook-deze-winter-mee-FvD-BvNL-Trots-Hlm.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/30-Motie-Het-MKB-moet-ook-deze-winter-mee-FvD-BvNL-Trots-Hlm.pdf
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 31 M Gebruik een virtuele headset bij het 

informeren van grote bouwprojecten 

Draagt het college op: 

* Bij volgende grote 

ontwikkelingsprojecten het mogelijk te 

maken dat omwonenden via een virtuele 

headset alvast kunnen zien hoe alles er 

straks uit gaat zien. 

 

Trots 

Haarlem 

  Verworpen 

 

SV:  

PvdA AP 

ChristenUnie 

 

Voor: 

ChristenUnie 

FvD Trots Hlm 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/31-Motie-Gebruik-een-virtuele-headset-bij-het-informeren-van-grote-bouwprojecten-Trots-Hlm.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/31-Motie-Gebruik-een-virtuele-headset-bij-het-informeren-van-grote-bouwprojecten-Trots-Hlm.pdf
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 32 M Haarlem in het linkerrijtje op de lijst 

Meest toiletvriendelijkste gemeenten 

et een plan te komen hoe Haarlem in het 

linkerrijtje van de lijst meest 

toiletvriendelijkste gemeenten kan komen 

( 1tm 50)  

 

Trots Hlm    Verworpen 

 

SV: 

PvdD OPH AP 

HvH VVD 

ChristenUnie 

 

Voor: 

PvdD OPH 

ChristenUnie 

FvD BvNL 

Trots Hlm 

HvH VVD 

 33 M Wij waarderen agenten in de gemeente 

Haarlem 

Draagt het college op: 

*Met een voorstel te komen hoe de reis en 

parkeerkosten extra te vergoeden voor 

agenten met een bedrag van 100 euro per 

maand 

Trots Hlm   Verworpen 

 

SV: 

OPH 

 

Voor: 

Trots Hlm FvD 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/32-Motie-Haarlem-in-het-linkerrijtje-op-de-lijst-Meest-toiletvriendelijkste-gemeenten-Trots-Hlm.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/32-Motie-Haarlem-in-het-linkerrijtje-op-de-lijst-Meest-toiletvriendelijkste-gemeenten-Trots-Hlm.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/33-Motie-Wij-waarderen-agenten-in-de-gemeente-Haarlem-Trots-Hlm.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/33-Motie-Wij-waarderen-agenten-in-de-gemeente-Haarlem-Trots-Hlm.pdf
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 34 M Digitale veiligheid, voor een veilige en 

betrouwbare toekomst voor Haarlem                                                          

worden verzameld 

Verzoekt het College te wachten met de 

uitrol van alle smart city ofwel slimme 

toepassingen tot dataveiligheid en privacy 

van de burger controleerbaar geborgd zijn. 

En tevens naar voorbeeld van de 

Gemeente Amsterdam een digitale atlas 

samen te stellen met de exacte locatie van 

elke camera en sensor met technische 

specificatie alsmede een logboek 

beschikbaar te maken waarin de burger 

kan inzien welke data er over hem worden 

verzameld en welke algoritmen daarop 

worden toegepast. 

   Verworpen 

 

Voor: 

PvdD OPH 

ChristenUnie 

FvD BvNL 

Trots Hlm 

HvH 

 35 M Geen tweedeling in onderhoud, Iedere 

wijk verdient hetzelfde 

onderhoudsniveau  

Draagt het college op: 

*Bij de volgende begroting Het 

onderhoudsniveau woonwijken en 

centrum in de  gemeente overal naar 

hetzelfde niveau te trekken en dit uit het 

meerjarig begrote overschot te dekken. 

Trots Hlm   Verworpen 

 

SV: 

OPH AP 

Christen:Unie 

VVD 

 

Voor: 

ChristenUnie 

FvD Trots Hlm 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/34BIS-Motie-Digitale-veiligheid-voor-een-veilige-en-betrouwbare-toekomst-voor-Haarlem-Trots-Hlm-FvD.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/34BIS-Motie-Digitale-veiligheid-voor-een-veilige-en-betrouwbare-toekomst-voor-Haarlem-Trots-Hlm-FvD.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/34BIS-Motie-Digitale-veiligheid-voor-een-veilige-en-betrouwbare-toekomst-voor-Haarlem-Trots-Hlm-FvD.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/35-Motie-Geen-tweedeling-in-onderhoud-Iedere-wijk-verdient-hetzelfde-onderhoudsniveau-Trots-Hlm.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/35-Motie-Geen-tweedeling-in-onderhoud-Iedere-wijk-verdient-hetzelfde-onderhoudsniveau-Trots-Hlm.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/35-Motie-Geen-tweedeling-in-onderhoud-Iedere-wijk-verdient-hetzelfde-onderhoudsniveau-Trots-Hlm.pdf
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36 M Behoud van personeel voor cruciale 

banen in gemeente Haarlem is cruciaal.  

Draagt het college op: 

* Met een lijst te komen wat zij cruciale 

banen vindt en met een voorstel te komen 

hoe de gemeenteraad personeel voor deze 

beroepen mogelijk extra tegemoet kan 

komen. Dit alles te delen met de raad ter 

bespreking in de commissie.  

Trots Hlm 

FvD 

  Verworpen 

 

SV: 

OPH 

ChristenUnie 

 

Voor: 

OPH 

ChristenUnie 

FvD Trots Hlm 

 37 M  “Hou je broek op” subsidie vragen om 

subsidie onafhankelijk te worden. 

Draagt het college op: 

* Verzoeken van instellingen die subsidie 

vragen, om daarna juist eerder subsidie 

vrij worden of minder subsidie nodig 

hebben, voorrang te geven. In iedergeval 

uiterst hartelijk naar het verzoek te kijken.

  

Trots Hlm   Verworpen 

 

SV: 

ChristenUnie 

 

Voor: 

OPH 

ChristenUnie 

FvD Trots Hlm 

 38 M PNIL is niet wat de gemeente wil  

Draagt het college op: 

*Met een plan te komen hoe de uitdijende 

kosten (pnil) onder controle te krijgen. 

Trots Hlm   Verworpen 

 

Voor: 

OPH FvD 

Trots Hlm 

 39 M Schaf Hondenbelasting geleidelijk af  

*De hondenbelasting in de gemeente 

Haarlem per 1 januari 2025 af te schaffen  

*Met als voorwaarde om in 2024 te 

anticiperen op het wegvallen van de 

inkomsten van de hondenbelasting en 

hiermee rekening te houden in de dekking 

van de begroting van 2025 en verder 

Trots Hlm   Verworpen 

 

SV: 

AP FvD HvH 

 

Voor: 

PvdD FvD 

BvNL Trots 

Hlm HvH 

VVD 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/36-Motie-Behoud-van-personeel-voor-cruciale-banen-in-gemeente-Haarlem-is-cruciaal-Trots-Hlm-FvD.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/36-Motie-Behoud-van-personeel-voor-cruciale-banen-in-gemeente-Haarlem-is-cruciaal-Trots-Hlm-FvD.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/37-Motie-Hou-je-broek-op-subsidie-vragen-om-subsidie-onafhankelijk-te-worden-Trots-Hlm.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/37-Motie-Hou-je-broek-op-subsidie-vragen-om-subsidie-onafhankelijk-te-worden-Trots-Hlm.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/38-Motie-PNIL-is-niet-wat-de-gemeente-wil-Trots-Hlm.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/38-Motie-PNIL-is-niet-wat-de-gemeente-wil-Trots-Hlm.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/39-Motie-Schaf-Hondenbelasting-geleidelijk-af-Trots-Hlm.pdf
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 40 M Van puntdak naar platdak, de oplossing 

voor snel en goedkoper extra woningen 

Draagt het college op: 

*  Te onderzoeken hoe van punt naar plat 

kan bijdragen aan de vraag naar woningen 

*  Dit onderzoek te delen met de raad   

Trots Hlm   Verworpen 

 

Voor: 

Trots Hlm 

 41 M Parkeerregulering heeft 

kostendekkende tarieven-2 

Draagt het college op om aan de raad de 

reeds gemaakte berekening over  

kostendekkendheid van de 

parkeerregulering die de onderlegger is 

van de bedragen in het  

coalitieakkoord per ommegaande voor te 

leggen 

OPH   Verworpen 

 

SV: 

PvdA Jouw 

Hlm 

ChrisnteUnie 

Trots Hlm 

VVD 

 

Voor:  

OPH FvD 

Jouw Haarlem 

ChristenUnie 

BvNLTrots 

Hlm HvH SP 

VVD 

 42 M Alle reserveringen voor duurzaamheid 

en biodiversiteit naar de Armoede crisis 

Draagt het college op: 

*Om alle reserveringen voor 

duurzaamheid en biodiversiteit te 

gebruiken voor de echte enige crisis die 

keihard op ons afkomt namelijk de 

armoede crisis  

 

Trots Hlm   Verworpen 

 

SV: 

PvdD 

 

Voor: 

Trots  Hlm 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/40-Motie-Van-puntdak-naar-platdak-de-oplossing-voor-snel-en-goedkoper-extra-woningen-Trots-Hlm.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-2e-termijn-aangekondigd/40-Motie-Van-puntdak-naar-platdak-de-oplossing-voor-snel-en-goedkoper-extra-woningen-Trots-Hlm.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-3e-termijn-aangekondigd/41-Motie-Parkeerregulering-heeft-kostendekkende-tarieven-2-11-22-1-OPH.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-3e-termijn-aangekondigd/41-Motie-Parkeerregulering-heeft-kostendekkende-tarieven-2-11-22-1-OPH.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-3e-termijn-aangekondigd/42-Motie-Alle-reserveringen-voor-duurzaamheid-en-biodiversiteit-naar-de-Armoede-crisis-Trots-Hlm.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/10-november/15:00/Amendementen-en-moties-Begroting-2023-2026-3e-termijn-aangekondigd/42-Motie-Alle-reserveringen-voor-duurzaamheid-en-biodiversiteit-naar-de-Armoede-crisis-Trots-Hlm.pdf
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