Overzicht Amendementen en Moties Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022, 1e termijn
Afd.

Nr.
MA
2022

BBOR/
RB

01

M

BBOR/
RB

02

M

SMSR/
DL

03

M

BBOR/
RB

04

M

Onderwerp

Kadernota 2023 Fietspaden veiliger door
volledige bebording
Verzoekt het college om -te onderzoeken en te
inventariseren waar de bebording van fietspaden
niet volledig is en tot ongevallen kan leiden; -te
onderzoeken in welk tempo de fietspaden
volledig bebord kunnen worden; -aan te geven
hoe handhaving ingezet kan worden; -de raad ter
zake in het najaar te informeren; -indien mogelijk
dit al voortvarend aan te pakken
Kadernota 2023 Fruitbomen en –struiken hebben
een meerwaarde in de stad
Verzoekt het college om het planten van
fruitbomen en –struiken in het Reinaldapark snel
ter hand te nemen en nader te bezien op welke
andere locaties fruitbomen en –struiken een
goede aanvulling of afwisseling kunnen zijn en de
gemeenteraad daarover in het najaar te
informeren
Kadernota 2023 HaarlemPas-houders gratis OV
binnen de stadsgrenzen
Verzoekt het college om te onderzoeken of voor
HaarlemPashouders gratis OV binnen de
stadsgrenzen vorm gegeven kan worden en de
gemeenteraad daarover vóór de
begrotingsbehandeling te informeren
Kadernota 2023 Wanneer wordt de gemeente
voortrekker in biologische voeding en biologisch
groenonderhoud?
Verzoekt het college de gemeenteraad in het
najaar te informeren over de voortgang in de
toezegging en over de status van de organische
verzorging van de Haarlemse gronden door
Spaarnelanden

Ingediend
door

PH

Advies college

OPH

OPH CU

OPH

OPH

1

Besluit raad

Overzicht Amendementen en Moties Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022, 1e termijn
Afd.

Nr.
MA
2022

BBOR/
RB

05

M

CC/ FR

06

M

JOS/ ER

07

M

Onderwerp

Kadernota 2023 Winkelstraten met wandelaars
en fietsers moeten veiliger zijn (2)
Verzoekt het college de raad voor de
begrotingsbehandeling te informeren over de
mogelijkheid om in winkelstraten waar
gewandeld en gefietst wordt een maximum
snelheid van 15 km p/u in te voeren.
Kadernota 2023-Geen verhoging van de
woonlasten in 2023
Verzoekt het college om te becijferen wat het
kost om de woonlasten in 2023 op het zelfde
niveau te houden en de raad hierover vóór de
behandeling van de meerjarenbegroting te
informeren
Kadernota 2023 Maak van twee sporthallen
naast het Mendel één grote optimale sporthal
Overwegende dat: -het een snel onderzoek waard
is om na te gaan of de combinatie van een
geoptimaliseerde omvang en uitbouw van de
PNH-hal voor turn- en, indien gewenst,
additionele faciliteiten kan leiden tot: -lagere
investerings- en exploitatielasten, mede door
optimale benutting; -gemeentelijk eigendom en
beheer door SRO; -minder oppervlaktebeslag en
tot het binnen het bestemmingsplan blijven; -het
optimaal benutten van parkeerfaciliteiten onder
de PNH-hal; -geen of minder additionele kosten
Honkbalweek, becijferd op tweejaarlijks € 45.000
-het voorkomen van situaties van sociale
onveiligheid. Verzoekt het college om een snel
onderzoek uit te voeren met de
onderzoekspunten als omschreven bij de
overwegingen en de raad direct na het
zomerreces te informeren over de uitkomsten van
het onderzoek

Ingediend
door

PH

Advies college

OPH

HvH
OPH

HvH
OPH

2

Besluit raad

Overzicht Amendementen en Moties Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022, 1e termijn
Afd.

Nr.
MA
2022

CC/ FR

08

M

DIR/
college

09

M

CC/ FR

10

A

Onderwerp

Kadernota 2023- Structurele beleidsambities?
Dan zijn de meeste uitgaven ervoor dat toch ook
?
Verzoekt het college om onze accountant te
raadplegen en advies te vragen over de status
(incidenteel, structureel en gemengd) van de
aanvullende uitgaven in het coalitieakkoord
Prioriteren om tot actie over te gaan
Verzoekt het college om: • Een planning op te
stellen met daarin per beleidsdomein aangegeven
wat de prioritaire dossiers zijn en welke dossiers
worden aangehouden tot een later moment; •
Deze planning eind 2022 gereed te hebben en de
raad te doen toekomen; En gaat over tot de orde
van de dag.
Kadernota 2023 Correctie tarief OZB in 2023
Besluit:
• Het besluitpunt op p. 104 van de Kadernota
onder het kopje “ten aanzien van de belastingen
en de woonlasten” s. De tarieven OZB voor 2023
en volgende jaren in ieder geval te corrigeren
voor inflatie (paragraaf 5). • Te wijzigen in: s. Het
tarief OZB voor 2023 en volgende jaren te
corrigeren voor inflatie (paragraaf 5).

Ingediend
door

PH

Advies college

OPH
HvH

D66

D66

3

Besluit raad

Overzicht Amendementen en Moties Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022, 1e termijn
Afd.

Nr.
MA
2022

ECDW
11
i.s.m.
VTH/ FR

A

CC/ FR

A

12

Onderwerp

Actie! Aan de slag met de leegstandsverordening!
Besluit
Wijzigt
Op bladzijde 64 Programma Duurzame Stedelijke
Vernieuwing wordt toegevoegd: “Handhaving
leegstandsverordening per 1 september 2022 (2
FTE) 83 nadeel in 2022 en 83 voordeel in 2024”
Toelichting: in de financiële bijlage van het
coalitieakkoord is in 2023 en 2024 250.000 euro
gereserveerd voor de handhaving van de
leegstandsverordening. Hiervan wordt nu een deel
(4 maanden) naar voren gehaald om de
verordening te handhaven per 01 september
2022.
Kadernota 2023 Actie! Aan de slag met het
coalitie akkoord!
Voegt als besluitpunt toe:
“Ten aanzien van de Kadernota 2023 en de
Programmabegroting 2023:
rr. De financiële ambities van het coalitieakkoord
(bijlages bladzijdes 26 tot en met 32) over
te nemen en te verwerken in de
Programmabegroting 2023”
Toelichting: waar in de Kadernota wordt gerept
over zaken waar in het coalitieakkoord nog een
besluit moet worden genomen wordt middels dit
amendement het coalitie akkoord
bekrachtigd, teneinde tegenstrijdigheden te
voorkomen

Ingediend
door

PH

Advies college

PvdA
GLH
D66
CDA AP
SP
Jouw
Haarlem

PvdA
GLH
D66
CDA AP

4

Besluit raad

Overzicht Amendementen en Moties Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022, 1e termijn
Afd.

Nr.
MA
2022

BBOR
13
i.s.m. CC
/ RB/ER

M

ECDW/
FR

14

M

BBOR/
RB

15

M

Onderwerp

Kadernota 2023 Verbonden partijen naar 14 euro
Roept het college op • Bij Spaarnelanden het
minimumloon te verhogen met terugwerkende
kracht per 31 maart 2022 naar 14 euro per uur •
Bij SRO (in overleg met andere aandeelhouders)
het minimumloon per 01 januari 2023 te
verhogen naar 14 euro per uur • Aanvullende
lasten voor de gemeente Haarlem meerjarig
incidenteel te financieren (in plaats van per
hogere heffing of baten) • De motie pas als
afgedaan te beschouwen als bovenstaand is
geeffectueerd
Kadernota 2023-Maak snelheid voor meer
mobiliteit
Draagt het college op om: met wooncorporaties
in overleg te treden en ze te verzoeken meer
haast en voorrang te geven aan het voorzien van
elektrische deuren bij (galerij) flats bij de ingang,
op de galerijen en bij de boxen op de begane
grond
Kadernota 2023-Geen zonnepanelen op de
Schouwbroekerplas ?
Draagt het college op om -door te gaan met de
maximale aandacht voor de bescherming van de
biodiversiteit; -hiervan uitgaande de raad te
informeren over de bescherming van de
biodiversiteit in, op en bij de Schouwbroekerplas,
mede rekening houdend met de Rode Lijst
Libellen uit het Basisrapport 2011; -dit te doen
voordat de verdere actie/planvorming wordt
ondernomen om zonnepanelen te gaan plaatsen
op de Schouwbroekeplas

Ingediend
door

PH

Advies college

PvdA
GLH
CDA AP

OPH

OPH

5

Besluit raad

Overzicht Amendementen en Moties Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022, 1e termijn
Afd.

Nr.
MA
2022

BBOR/
RB

16

M

SMSR/
DL

17

M

MO/DL

18

M

CC/ FR

19

M

Onderwerp

Kadernota 2023-Ook veilig fietsen in het donker
Verzoekt het college om snel te inventariseren om
welke plekken in de stad het gaat en de raad voor
de begrotingsbehandeling te informeren over een
plan van aanpak om in 2023/ 2024 de donkere
plekken te voorzien van verlichting.
Huiswerkbegeleiding bekend
Verzoekt het college : • In aanloop naar het
nieuwe schooljaar gemeentelijke regelingen rond
huiswerkbegeleiding extra kenbaar te maken aan
Haarlempashouders; • Daarnaast Haarlemse
scholen te verzoeken deze regelingen te melden
bij aanvang van het schooljaar.
Ruimte voor de Huiskamer Oost
Verzoekt het college, • De verlenging van de
huurovereenkomst van de Huiskamer van Oost
met een jaar op de huidige locatie uit te werken
met de Huiskamer van Oost, Dock en Ymere,
waarbij de gemeente de huurkosten vergoedt uit
het bedrag dat is gereserveerd voor
zelforganisaties binnen Gewoon in de Wijk. Deze
periode te gebruiken om een structurele
oplossing te vinden met betrekking tot de
huisvesting van de Huiskamer van Oost. • De raad
voor de begroting te informeren over de
tussenstand van dit proces.
Kadernota 2023-Afschaffen hondenbelasting
Verzoekt het college:
- bij de komende begroting tot een voorstel te
komen tot afschaffing van de hondenbelasting.

Ingediend
door

PH

Advies college

OPH

GLH AP
SP
Jouw
Haarlem

PvdA
HvH
Trots
Hlm AP

PvdD

6

Besluit raad

Overzicht Amendementen en Moties Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022, 1e termijn
Afd.

Nr.
MA
2022

BBOR/
RB

20

M

BBOR/
RB

21

M

ECDW/
RB

22

M

ECDW/
RB

23

M

Onderwerp

Kadernota 2023 - Alle Haarlemse pleinen groen
Draagt het college op om:
- alle pleinen in de gemeente Haarlem te
inventariseren, in samenwerking met bewoners
en groene
organisaties, om zoveel mogelijk bomen en
grondgebonden plantvakken toe te voegen
Kadernota 2023 - Drijvende tuinen
Verzoekt het College:
- een pilot te starten om bij minimaal 1 kade
drijvende natuurtuinen aan te leggen;
- daarbij ook de buurtbewoners te betrekke
Kadernota 2023 - Gastvrij met de deuren dicht
Draagt het college op:
zo spoedig een monitoringsonderzoek te starten
in hoeverre nog gehoor wordt gegeven aan de
oproep Natuurlijk zijn wij open, de deur is alleen
dicht om energie te besparen.' als ook te
onderzoeken of en welke maatregelen nodig zijn
om onnodig energieverbruik door openstaande
winkeldeuren terug te dringen.
Kadernota 2023 - Niet meer stoken voor de
buitenlucht
Verzoekt het College:
terrasverwarmers per 1 januari 2023 op terrassen
van de horeca in Haarlem niet meer toe te staan.

Ingediend
door

PH

Advies college

PvdD

PvdD

PvdD

PvdD

7

Besluit raad

Overzicht Amendementen en Moties Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022, 1e termijn
Afd.

Nr.
MA
2022

ECDW
i.s.m.
CC/
RB/FR

24

M

ECDW/
RB

25

M

BBOR/
RB

26

M

Onderwerp

Kadernota 2023 - Onderzoek korting op
rioolheffing en subsidie voor meer groene
klimaatbestendige tuinen
Vraagt het college te onderzoeken of:
- inwoners van Haarlem met een voor minder dan
50% betegelde tuin en een van het riool
afgekoppelde hemelwaterafvoer een korting op
de rioolbelasting kunnen krijgen;
- inwoners van Haarlem die hun
regenwaterafvoer willen afkoppelen van het riool,
daarvoor een
subsidie kunnen krijgen;
- inwoners van Haarlem die hun tuin groener en
klimaatbestendiger willen maken, daarvoor een
subsidie kunnen krijgen.
Kadernota 2023 - Quickscan korte termijn
klimaatadaptatie maatregelen
Draagt het college op:
een quick scan te maken van korte termijn (< 2
jaar) klimaatadapatiemaatregelen op te stellen en
hier ruimte voor te gaan reserveren in de
begroting.
Kadernota 2023- Haarlem Zoemt
Draagt het college op om:
- de gemeente Haarlem aan te melden als
deelnemer aan het project 'Nederland Zoemt';
- via al haar communicatiekanalen aandacht aan
de deelname aan ‘Nederland Zoemt’ te geven;
- de adviezen van ‘Nederland Zoemt’, voor zover
deze nog niet onderdeel zijn van het gemeentelijk
beleid, in redelijkheid op te volgen om zo nog
bijvriendelijker te worden

Ingediend
door

PH

Advies college

PvdD

PvdD

PvdD

8

Besluit raad

Overzicht Amendementen en Moties Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022, 1e termijn
Afd.

Nr.
MA
2022

VG/ ER

27

M

BBOR/
BL

28

M

BC
i.c.m.
CC / FR

29

M

ECDW/
FR

30

M

Onderwerp

Kadernota 2023 Klimplanten op gemeentelijke
muren
Draagt het college op om:
- klimplanten, biologisch gekweekt en bij voorkeur
inheems, tegen gemeentelijke muren te laten
groeien, overal waar dat enigszins mogelijk is en
passend in het historisch stadsgezicht.
De fiets wordt nooit de nieuwe melkkoe.
Voorkom vervoersarmoede, tweedeling en
uitsluiting in de toekomst. Kadernota 2023
Draagt het college op:
De fiets nooit als nieuwe melkkoe te gaan
gebruiken,dus geen fietsparkeervergunningen of
fietsparkeertarieven in te voeren of uit te breiden
of parkeertarieven te gaan verhogen.
De kadernota en/of begroting voortaan ook als
podcast
Verzoekt het college:
Te onderzoeken of voortaan de kadernota en of
begroting ook als podcast kan verschijnen
Doorstroming vergroten, maar de huur niet.
Ouderen die kleiner willen gaan wonen worden
geholpen en niet tegengewerkt.
Verzoekt het college:
Met wooncorporaties in gesprek te treden en een
oplossing te zoeken zodat mensen die meer
kamers achterlaten tenminste beloont worden
met een gelijkblijvende huur. De raad hierover te
informeren zodat het verwerkt zou kunnen
worden in de begroting

Ingediend
door

PH

Advies college

PvdD

Trots
Hlm

Trots
Hlm

Trots
Hlm
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Besluit raad

Overzicht Amendementen en Moties Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022, 1e termijn
Afd.

Nr.
MA
2022

ECDW/
FR

31

M

BBOR/
FR

32

M

BBOR/
BL

33

M

ECDW/
FR

34

M

CC/ FR

35

M

Onderwerp

In de gemeente Haarlem doen we alles samen en
in goed overleg, wvb
Draagt het college op:
Zich uit te spreken dat de wet Wet verplaatsing
Bevolking in de gemeente Haarlem alleen wordt
toegepast als Nederland daadwerkelijk in oorlog is
met een ander land. Het brengt het kabinet
hiervan op de hoogte middels een brief.
Langer thuiswonen, maar niet alleen achter de
geraniums.
Verzoekt het college:
Te onderzoeken of er meer openbare toiletten
gewenst zijn, zeker in buurten waar relatief veel
ouderen wonen en de bevindingen voor de
begroting te deen met de raad
Onderzoek gratisOV
Verzoekt het college: Om binnen de MRA te
pleiten voor een onderzoek naar gratis OV binnen
de metropoolregio en deze kosten-baten-analyse
aan de raad te doen toekomen.
Spreiding om integratie te verbeteren,
achterstanden en tweedeling te voorkomen.
Draagt het college van B&W op om: Statushouder
niet alleen in de laagste sociale huur klasse te
plaatsen, maar ook 1 klasse sociale huur
daarboven te gebruiken, overeenkomstig de
aanbevelingen van het rapport Toekomst Oost
Schaf de hondenbelasting af
Draagt het college op
*De hondenbelasting in de gemeente Haarlem
per 1 januari 2024 af te schaffen Met als
voorwaarde om in 2023 te anticiperen op het
wegvallen van de inkomsten van de
hondenbelasting en hiermee rekening te houden
in de dekking van de begroting van 2024 en
verder

Ingediend
door

PH

Advies college

Trots
Hlm

Trots
Hlm

Trots
Hlm

Trots
Hlm

Trots
Hlm
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Besluit raad

Overzicht Amendementen en Moties Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022, 1e termijn
Afd.

Nr.
MA
2022

Onderwerp

VG/ ER

36

M

PG/ FR

37

M

JOS/ BL

38

M

ECDW/
FR

39

M

Actie voor toegankelijkheid vastgoed
Verzoekt het college: Een actieplan te maken voor
het toegankelijk maken van het gemeentelijke
vastgoed en de raad middels een monitor jaarlijks
te informeren over de voortgang hiervan
Waardevolle Waarderpolder Wedstrijd
Verzoekt het college:
Als eerste stap voor de te ontwikkelen ruimtelijkeconomische visie voor het zuidelijk deel van de
Waarderpolder een wedstrijd uit te schrijven voor
stedenbouwkundige adviesbureaus,
grondeigenaren en bedrijven uit de Waarderpolder
om te komen tot het beste plan voor de
Waarderpolder Zuid (inclusief de Spaarneoever)
waarin als voorwaarde geldt dat maximaal wordt
ingezet op het creëren van banen en op financiële
haalbaarheid en waarbij er geen taboe is op
aanvullende functies zoals wonen, groen, cultuur,
sport en recreatie;
Doorbreek het budgetplafond
Verzoekt het college van B&W om:
-Te onderzoeken hoe de budgetplafonds in de
jeugdzorg opgeheven kunnen
worden, de financiële gevolgen hiervan in kaart te
brengen, en hierover voor de
begrotingsbehandeling van 2022 aan de Raad te
rapporteren
Duurzame opvang
Verzoekt het college van B&W om:
- De 120 tijdelijke woonunits ten behoeve van
Oekraïense vluchtelingen als modulewoningen te
realiseren;

Ingediend
door

PH

Advies college

CU

CU

Jouw
Haarlem
SP

Jouw
Haarlem
SP
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Besluit raad

Overzicht Amendementen en Moties Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022, 1e termijn
Afd.

Nr.
MA
2022

Onderwerp

MO/DL

40

M

BBOR/
RB

41

M

SMSR/
DL

42

M

BBOR/
RB

43

A

BBOR/ 44
RB & BL

M

Geld voor zorg naar zorg
Verzoekt het college van B&W om:
-Te onderzoeken hoeveel de winsten van de
gecontracteerde zorgaanbieders in 2021
bedroegen, en hierover vóór de begrotingsbehandeling naar de Raad te rapporteren;
Meer ecologisch beheer
Verzoekt het college van B&W om:
- Om meer dan de huidige 10% van de gazons
ecologisch te gaan beheren, en hiervoor een plan
van aanpak vóór de begrotingsbehandeling van
2022 aan de Raad te presenteren
Verhoog de energietoeslag
Verzoekt het college van B&W om:
- De inkomensgrens voor de energietoeslag voor
het jaar 2022 op 130% van het sociaal minimum te
zetten;
Duizendjes tegen Duizendknoop
Besluit
Het volgende besluit toe te voegen aan de besluiten
over de Kadernota 2023:
- Bovenop de middelen uit het coalitiekakkoord
120.000 euro per jaar extra te investeren voor de
bestrijding van de Japanse Duizendknoop en dit te
dekken door de algemene taakstelling voor dit
bedrag te handhaven (en daarmee besluitpunt p
aan te passen).
Parkeeroverlast biedt meerdere oplossing dan
alleen betaald parkeren
Draagt het college op:
* Parkeeroverlast op een eerlijke manier op te
lossen, zonder winstoogmerk
*Niet als enige oplossing voor parkeerproblemen te
komen met het invoeren van betaald parkeren voor
de hele wijk, maar ook alternatieven te bieden
En gaat over tot de orde van de dag

Ingediend
door

PH

Advies college

Jouw
Haarlem
SP

Jouw
Haarlem
SP

Jouw
Haarlem
SP

Christen
Unie

Trots
Haarlem
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Besluit raad

Overzicht Amendementen en Moties Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022, 1e termijn
Afd.

Nr.
MA
2022

PG/ BL 45

M

46

M

Onderwerp

Ingediend
door

PH

Advies college

Geef de jeugdraad een stem in de kadernota en of Trots
begroting
Haarlem
Verzoekt het college:
Met een voorstel te komen hoe de jeugdraad in de
kadernota en of begroting betrokken kan worden
met onderwerpen die voor hen van belang zijn. Om
zo deze stukken meer toekomstbestendig en van de
jeugd te maken.
TWEEDE TERMIJN
Trots
Geen tijdelijke asfaltweg door veenweide
Haarlem
gebied maar een tijdelijke brug naar Tjaden

terrein
Verzoekt het college:
*Voor aanlevering aan het Tjaden terrein met een
tijdelijke brug te komen inplaats van een asfaltweg
door de weilanden
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Besluit raad
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