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Onderwerp Voortgang uitvoering moties en amendementen
begrotingsraad 2007

B & W-vergadering van 9 januari 2007

Bestuurlijke context
In november 2006 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2007-2011 besproken en vastgesteld.
Tijdens de behandeling zijn er door de raad 82 moties en amendementen ingediend. Het college
rapporteert door middel van deze nota over de voortgang van de uitvoering van de moties en
amendementen.

Van de 82 moties en amendementen zijn er 24 verworpen, 3 gewijzigd, 16 ingetrokken en 39
aangenomen. Van de aangenomen moties en amendementen beschouwt het college er 6 als afgedaan,
namelijk de nummers 32, 36, 52, 62, 69 en 81. Veel moties vergen nadere uitwerking dan wel het geven
van nadere informatie aan de raad in de loop van 2007 en worden daarom nog niet als afgedaan
beschouwd.
Sommige moties zijn ingetrokken nadat het college een toezegging heeft gedaan. In het overzicht is
daarom zowel bij de ingetrokken als de aangenomen moties aangegeven welke actie op deze moties
wordt of is ondernomen. In een enkel geval is dit ook bij een verworpen motie gedaan.

Commissieparagraaf:
Het college informeert de raad over de voortgang van de uitvoering van de moties en amendementen.
De wijze van behandelen van het overzicht door de raad(scommissies) is een zaak voor het presidium.
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In november 2006 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2007-2011 besproken en vastgesteld. Tijdens de behandeling zijn er door de raad 82 moties en
amendementen ingediend. Dit overzicht bevat alle moties en amendementen die door de raad zijn ingediend tijdens de behandeling van de begroting voor 2007.
In de rechter kolom is aangegeven wat het besluit van de raad is geweest en tevens welke actie het college onderneemt ter uitvoering van het besluit.

Van de 82 moties en amendementen zijn er 24 verworpen, 3 gewijzigd, 16 ingetrokken en 39 aangenomen. Van de aangenomen moties en amendementen
beschouwt het college er 6 als afgedaan, namelijk de nummers 32, 36, 52, 62, 69 en 81. Veel moties vergen nadere uitwerking dan wel het geven van nadere
informatie aan de raad in de loop van 2007 en worden daarom nog niet als afgedaan beschouwd.
Sommige moties zijn ingetrokken nadat het college een toezegging heeft gedaan. In het overzicht is daarom zowel bij de ingetrokken als de aangenomen moties
aangegeven welke actie op deze moties wordt of is ondernomen. In een enkel geval is dit ook bij een verworpen motie gedaan.
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cie Nr P
h

Afd. Indie
ners

Onderwerp Advies college Besluit Raad
Actie voor organisatie

Reactie
cie

beheer 1 M
D

MO,
owg

PvdA,
SP,
GL
en
CDA

An inconvenient truth:
college wordt verzocht om
alle scholieren in Haarlem
in staat te stellen om deze
film gratis te gaan
bekijken. Kosten hiervan
te dekken uit budget voor
milieueducatie.

Het college neemt deze motie over. Zodra
de betrokken film op DVD verkrijgbaar is zal
het college er zorg voor dragen dat alle
middelbare scholen in Haarlem hiervan een
exemplaar ontvangen.

Aangenomen
De fracties van de Axielijst en D66 stemmen
tegen de motie.

Actie
Vanwege de bioscoop-vertoning in januari is de
uitgave op DVD pas in februari beschikbaar. De
VO scholen krijgen vóór de kerstvakantie een
brief met de aankondiging dat zij in februari een
pakket zullen ontvangen dat bestaat uit 2
DVD’s, de film en een interactief didactisch 
programma. Ook worden de scholen
geattendeerd op de filmvertoning en de
activiteiten rondom dit thema die in januari in de
Filmschuur plaatsvinden.

ontw 2 J
N

PD PvdA,
VVD,
SP,
GL,
OP,
CDA,
D66
en
Axielij
st

Voorkomen is beter dan
genezen: college wordt
gevraagd om meer
aandacht te besteden aan
voorkomen van
huisuitzetting wegens
huurschuld, toekennen
van een mentor aan
iedereen die wegens
huurachterstanden uit
huis wordt gezet en erop
toe te zien, samen met
woningcorporaties, dat
gemaakte afspraken over
huisuitzetting worden
nageleefd.

Direct na het zomerreces is een notitie
huisuitzettingen opgesteld die besproken is
in het bestuurlijk GeCo (bestuurlijk overleg
Gemeente en Corporaties) van 14
september. Deze notitie bevat de volgende
adviezen:
- In overleg met de woningcorporaties

een juridisch geschikt huurcontract
ontwikkelen, zodat demethodiek ‘De 
Terugweg’ (tweede kansbeleid) 
geïmplementeerd kan worden.

- Eén hoofdaannemer(coördinatiepunt)
aanstellen die de regie gaat voeren bij
de preventie van huisuitzettingen

- Het coördinatiepunt met de
woningcorporaties laten afspreken dat:
o van alle huishoudens die dreigen

uitgezet te worden, een melding
wordt ontvangen

o bij tweede kansbeleid eerst de
hulpverlening wordt gerealiseerd

(unaniem) Aangenomen

Actie
Wij zullen met de commissie Samenleving
afspraken maken over de wijze en frequentie
van informatievoorziening over de uitvoering
van het beleid.
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cie Nr P
h

Afd. Indie
ners

Onderwerp Advies college Besluit Raad
Actie voor organisatie

Reactie
cie

om de cliënt daarna in een woning
te plaatsen.

- De wachttijd bij de afdeling
Schuldhulpverlening en Budgetbeheer
voor financiële hulp bij huurschulden
inkorten.

- Voor bewoners van commerciële
pensions met een huurschuld een
zodanige regeling treffen dat zij weer
naar een huurhuis kunnen terugkeren.

Situatie commerciële pensions kritisch
bekijken, onderzoek naar goedkopere
oplossingen.

De adviezen worden met de corporaties,
gemeente Haarlem en HDK/GGD verder
uitgewerkt.

HM–Directe meldingen van schuldeisers
bij centraal punt (GGD).
Afspraken hierover gemaakt in convenant
Nuon en in nabije toekomst in convenant
met PWN.
Hierdoor een snellere signalering van
schuldproblemen.

Het college acht de motie overbodig,
want wordt reeds uitgevoerd

beheer 3 M
D

SB,
verk
eer

PvdA,
SP,
CDA
en
VVD

Blauwe lijn: college wordt
verzocht om in voorjaar
2007 het parkeerbeleid in
Oude Amsterdamsebuurt
en Amsterdamstraat uit te
breiden met parkeerschijf
en dit kenbaar te maken
door schilderen blauwe

Het college neemt de motie over. Het
college heeft een blauwe zone afgeraden,
zie o.m. beleidsnota Parkeren, vanwege
precedentwerking naar andere delen van de
stad en de inkomstenderving en de kosten
van handhaving, die volledig ten laste van
de gemeente komen en niet worden
verhaald op de parkeerder Voor de

Aangenomen
De fracties van GL en CU-SGP stemmen tegen
de motie.

Actie
Er is reeds overleg geweest met de wijkraad
Oude Amsterdamse buurt. De invoering staat
gepland voor het voorjaar van 2007. Wat betreft
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cie Nr P
h

Afd. Indie
ners

Onderwerp Advies college Besluit Raad
Actie voor organisatie

Reactie
cie

lijn op stoeprand Amsterdamstraat bedraagt de
inkomstenderving bv€ 27.750,- Het college
is bereid om voor de duur van 1 jaar een
proef te houden in de Amsterdamstraat en
het Marsmanplein en accepteert dat
hiermee een zekere derving aan inkomsten
plaats heeft. Evaluatie volgt na 1 jaar.

Marsmanplein: in januari 2007 wordt in de
commissie Beheer een notitie ingebracht over
de invoering blauwe zone Marsmanplein in
relatie tot omwonenden.

bestuur 4 B
S

PD,
veili
ghei
d

PvdA,
VVD,
SP,
CDA,
GL,
OP,
PS,
D66,
CU-
SGP
en
Axielij
st

Lik-op-stuk boete: college
wordt verzocht om in
navolging van Amsterdam
en Nijmegen te
onderzoeken of
mogelijkheid bestaat om
te starten met proef met
systeem van
overlastdonatie in
winkelcentrum
Marsmanplein.

In Haarlem lopen verschillende projecten in
het kader van Samen Veilig Ondernemen.
In de verschillende projectgroepen (o.a.
Marsmanplein) is continue aandacht voor
de in Nijmegen en Amsterdam gestarte pilot
van overlastdonatie in winkelcentra (heffen
van schadevergoedingen bij winkeldieven).
Er is al aan de orde geweest of dit systeem
in Haarlem kan worden ingevoerd.
Afgesproken is dat de resultaten van de
pilots worden afgewacht voordat een besluit
over invoering wordt genomen. De intentie
van de motie komt overeen met de plannen
van het college. Het college kan zich
vinden in de motie.

(unaniem) Aangenomen

Actie
Om het concept van overlastdonatie op
haalbaarheid en effect te toetsten, wordt in
twee gebieden in Amsterdam: winkelcentrum
Osdorp en de Arenaboulevard in Zuidoost, een
pilot uitgevoerd. Eind 2006 vindt beoordeling
van deze pilots plaats en wordt op grond van
haalbaarheid en succes besloten of Haarlem tot
een pilot overlastdonatie overgaat. Op dat
moment wordt ook gekeken naar de lokatie: het
ligt meer voor de hand om de Binnenstad te
kiezen ipv het Marsmanplein (dat net is
gestart). In de Binnenstad hebben de winkeliers
vaker te maken met winkeldiefstal. Daarnaast
stimuleert zo'n project de aangiftebereidheid
door de ondernemers. ( En zouden we een
groot filiaalbedrijf bij dit project kunnen
betrekken). In het tweede kwartaal 2007 wordt
de commissie hierover geïnformeerd.
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cie Nr P
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Onderwerp Advies college Besluit Raad
Actie voor organisatie

Reactie
cie

bestuur 5 H
v
d
M

CS,
po&i

PvdA.
VVD,
SP
en
CDA

Vrouwendag: college
wordt verzocht om
nulmeting te verrichten
naar stand van zaken,
ambitie van
diversiteitbeleid naar
uitvoering te brengen,
reserveren middelen voor
specifieke verbeteracties,
een plan aan Raad
voorleggen bij
voorjaarsnota 2007,
jaarlijks een
vrouwendagthema te
organiseren.

Voor wat betreft het diversiteitbeleid wordt
verwezen naar het antwoord op motie 31.
Voor wat betreft de vrouwendag zal via de
Haarlemse School een peiling gehouden
kunnen worden naar de behoefte voor een
dergelijke bijeenkomst. Als deze behoefte
aanwezig is zal een bijeenkomst worden
georganiseerd.

Aangenomen
De fracties van PS, CU-SGP, D66, mevr.
Bosma-Piek en de heren Buys, Moltmaker, van
den Beld en Hikspoors stemmen tegen de
motie.

Actie
Op 8 maart 2007 zal door de Haarlemse School
in het kader van de Wereld Vrouwendag voor
het personeel een bijeenkomst worden
georganiseerd rond een passend thema.

ontw 6 J
N

SO,
won
en

PvdA,
VVD,
D66,
GL
en
Axielij
st

Onderhuur: college wordt
verzocht om samen met
corporaties een
effectievere aanpak van
illegale onderhuur op te
zetten, met corporaties in
overleg treden om tijdelijk
legaal doorverhuren van
woning mogelijk te maken
en deze punten te
betrekken bij opstellen
van nieuwe convenant
met corporaties.

Het college is van mening dat illegale
onderhuur in eerste instantie een zaak is van
de huiseigenaar. Het college constateert
echter wel dat illegale onderhuur problemen
kan veroorzaken. Mede n.a.v. de
raadsvragen van de PvdA van september jl.
en een initiatief van één van de Haarlemse
corporaties (Woonmaatschappij), wordt op
dit moment bezien in hoeverre nadere
afspraken nodig zijn voor de aanpak van
deze ongewenste situaties.
Tevens wordt de mogelijkheid van
doorverhuur met de corporaties besproken.

Aangenomen
De fracties van CDA, PS en CU-SGP stemmen
tegen de motie.

Actie
De verantwoordelijkheid voor de controle op
illegale onderhuur ligt bij de corporaties. Op dit
moment loopt er een pilot bij de corporaties dat
de terugdringing van illegale onderhuur beoogt.
Het college stelt zich cooperatief op met
betrekking tot het initiatief van de
woonmaatschappij om illegale onderhuur aan te
pakken. Het college heeft inmiddels navraag
gedaan bij de actieve corporaties inzake
‘doorverhuur’. De corporaties hebben 
aangegeven dat doorverhuur (confrom
landelijke wetgeving) met instemming van de
corporaties ook in Haarlem mogelijk is.

samenl 7 H
v
d
M

MO,
owg

PvdA,
VVD,
SP,
D66

Behoud Moedercentra:
college wordt verzocht om
zorg te dragen dat goede
huisvesting voor beide

Het college hecht met de raad grote waarde
aan continuering van de twee
gesubsidieerde moedercentra in Haarlem
en zal er op toezien dat Radius deze

(unaniem) Aangenomen

Actie
De overdracht van de bedrijfsonderdelen van
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cie Nr P
h
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Onderwerp Advies college Besluit Raad
Actie voor organisatie

Reactie
cie

en
GL

Moedercentra behouden
blijft, Moedercentra
moeten in ieder geval de
komende 5 jaar haar
activiteiten kunnen blijven
uitvoeren, dat verdere
maatschappelijke
ontwikkelingen op gebied
van positie allochtone
vrouwen gecontinueerd
kunnen worden en dat
toeleiding naar werk van
vrouwen gestimuleerd
blijft worden.

onderdelen tegen gelijke condities
overdraagt aan een derde partij. Aan de
huisvesting zal daarbij apart aandacht
worden besteed. Aan de positie van
allochtone vrouwen zal aandacht blijven
besteed door activiteiten op gebied van
volwasseneneducatie, inburgering
allochtone vrouwen. Daarbij is toeleiding
naar werk een uitgangspunt. Wij nemen de
motie over waarbij wij de termijn van de
subsidiëring koppelen aan deze
collegeperiode.

Radius aan derden krijgt in de loop van 2007
vorm; De overdracht dient uiterlijk 2008 te zijn
afgerond. Bekend is dat partijen interesse
hebben voor overname van het
moedercentrum. Moedercentrum Noord is sinds
kort gehuisvest aan de slauerhoffstraat, in twee
woningen, gratis ter beschikking gesteld door
Pré-wonen. Dit is een tijdelijke oplossing,
wellicht tot maart 2007 mogelijk september
2007. Het is een gesubsidieerd deel van Radius
dat ook bij overname naar derden blijft
gecontinueerd.
Moedercentrum de Mallemolen in Schalkwijk is
voorlopig nog gevestigd in de Pestalozzistraat
totdat de Bredeschool, de nieuwe huisvesting,
in Meerwijk is opgeleverd.

samenl 8 H
v
d
M

MO,
owg

PvdA.
VVD,
SP,
CDA,
GL
en
Axielij
st

Welzijnswerk: college
wordt verzocht om cie.
Samenleving een
compact en
samenhangend overzicht
aan te bieden waarin
bestedingen aan
welzijnswerk worden
aangegeven, en het
overzicht per besteding
het beoogde effect toe te
voegen en dit overzicht
aan te leveren en te
bespreken in commissie
Samenlevingvoor januari
2007.

In april 2005 hebben wij de raad,
voorafgaande aan de taakstelling
welzijnswerk 2006-2008, gevraagd in te
stemmen met de invulling van de
heroriëntatie welzijnswerk en de
taakstelling. In juli 2006 hebben wij de
gemeentelijke vraagstelling 2007 aan de
leden van de commissie Samenleving
voorgelegd. Daarnaast is de raad, via de
pilot Subsidiering stadsdeelorganisaties,
geïnformeerd over hoe de bestedingen van
stadsdeelorganisaties aansluiten op de
bestuurlijke prioriteiten en programmalijnen
die door de raad zijn vastgesteld. Ondanks
al deze inspanningen blijkt dat de
informatiewaarde van de
programmabegroting nog onvoldoende
inzicht oplevert voor de raad. Ons college is
vanzelfsprekend bereid om een integraler
en doorzichtiger beeld te geven van de
inzet, bestedingen en effecten van het

(unaniem) Aangenomen

Actie

Zoals aangegeven door het college is er meer
tijd nodig om een compact en samenhangend
overzicht te geven. De commissie zal het
overzicht in het tweede kwartaal van 2007
ontvangen.



VOORTGANG UITVOERING MOTIES EN AMENDEMENTEN BEGROTINGSRAAD 2007

4 januari 2007 7

cie Nr P
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Afd. Indie
ners

Onderwerp Advies college Besluit Raad
Actie voor organisatie

Reactie
cie

welzijnswerk. Eind 2006 zullen wij de
commissie Samenleving de
prestatieplannen voorleggen van twee
SDO’s. Tegelijkertijd beraadt ons college
zich op de vraag hoe de
programmabegroting op het niveau
daaronder (producten) een beter beeld kan
gaan opleveren van de effecten van de
gemeentelijke inspanningen en die van de
welzijnspartners. Wij kunnen de motie
overnemen onder de kanttekening dat
wellicht meer tijd nodig zal zijn om aan het
verzoek van de raad volledig te voldoen.

samenl 9 M
D

MO,
owg

PvdA,
Axielij
st, GL
en
SP

Jongeren beslissen mee:
college wordt opgedragen
een fonds op te richten
waaruit goede ideeën van
jongeren uitgevoerd
kunnen worden, dit fonds
te vullen met 30.000 euro
per jaar en dit te dekken
uit begrotingspost nieuw
beleid en binnen half jaar
te komen hoe toewijzing
van subsidies worden
georganiseerd.

Bij Bureau Veiligheid bestaat al jaren een
subsidiemogelijkheid voor jongeren
participatieprojecten die bijdragen aan
veiligheid en leefbaarheid. Jongeren
kunnen een plan indienen en hiervoor een
subsidie ontvangen. In 2007 zullen de
voorwaarden herijkt worden en zal extra
bekendheid gegeven worden aan deze
subsidiemogelijkheid. Ook willen we in 2007
een jeugd participatiebijeenkomst
organiseren met als thema “Jeugd en 
Veiligheid”. Dit alles sluit goed aan bij het 
speerpunt uit de nota kiezen voor
Jeugdbeleid. Het idee van een fonds is
positief, de beschikbare middelen zijn
geoormerkt voor middelen in het kader van
veiligheid en leefbaarheid. De intentie van
de motie is breder. Het college kan zich in
de aard en strekking van de motie
vinden, maar gaat er van uit dat daarvoor
geen nieuw geld nodig is. Mits passend bij
het bestaande beleid t.a.v. jeugd en
veiligheid kan dit initiatief uit bestaande
budgetten worden gefinancierd.

(unaniem) Aangenomen

Actie

Het fonds is gedekt uit de daarvoor
gereserveerde subsidiegelden van het Bureau
Veiligheid voor het bedrag van 30.000 euro en
een extra bedrag van 30.000 euro door de
Raad ter beschikking gesteld uit de middelen
nieuw beleid. In het voorjaar van 2007 worden
de organisatie en de inhoud van het fonds
verder uitgewerkt waarna het wordt voorgelegd
aan het college en vervolgens aan de
commissie.
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Afd. Indie
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Onderwerp Advies college Besluit Raad
Actie voor organisatie

Reactie
cie

beheer 10 M
D

SB,
verk
eer

SP Stop fietsenchaos station:
college wordt verzocht
alternatief te onderzoeken
of oplossing in vorm van
dubbeldeksstallingen
mogelijk is en financieel
haalbaar en om
maatregelen te treffen om
paden naar station vrij te
maken.

Een opschoonactie op het stationsplein,
waarbij niet in de fietsklemmen staande
fietsen worden verwijderd, wordt nog dit jaar
gestart. Daarmee worden tevens de routes
voor visueel gehandicapten obstakelvrij
gemaakt. Deze actie wordt periodiek
herhaald. Over de stand van zaken over
het project Ruimte voor de Fiets Station
Haarlem ontvangt u nog dit jaar een nota
van het college.

Aangenomen
De fracties van CDA, OP, Axielijst en D66
stemmen tegen de motie.

Acties
Periodiek opschonen fietsenrekken: dit
gebeurt al regulier, maar vraagt om
intensivering. De commissie beheer ontvangt
voor de zomer van 2007 een notitie met
uitvoeringsplan, kostenoverzicht en
dekkingsvoorstel.

Aandacht obstakels gehandicaptenroute: De
commissie Beheer ontvangt een notitie over de
handhavingsaanpak met uitvoeringsplan,
kostenoverzicht en dekkingsvoorstel voor het
opzij zetten van fietsen op gehandicaptenroute

Onderzoeken mogelijkheid toepassen
dubbeldeks fietsenrekken: De commissie
Beheer ontvangt voor de zomer van 2007 een
notitie met onderzoeksresultaten over
mogelijkheden en voorwaarden.

beheer 11 M
D

SP Asfalt tenzij ..: college
wordt verzocht om vanaf
heden alle fietspaden uit
te voeren in asfalt en
hiervan alleen af te wijken
als daarvoor
zwaarwegende redenen
zijn.

Het standpunt van het college, samengevat
met ‘asfalt tenzij’, is verwoord in de brief van 
wethouder Divendal over verharding
fietsroutes (SB/VV/2006/1106). In het
handboek inrichting openbare ruimte, dat de
raad volgend jaar ter vaststelling voorgelegd
krijgt, vindt de uitwerking van dit
uitgangspunt plaats. De commissie Beheer
van 2 november jl. heeft ingestemd met
deze aanpak. Dat maakt de motie
overbodig.

Verworpen
De fracties van GL, OP, PS, CU-SGP en SP
stemmen voor de motie.
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Onderwerp Advies college Besluit Raad
Actie voor organisatie

Reactie
cie

bestuur 12 B
S

PD,
veili
ghei
d

SP Verbeter sociale
omstandigheden
prostitutiebeleid: college
wordt verzocht om
toezicht op
escortbranche door
regiopolitie te laten
uitvoeren en illegale
praktijken te saneren,
voortzetten van
controlerend taak en
preventieve taak van
GGD, aanwijzen van
vertrouwenspersoon
binnen sociale dienst,
aandringen op Kaderwet
bij landelijke overheid en
VNG, evt. invoeren van
ruimhartigere
vergunningenbeleid in
relatie tot veiligheid,
arbeidsrecht en
respecteren van wet en
regelgeving exploitanten.

Dit onderwerp is afgelopen donderdag
uitvoerig besproken in de commissie
bestuur. Dit heeft geleid tot een aantal
toezeggingen waaronder het gevraagde
toezicht door de politie op de
escortbranche. Ook is afgesproken dat in de
commissie nog eens wordt gesproken over
de als restrictief ervaren voorwaarden om in
Haarlem een seksbedrijf te starten. Als zou
blijken dat deze voorwaarden zo streng zijn
dat ze illegale vormen van prostitutie in de
handwerken moet worden bezien of de
criteria versoepeling behoeven. De motie
gaat veel verder dan de met de commissie
gemaakte afspraken en wordt daarom
ontraden.

Ingetrokken

Actie
Ter info: in 2007 zal gesproken worden in de
Driehoek over de combinatie van de
prostitutiecontroles van de politie met de
arbeidsinspectie. Daarnaast zullen de
ondernemers in de prostitutiebranche worden
geïnformeerd over de werking van de
gemeentelijke regelgeving m.b.t. de
kamerverhuur aan meerdere prostituees.

samenl 13 H
v
d
M

PD,
soza

SP,
PvdA
en
VVD

Geen kinderen in
commerciële pension:
college wordt verzocht om
alleenstaande ouders met
jonge kinderen die in
commercieel pension
verblijven na een half jaar
te beschouwen als urgent
vanwege sociale en
mentale omstandigheden

Het college ontraadt deze motie. Het
aantal urgenties zal door deze maatregel
gaan stijgen. Alleen in schrijnende gevallen
kan de regionale huisvestingsverordening
(HVV), criterium ‘maatschappelijk 
onaanvaardbaar’ worden toegepast. De 
HVV is in juli van dit jaar hiertoe aangepast.
Het college zal deze kwestie in regionaal
verband en met de corporaties bespreken
en medio 2007 hierover rapporteren.

Aangenomen
De fractie van PS stemt tegen de motie.

Actie
Het college zal deze kwestie in regionaal
verband en met de corporaties bespreken en
medio 2007 hierover rapporteren.
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beheer 14 S
B

M
D

PD,
veilg
heid
SB,
BO
R

SP Opruimen troep: college
wordt verzocht om te
starten met (proef)pilot
met milieutoezichthouders
en de aan te stellen
hondenwachters
bevoegdheid geven om
op te treden als
milieuwachters, vragen
van ontheffing
bezwaarprocedure,
aanpassen vereiste
regelgeving in APV,
financiering vragen bij
rijksoverheid uit
milieubudget.

Het college is van mening dat handhavers
op straat zo breed mogelijk worden ingezet.
Wij zijn het eens met de aard en de
strekking van de motie en werken
daaraan in het kader van het integraal
toezicht en de handhaving.

Aangenomen
De fractie van CDA stemt tegen de motie.

Actie
De motie wordt betrokken bij de nota
hondenbeleid. Integrale handhaving is
uitgangspunt bij het opzetten van de nieuwe
hoofdafdeling Veiligheid, Handhaving &
Toezicht.

beheer 15 M
D

SB,
verk
eer

VVD Groene golf: college wordt
verzocht om nog dit jaar
de minister van V&W te
verzoeken het Groene
Golf Team in te zetten in
Haarlem en alle
aangedragen oplossingen
uit te voeren.

Het Groen golf team wordt vanuit het
ministerie geïntroduceerd om gemeentes te
ondersteunen en van advies te dienen.
Uiteraard zal Haarlem zonodig dit team bij
de verdere uitwerking betrekken.
Overeenkomstig het HVVP zijn groene
golven toepasbaar op doorgaande wegen
(GOW-A). Op een aantal routes werkt al
een groen golf. Het college zal bezien of
uitbreiding mogelijk is, rapporteert hierover
begin 2007. Een voorstel over de
haalbaarheid, inclusief kosten voor de
uitbreiding van groene golven wordt begin
2007 aan de cie. beheer voorgelegd. Aan
de motie zitten nogal wat haken en ogen.
Wij noemen in dat kader de relatie met het
openbaar vervoer en het fietsverkeer. Het
college zal in de commissie hierop
terugkomen en ontraadt daarom nu de
motie.

Aangenomen
De fracties van GL en CU-SGP stemmen tegen
de motie.

Actie
De commissie Beheer ontvangt voor de zomer
van 2007 een notitie waarin wordt aangegeven
welke groene golven worden gemaakt cq
uitgebreid en onder welke voorwaarden.

beheer 16 M SB, VVD Bruggen: college wordt In 2001 is het openingsregime bruggen Aangenomen
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D BO
R

verzocht om de
verordening
Openingstijden Bruggen
opnieuw vast te stellen
met als uitgangspunt
langere sluitingstijden
tijdens de spitsuren en
daarbuiten vaste
openingstijden en de
openingstijden duidelijk
kenbaar te maken in
nabijheid van de bruggen.

bestuurlijk vastgesteld. Dit regime gaat uit
van vaste bloktijden voor het openen en
daarbinnen wordt gedraaid op aanvraag.
Vaste openingstijden binnen de blokken is,
gelet op de complexiteit bij de spoorbrug,
niet haalbaar. De provincie Noord-Holland
bepaalt de bloktijden voor het openen op
basis van de Scheepvaartwegen-
verordening Noord-Holland 1995. Elders in
Noord-Holland vinden experimenten plaats
met gewijzigde openingstijden. Met de
vereniging Schuttevaer is afgesproken dat
de uitkomsten van deze experimenten
worden afgewacht.

(23 stemmen voor en 15 tegen)

Actie
De uitkomst van de experimenten is in het
derde kwartaal van 2007 te verwachten. Het
college voert de motie dus voorlopig niet naar
de letter uit.

beheer 17 M
D

SB,
verk
eer

VVD Parkeren onder de
Nieuwe Gracht: college
wordt verzocht om actief
de marktpartijen te
benaderen om uitvoering
te geven aan afspraken
vastgelegd in het
coalitieakkoord om te
komen tot realiseren van
parkeergarage,
beoordelen of met
uitzondering van regie,
het parkeerbeheer kan
worden overgedragen aan
marktpartijen en de raad
voor bespreking
Kadernota te informeren
over voortgang cq.
resultaten.

Het college onderzoekt de mogelijkheden
om een parkeergarage onder de Nieuwe
Gracht aan te leggen. Het college realiseert
zich, zoals ook vastgelegd in de
economische agenda, dat vanuit het
oogpunt van economische ontwikkeling een
dergelijke parkeervoorziening in het
centrum van groot belang is. Zoals terecht
in de motie wordt aangewezen zal het
College nog dit jaar een nota afronden
waarin de mogelijkheden van alternatieve
vormen van financiering van de
parkeergarage Nieuwe Gracht worden
aangegeven. Ook het College wil
Parkeergarage Nieuwe Gracht realiseren,
maar dit is niet haalbaar vanuit de tot
dusver door de Gemeente gehanteerde
financieringswijze voor Parkeergarages. Op
basis daarvan zal een actieve benadering
van marktpartijen aan de orde zijn. Wij
zullen de Raad binnenkort en vooruitlopend
op de Kadernota over de voortgang c.q.
resultaten informeren.

Aangenomen
De fracties van GL, CU-SGP en Axielijst
stemmen tegen de motie.

Actie
Begin 2007 ontvangt de raad(scommissie) een
nota over mogelijkheid van alternatieve vormen
van financiering. In vervolg daarop zal één
variant nader uitgewerkt gaan worden.
Voortgang wordt besproken bij de Kadenota.
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ontw 18 C
v
V

VVD Halszaak: college wordt
verzocht om de subsidies
van het Frans
Halsmuseum te ontdoen
van het oormerk en het
museum de ruimte te
verlenen om subsidies in
te zetten voor een
optimale exploitatie.

Het Frans Hals Museum ontvangt geen
subsidie, maar heeft budgetten op de
gemeentelijke begroting. De gemeenteraad
beslist dus zelf over deze begroting. De
budgetten zijn tot op zekere hoogte vrij
besteedbaar naar inzicht van het Frans Hals
Museum, binnen het door de raad
geaccordeerde beleidsplan. Het
flexibiliseren van budgetten biedt geen
soulaas voor het realiseren van grote oude
kunsttentoonstellingen van 3 ton. Het
overhevelen van budgetten leidt tot een
tekort op andere posten in de begroting van
het museum. Wij raden de motie af.

Verworpen
De fracties van VVD en SP stemmen voor de
motie.

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig

ontw 19 J
N

SO,
belei
d

VVD Bestemmingsplannen:
college wordt verzocht om
te komen met concreet
plan van aanpak voor
inlopen van achterstand in
actualisering
bestemmingsplannen
teneinde financiële risico
voor de gemeente te
minimaliseren en de raad
te informeren over de
voortgang middels e.v.
Kadernota.

Momenteel wordt gewerkt aan een actuele
Meerjarenplanning Bestemmingsplannen.
Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan de
noodzakelijke actualisering van
bestemmingsplannen inclusief de financiële
en capaciteit consequenties. De raad zal
hierover begin 2007 geïnformeerd worden.
De voortgang zal worden gerapporteerd in
de kadernota

(unaniem) Aangenomen

Actie
Het herziene Meerjarenplan
bestemmingsplannen wordt in januari ter
informatie aangeboden aan de commissie
Ontwikkeling.

ontw 20 J
N

SO,
won
en

VVD,
PvdA
en
SP

Werken boven winkels:
college wordt verzocht om
economische
bedrijvigheid een impuls
te geven door hierin pro-
actief beleid te voeren en
plan te ontwikkelen om
leegstand in kantoren
tegen te gaan in bijzonder
leegstand boven winkels.

De afgelopen jaren is het project Wonen
boven Winkels zeer succesvol gebleken.
Momenteel is er een subsidiestop
aangekondigd om budgetoverschrijding te
voorkomen. Het college wil het project
voortzetten. Momenteel wordt daarom
bekeken in welke vorm Wonen boven
Winkels een vervolg kan krijgen. Inzet is om
woonruimte te realiseren, mede t.b.v. de
verbetering van de veiligheid en

Aangenomen
De fracties van GL, CU-SGP, Axielijst, de heren
Elbers (SP), Hiltemann (SP) en Pen (CDA)
stemmen tegen de motie.

Actie
Voor de behandeling van de kadernota 2007
zal het college richtinggevende uitspraken doen
over het nieuwe beleid voor wonen boven
winkels en deze bespreken met de commissie
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leefbaarheid in de binnenstad. Daar waar
wonen niet mogelijk is maar werken wel
vinden wij dit een goed plan. Het college zal
daarbij niet pro-actief optreden en neemt
daarom de motie niet over.

Ontwikkeling.

ontw 21 J
N

SO,
mon
ume
nten

VVD,
PvdA
en
SP

Monumenten: college
wordt verzocht om
welstandscommissie
alleen te laten oordelen
over reguliere
bouwaanvragen of
bouwaanvragen die
betrekking hebben op
beschermd stadsgezicht
of monumenten.

Het college onderzoekt reeds in het kader
van de bezuinigingen (takenreductie) naar
beperking in welstandstoetsing. Inzet is
beperking op lichte bouwvergunningen. Op
grond van wettelijk voorschrift is de
welstandstoets op reguliere
bouwvergunningen nodig, ook buiten
beschermd stadsgezicht. Het aanwijzen van
welstandsvrije gebieden is ongewenst, de
toets op kwaliteit in te ontwikkelen gebieden
buiten de binnenstad zou daarmee worden
losgelaten, hetgeen volgens het college
ongewenst is.

Aangenomen
De fracties van GL, OP, PS, CU-SGP, D66 en
de heren Visser (CDA) en Catsman (CDA)
stemmen tegen de motie.

Actie
Het college beziet hoe de welstandstoetsing
beperkt kan worden. Het college zal hiertoe de
welstands- en monumentennota in 2007
evalueren en daarbij de juridische
consequenties en (on)mogelijkheden zorgvuldig
bekijken, alsmede de relatie met de
rijksafspraken zoals gemaakt met het OPH
2005-2009. Het uitvoeren van de evaluatie
komt echter bovenop de prioriteitsstelling in
werk en zal om die reden worden uitbesteed.
De financiele gevolgen voor de organisatie
worden berekend. Op basis van de evaluatie,
coalitieakkoord en raadsmotie zal het college
voor de behandeling van de kadernota 2007
richtinggevende uitspraken doen, waarvan de
resultaten kunnen worden meegenomen in de
begrotingsbehandeling 2008.
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bestuur 22 B
S

PD
veili
ghei
d

VVD Drugsvrij Schoolplein:
college wordt verzocht om
in overleg te treden met
politie en samen een plan
te ontwikkelen om dealen
van drugs in (directe)
omgeving van scholen en
jongerencentra snel en
effectief aan te pakken,
voor dit plan€ 50.000,- te
reserveren in begroting
2007 en post te dekken
uit nieuw beleid, de raad
hierover driemaandelijks
berichten over voortgang
planvorming en
uitvoering.

Als die signalen er zijn worden ze actief
opgepakt door de schooladoptanten
(gebiedgebonden politiemensen) die mede
vanuit het VIOS (veilig in en om school)
project werkzaam zijn. Wij stellen voor als u
vindt dat er meer aandacht naar dit
probleem zou moeten uitgaan om het
budget toe te voegen aan het Project “Veilig 
In en Om School’.
Het college wacht de besluitvorming van
de raad over deze motie af.

(unaniem) Aangenomen

Actie
De politie heeft continue aandacht voor dit
probleem via signalen vanuit scholen en
jongerenwerk. De komende maanden wordt
door de politie onderzocht hoe groot het
probleem is, waar zich dit afspeelt en of (en zo
ja welke) extra (preventieve als repressieve)
acties nodig zijn.
In maart 2007 wordt de commissie Bestuur
geïnformeerd over de stand van zaken.

bestuur 23 B
S

PD,
veili
ghei
d

VVD Herriestoppers: college
wordt verzocht om in
overleg te treden met
politie en plan te
ontwikkelen om overlast
en/of gevaarzetting door
luidruchtige brom- of
snorfietsen met stevige
hand aan te pakken, voor
totstandkoming en
uitvoering van dit plan€ 
80.000,- te reserveren in
begroting 2007 en dit te
dekken uit nieuw beleid
en raad driemaandelijks
te berichten over
voortgang planvorming en
uitvoering.

Het college onderkent het probleem. Zolang
de bestuurlijke boete landelijk niet is
doorgevoerd is de handhaving in handen
van politie. De politie heeft op dit moment
niet de capaciteit om de handhaving te
intensiveren. Wij stellen voor om de
genoemde middelen toe te voegen aan de
capaciteit van bureau Handhaving en
Toezicht. Onze medewerkers handhaving
kunnen dan opgeleid worden voor deze
taak. Zolang de bestuurlijke boete er nog
niet is, zullen de inkomsten van de
opgelegde boetes naar het Rijk vloeien. Het
college wacht de besluitvorming van de
raad over deze motie af.

(unaniem) Aangenomen

Actie
In overleg met politie wordt een mogelijk
uitvoeringsplan opgesteld. De commissie
Beheer ontvangt hierover een notitie, waarin
wordt aangegeven wat mogelijk is en onder
welke voorwaarden.

samenl 24 H
v

MO,
owg

VVD Offensief tegen
eenzaamheid: college

Eenzaamheid is een maatschappelijk
probleem dat wordt onderkend. Niet alleen

Ingetrokken
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d
M

wordt verzocht om beleid
te ontwikkelen om het
offensief tegen de
eenzaamheid van
ouderen in de wijken ten
uitvoer te brengen en
hiervoor budget te
reserveren van€ 80.000,-
en dit te dekken uit
middelen voor nieuw
beleid.

voor ouderen en mensen met een
beperking; ook voor jongeren, volwassenen.
Momenteel bevorderen wij reeds vele
activiteiten om de vereenzaming tegen te
gaan.  “Ontmoeting” is reeds jaren een 
belangrijke functie van het welzijnswerk.
Onder andere vinden preventieve en
vriendschappelijke huisbezoeken plaats.
Daarnaast worden ouderen en mensen met
beperkingen ondersteund vanuit het loket
(stichting Kontext). Onlangs is ook een
bijeenkomst, genaamd Passende Zorg,
georganiseerd. Met partners in de stad is
het bovengenoemde thema besproken.
Deze bijeenkomst krijgt een vervolg. Het
college onderstreept het belang om met
bewoners en partners in de stad een
adequaat beeld te krijgen van dit probleem.
Een goed beeld is grondslag om bestaande
activiteiten nog eens op hun effecten te
bezien. Het college wil binnen de kaders
van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning dit onderwerp in beeld
brengen. Wij adviseren om de motie aan
te houden tot een beter beeld verkregen
is van dit vraagstuk.

Actie
Afhankelijk van het nog te verkrijgen beeld van
de aard en omvang van de problematiek zal het
college met voorstellen komen.

samenl 25 H
v
d
M

PD GL Leefgeld ex-AMA's:
college wordt verzocht om
mening gemeenteraad
kenbaar te maken aan
kabinet en TK (stopzetten
leefgelden ex-AMA's is
ongewenst omdat zij
daardoor in illegaliteit
zullen verdwijnen. Kabinet
en TK worden
opgeroepen om de

Wij kunnen in het kader van het projectplan
‘perspectief voor ama’s’ –binnenkort in
B&W - direct een conceptbrief opnemen
voor het Kabinet over de stopzetting van
leefgelden. Wij nemen de motie over.

Ingetrokken

Actie
Als onderdeel van het projectplan ‘perspectief 
voor ama’s’ zal een conceptbrief worden 
opgenomen voor het Kabinet over de
stopzetting van leefgelden
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leefgelden te blijven
uitbetalen)

samenl 26 H
v
d
M

MO,
owg

GL Zorgloket: college wordt
verzocht om
voorbereiding derde
zorgloket voort te zetten
en dit loket te laten
groeien naar een
volwaardig WMO-loket in
loop van 2007/2008.

Haarlem kent momenteel twee loketten voor
ouderen en gehandicapten in Haarlem
Noord en Schalkwijk. Deze worden
geëxploiteerd door Stichting Kontext
(voorheen Haarlem werkt) en zullen een
belangrijke rol in de WMO spelen op het
gebied van informatie en advies en de
toegang tot de voorzieningen. Deze motie
ondersteunt het beleid van het college. In
het Coalitieakkoord is opgenomen dat er in
Haarlem vier loketten moeten komen. De
locaties en de financiering hiervoor zijn op
dit moment niet bekend. Het college zal in
2007 met een voorstel voor de verdere
ontwikkeling komen.

Aangenomen
De fractie van VVD stemt tegen de motie.

Actie

De commissie zal het voorstel in het tweede
kwartaal 2007 ontvangen.

beheer 27 M
D

GL Parkeertarieven: college
wordt opgedragen om
z.s.m. gedifferentieerde
parkeertarieven in te
voeren, waarbij schone
auto's goedkoper kunnen
parkeren dan andere
auto's.

In 2007 worden, bij de opening van de
Ripperdagarage, gedifferentieerde
parkeertarieven geïntroduceerd voor het
parkeren in garages. Op zich strookt de
gedachte om energiezuinige auto’s een 
lager parkeertarief te laten betalen met het
gemeentelijk milieubeleid (het convenant
over de milieuzone binnenstad dat Haarlem
samen met 10 andere gemeenten heeft
ondertekend). N.a.v. het initiatief vanuit
Nijmegen is een landelijke werkgroep
ingesteld, met betrokkenheid van de VNG,
die de haalbaarheid en alle ins en outs
onderzoekt. Het ligt lastig omdat het moeilijk
is een energiezuinige auto te definiëren.
Zowel praktisch als juridisch liggen er
complicaties die invoering bemoeilijken (wat
is energiezuinig, wat is een grote en wat is
een kleine auto) Vanwege de vele
praktische bezwaren die aan het voorstel

Verworpen
De fracties van GL, OP, Axielijst en D66
stemmen voor de motie.

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig
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kleven zien we geen mogelijkheid de
motie nu door te voeren. Op basis van de
landelijke uitwerking zal College in 2007
bezien of invoering voor Haarlem aan de
orde kan zijn.
Overigens blijkt uit de ervaring die is
opgedaan met de invoering van het
progressief tarief voor meerdere auto’s dat 
de uitvoeringskosten (criteria vaststellen,
software aanpassing, fte uitbreiding voor
implementatie en onderhoud) hoog zullen
zijn. Invoering kan op z’n vroegst voor het 
belastingjaar 2008. De aanslagen voor
2007 worden volgende week verstuurd.

samenl 28 M
D

GL A. Schweitzerschool:
college wordt opgedragen
er voor te zorgen dat de
continuïteit van de
maaltijdverstrekking van
de Albert
Schweitzerschool
gewaarborgd is, totdat
duidelijk is in welke vorm
de financiering zal worden
voortgezet.

GS draagt voor twee jaar bij in maximaal de
helft van de kosten. Het Schoolbestuur en
de Gemeente bekostigen de andere helft.
De motie is hierdoor niet meer van
toepassing.

Ingetrokken

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig

samenl 29 H
v
d
M

MO,
owg

GL Dag en Nacht: college
wordt opgedragen de
dag- en nachtopvang voor
dak- en thuislozen
aansluitend op elkaar, 24
uur per dag open te laten
zijn.

De nachtopvang sluit om 08.30 uur en de
dagopvang gaat open om 10.00 uur. De
dagopvang gaat in de middag dicht om
18.00 en vanaf 18.30 uur kunnen de dak-
en thuislozen terecht bij de achtopvang.
Totaal zijn de dag- en nachtopvang 22 uur
per dag open. Mede in overleg met de
cliëntenorganisaties is destijds niet
gekozen voor een volledige 24 uurs
openstelling. Met het Leger des Heils, dat
onder andere de dag- en nachtopvang
exploiteren, verkeren de onderhandelingen

Ingetrokken.

Actie
In het eerste kwartaal 2007 ontvangt de
commissie Samenleving nadere informatie.
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over het Prestatieplan 2007 in een
vergevorderd stadium. Een 24 uurs
openstelling–dus aansluitend–van deze
voorzieningen wordt alsnog betrokken in de
gesprekken over het Prestatieplan 2007. De
extra kosten van een volledige openstelling
worden geschat op circa
€ 40.000 per jaar. Binnen de begroting is 
hier geen ruimte voor. Het college zal na
overleg met het Leger des Heils tot een
nader voorstel komen Wij adviseren om de
motie, in afwachting van nadere
informatie die u in het eerste kwartaal
2007 ontvangt, aan te houden.

beheer 30 M
D

GL Groene Vlekkenplan:
college wordt opgedragen
een visie te ontwikkelen
waar het college prioritair
groen wil behouden en
aanmaken, deze visie te
ontwikkelen samen met
wijkbewoners, zodoende
een Groen Vlekkenplan
op te stellen en dit plan te
gebruiken als kader voor
inlopen van achterstallig
onderhoud en voor het
normbudget groen en
onderzoeken hoe
gemeente hierbij gebruik
kan maken van
impulsbudget groen.

Met het Beleidskader voor de openbare
ruimte en het Plan van aanpak extra
onderhoudsbudget is er voldoende kader
aanwezig om de achterstand in het groen in
te halen. Voor het overige is er in het
verleden op groengebied al het nodige aan
beleid vastgesteld, zodat het college deze
motie ontraadt

Verworpen
De fracties van GL, CDA, OP, PS en CU-SGP
stemmen voor de motie.

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig
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bestuur 31 C
v
V

CS,
po&i

GL
en
Axielij
st

Diversiteitbeleid: college
wordt opgedragen de
beloftes uit het verleden
waar te maken, het
diversiteitbeleid wederom
op te pakken en hiervoor
binnen 6 maanden aan de
raad te rapporteren.

Natuurlijk staan ook wij achter het
diversiteitbeleid zoals dat in het vorige
college vorm heeft gekregen. Echter door
voortduren van de instroomstop en de zeer
beperkte instroom als gevolg van de
formatiereductie zonder gedwongen
ontslagen zijn wij genoodzaakt het beleid
tot na de transitieperiode te temporiseren.
Medio 2007 zullen we rapporteren over de
voortzetting van het diversiteitbeleid voor na
de transitieperiode. Wij raden de motie op
dit moment af.

Verworpen
De fracties van OP, Axielijst en D66 stemmen
voor de motie.

Actie
In de commissie Bestuur van 11 oktober 2007
zullen wij informatie geven over de voortzetting
van het diversiteitsbeleid.

samenl 32 H
v
d
M

MO,
owg

GL SAMS: college wordt
opgedragen de huidige
ambtelijke ondersteuning
van SAMS in de huidige
vorm voort te zetten.

Het belang van de SAMS als
adviescommissie van het gemeentebestuur
staat niet ter discussie. Wel vindt het
college dat uren die voor de ambtelijke
ondersteuning van de SAMS uitgetrokken
worden verminderd kunnen worden. Gezien
de noodzakelijke reductie van het ambtelijk
apparaat is het niet onredelijk om ook
kritisch te kijken naar de ambtelijke inzet
voor adviesorganen. De SAMS hoort daar
ook toe. In combinatie met andere
faciliteiten die aan de SAMS ter beschikking
zijn gesteld moet de SAMS met 8 uur
ambtelijke ondersteuning haar werk op een
goede manier kunnen uitvoeren. Het
college ontraadt de motie

Aangenomen
De fractie van CDA stemt tegen de motie.

Actie
Door de raad is extra geld ter beschikking
gesteld. Het ambtelijk secretariaat blijft op 16
uur. Kortom de SAMS wordt in de huidige vorm
voortgezet.

AFGEDAAN

ontw 33 J
N

SO GL Bethelkerk: college wordt
verzocht om initiatieven te
ontwikkelen om voor het
gebouw "De Bethelkerk"
op korte termijn een
passende oplossing te
zoeken, hierbij de
buurtbewoners te
betrekken en de

Langdurig overleg met voormalig huurder
en verzekeringsmaatschappij heeft niets
opgeleverd. SO is doende om de verkoop
voor te bereiden. Uitgangspunt daarbij,
naast de huidige bestemming, is behoud
van de gevel. Dit wordt privaatrechtelijk (in
de koopovereenkomst) geregeld. De buren
zijn hierover geïnformeerd. Planning:
verkoop in 1e kwartaal 2007. Het resultaat

Ingetrokken

Actie
De Bethelkerk kan in maart 2007 geagendeerd
worden voor de raadscommissie Ontwikkeling.
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gemeenteraad hiervan op
de hoogte te stellen.

wordt vervolgens ter goedkeuring aan de
raad voorgelegd.

beheer 34 M
D

SO
of
SB

GL Tuin van Jonker: college
wordt verzocht de
omvorming van de tuin
van Jonker tot een
multiculturele buurttuin te
stimuleren en mogelijk te
maken.

Een vergelijkbare invulling van het terreintje
is destijds (ca. 1999) gestrand op te weinig
draagvlak in de buurt. Het bestemmingsplan
staat 50% bebouwing toe (maatschappelijk
en/of wonen). Lage verkoopprijzen, hoge
saneringskosten en complexiteit van de
uitgifte maken dit tot een zeer
arbeidsintensief traject. Toegezegd wordt
dat de optie multiculturele buurttuin’ alsnog 
in de haalbaarheidsstudie wordt betrokken.
In het 3e kwartaal van 2007 wordt een
voorstel aan de Raad gedaan met daarin
het voorstel voor de daadwerkelijke invulling
van het terreintje, de planning en de
kosten/opbrengsten.

Verworpen
De fracties van PvdA, GL, PS en Axielijst
stemmen voor de motie.

Actie
De tuin van Jonker kan in het derde kwartaal
2007 geagendeerd worden voor de
raadscommissie Ontwikkeling.

ontw 35 J
N

GL De Stekker: college wordt
verzocht het initiatief "De
Stekker" (geven van een
nieuwe creatieve impuls
aan het denken over de
ontwikkeling van de stad)
te stimuleren door met
initiatiefnemers te
overleggen hoe
samenwerking
vormgegeven kan
worden.

Het overleg heeft al plaatsgevonden.
Vanzelfsprekend wordt er goed contact
onderhouden met initiatiefnemers met het
oog op het geven van nieuwe impulsen die
een positieve inbreng hebben.

Ingetrokken

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig

beheer 36 J
N

SO
en
SB

GL
en
CDA

Tunnelbesluit: college
wordt verzocht de
discussie met Raad over
(on)wenselijkheid van een
tunnel af te ronden en
voor 1 januari 2007 de

College zal uitvoering geven aan de
motie, zoals deze in september jl. door de
Raad is aangenomen, dit betekent dat wij
met de prov. willen bezien of een tunnel
onder een deel van de binnenstad haalbaar
is en kan worden gefinancierd. College wil

Aangenomen
De fracties van CU-SGP, Axielijst en D66
stemmen tegen de motie.

Actie
De raad heeft 21 december een besluit
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raad te vragen een
principebesluit te nemen
over aanleg tunnel onder
Spaarne voor Zuidtangent
en GS van Noord-Holland
over dit besluit te
informeren.

nu met de provincie tot een procesvoorstel
voor de verdere uitwerking komen. De
resultaten daarvan, alsmede een
onderbouwd inzicht in de kosten en
financiering, moeten eerst op hoofdlijnen
bekend zijn voordat onderbouwd een
principebesluit aan de Raad kan worden
voorgelegd. Naar verwachting kan dit niet
voor januari 2007 zijn afgerond.

genomen.

AFGEDAAN

ontw 37 B
S

CDA
en
D66

Team EZ: college wordt
verzocht na te gaan of
zelfstandig team EZ
binnen gemeentelijke
organisatie kan worden
ingesteld met
accountmanagers voor
bedrijfsleven en die
rechtsreeks onder
burgemeester vallen.
Afdeling bewaakt en
regisseert de uitvoering
van economische agenda
van het college en de
evaluatie van
ondernemend werven
hierbij te betrekken en
raad te informeren hoe
aanpak kan worden
gecontinueerd.

In de nieuwe organisatiestructuur zal
economie tezamen met cultuur, toerisme en
recreatie onderdeel uitmaken van de
afdeling Stadszaken. De precieze
uitwerking van de afdeling zal begin volgend
jaar aan de orde zijn. Het college neemt
binnenkort een besluit over het voortzetten
van het project Ondernemend Werven en
verwacht dit besluit in december aan de
commissie Ontwikkeling voor te kunnen
leggen.

Verworpen
De fracties van CDA, OP, PS en D66 stemmen
voor de motie.

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig.

samenl 38 H
v
d
M

MO,
owg

CDA
en
GL

Respijtvoorziening:
college wordt verzocht om
initiatief te nemen om
vanaf 2008 een
respijtvoorziening in
Haarlem te realiseren,
alleen of in samenwerking

Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn in het
kader van de WMO van groot belang. De
WMO kent dan ook een apart prestatieveld
gericht op de ondersteuning hiervan. De
ondersteuning van de mantelzorger dient
dan ook binnen de WMO een belangrijke
plaats in te nemen. Deze ondersteuning kan

Ingetrokken

Actie
In de 4-jarige beleidsnota WMO, die in 2007
aan de raad zal worden aangeboden, zal dit
verder worden uitgewerkt



VOORTGANG UITVOERING MOTIES EN AMENDEMENTEN BEGROTINGSRAAD 2007

4 januari 2007 22

cie Nr P
h

Afd. Indie
ners

Onderwerp Advies college Besluit Raad
Actie voor organisatie

Reactie
cie

met andere gemeenten in
de regio en hierover aan
raad te rapporteren i.k.v.
voorjaarsnota 2007 incl.
fin. consequenties.

zeer divers van aard zijn. Respijtzorg vormt
daarin een belangrijke spil. Deze respijtzorg
kan worden vormgegeven op verschillende
wijzen, afhankelijk van de situatie.
Logeerhuizen zijn in dit kader zeer
waardevol. De realisering hiervan ligt voor
een deel op het gebied van andere partijen
dan de gemeente. Het gaat bij deze
voorzieningen namelijk voor een groot deel
om mensen die recht hebben of kunnen
doen gelden op AWBZ-zorg. Met andere
woorden, de Gemeente Haarlem heeft hier
vanuit de WMO zeker een
verantwoordelijkheid, maar deelt die met
andere partijen. Vanuit de regiefunctie zal
de Gemeente Haarlem op dit vlak
initiatieven ontplooien om in Haarlem tot
een goed voorzieningennetwerk m.b.t. de
mantelzorg te komen. In de 4-jarige
beleidsnota WMO, die in 2007 aan de raad
zal worden aangeboden, zal dit verder
worden uitgewerkt

samenl 39
A

H
v
d
M

CDA WMO: voor invoering en
uitvoering van WMO
wordt een incidenteel
bedrag van€ 1 mln. extra 
begroot; dit bedrag wordt
als bestemmingsreserve
WMO in begroting 2007
opgenomen; dekking van
dit bedrag geschiedt uit
het nog niet ingeboekte
voordeel op rentelasten.

De gemeente Haarlem heeft de uitvoering
(organisatie en apparaatskosten) en het
macrobudget van de WMO budgettair
neutraal in de begroting 2007 opgenomen.
Er zijn landelijk twijfels over de
kostendekking van de rijksbijdrage. Zowel
vanuit VNG als vanuit G27-verband is
hierover voortdurend discussie gevoerd met
de staatssecretaris. Ten aanzien van de
uitvoeringskosten is bereikt dat deze
gemonitord zullen worden en zonodig op
grond van de resultaten bijgesteld. Ten
aanzien van het macrobudget is onlangs in
het bestuurlijk overleg overeengekomen dat
een landelijk frictiebudget moet worden

Verworpen
De fracties van GL, CDA, OP en Axielijst
stemmen voor de motie.

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig.
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ingesteld waaruit in 2007 die gemeenten
worden gecompenseerd wier kostenstijging
volgens cijfers 2006 uitkomt boven een
bepaalde drempelwaarde. Nog onduidelijk
is wat die drempelwaarde moet zijn;
gesproken wordt over een waarde van 10%.
Voor Haarlem gaan wij ervan uit dat de
uitvoeringskosten een tekort zullen laten
zien, zoals dat door alle gemeenten wordt
aangegeven. Voor het macrobudget gaan
wij er op dit moment vanuit dat dit
(nagenoeg) kostendekkend zal zijn. Bij de
berekening zijn echter vele aannames
gebruikt. Het risico dat de
kostenontwikkeling anders zal zijn is dus
aanwezig. Het college is geen
voorstander van de in de motie
aangegeven dekking, maar verwijst in dat
kader naar de WVG waarvoor€ 1 mln. opzij 
is gezet onder voorwaarde dat overschotten
gestort zullen worden in een
egalisatiereserve WMO. Boven dit bedrag
zou dan verder compensatie gevonden
kunnen worden middels het landelijke
frictiebudget.

ontw 40 C
v
V

CDA
en
OP

Strategische denkers:
college wordt verzocht
bezuinigingen op strategie
binnen SO terug te
draaien en deze fte's in te
zetten voor regionale
samenwerking
Noordvleugel en lobby- en
subsidie-experts, deze
kosten voor te schieten uit
OPH-2 middelen en deze
fte's opdracht te geven

Het vergroten van het strategisch vermogen
is een van de doelstellingen van de
organisatieverandering. Deze functie wordt
in de nieuwe organisatie versterkt en
geconsenteerd in het onderdeel ‘Strategie 
en Beleidscoördinatie” van de Concernstaf. 
De advisering met betrekking tot regionale
samenwerking maakt daar een wezenlijk
deel van uit. Ook het verwerven van
subsidies (departementen, Europa,
provincie) wordt centraal gepositioneerd
binnen de Concernstaf. In het voorjaar

Verworpen
De fracties van CDA en OP stemmen voor de
motie.

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig.
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zichzelf terug te verdienen
door te verkrijgen
subsidies te koppelen aan
vastgestelde
gemeentelijke uitgaven,
de raad op korte termijn te
informeren hoe raad kan
worden ingezet voor
versterken van positie van
Haarlem in de regio.

presenteren wij een regionale strategische
agenda. Bij de behandeling van deze
agenda zullen wij met de raad van
gedachten wisselen hoe de raadkan worden
ingezet bij het versterken van de positie van
Haarlem in de regio. De resterende
strategische capaciteit wordt -binnen de
beperkte mogelijkheden- gericht ingezet op
o.a. de beïnvloeding van bovenlokale
beleids- en investeringsbeslissingen.
Verhoging van de capaciteit, waarbij de kost
voor de baat uitgaat vraagt om een
budgettaire oplossing. Hierbij dient bedacht
te worden dat in veruit de meeste van
bestaande regelingen besteding van de
verkregen gelden voor het binnenhalen van
de subsidie zelf nadrukkelijk is uitgesloten.
Dit wordt geregeld binnen het geheel van de
nieuwe organisatie. Het college ontraadt
daarom de motie.

bestuur 41 C
v
V

PD,
dv

CDA
en
OP

Wie zwijgt stemt toe:
college wordt verzocht de
"lex silencio" op te nemen
in het kwaliteitshandvest
en de raad te informeren
over de invoering van de
"lex silencio" in Haarlem.

In 2007 wordt een kwaliteitshandvest voor
klanten ontwikkeld ten aanzien van de
gemeentelijke dienstverlening. Bij de
ontwikkeling worden de gevolgen van
opname van de ‘lex silencio’ nader 
onderzocht en indien mogelijk opgenomen.
Het kwaliteitshandvest en de gevolgen van
invoering van dit handvest worden ter
besluitvorming in 2007 aan de Raad
voorgelegd. Het college acht de motie
overbodig.

Ingetrokken

Actie
Het kwaliteitshandvest en de gevolgen van
invoering van dit handvest worden ter
besluitvorming in 2007 aan de Raad voorgelegd

ontw 42 C
v
V

SO
of
SB

D66 Nautisch kwartier Nieuwe
Gracht: college wordt
verzocht de
mogelijkheden te
onderzoeken om een
nautisch kwartier te

In de raad van 21 september 2006 is een
nadere studie toegezegd over de nautische
mogelijkheden bij het project
Scheepmakerskwartier. Deze nadere studie
wordt momenteel uitgevoerd.

Ingetrokken

Actie
De studie naar mogelijkheden van een nautisch
kwartier in het project Scheepmakerskwartier
verkeerd nog in een verkennende fase. Naar
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realiseren en deze kosten
voor onderzoek en
ophaalbrug te dekken uit
de Grex
Scheepmakersterrein.

verwachting wordt de studie in 2e kwartaal
aangeboden aan de Raad(scommissie).

samenl 43 M
D

D66 Voorschoolse educatie:
college wordt verzocht om
alles te doen om te
zorgen dat komend jaar al
327 peuters een
Voorschools programma
volgen en daarom extra
aandacht te geven aan
Peuterspeelzalen die hier
een belangrijke rol in
spelen.

Het Rijk heeft de landelijke ambitie
vastgesteld op 70% bereik van de
doelgroepkinderen. Voor Haarlem betekent
dit dat in 2009 327 doelgroeppeuters
deelnemen aan een voorschoolprogramma.
Het bereik in de vroegschoolse periode valt
onder de verantwoordelijkheid van de
schoolbesturen. In het Lokaal
Onderwijsconvenant zijn/ worden afspraken
gemaakt over de doorgaande leerlijn. Vanuit
de visie “hoe eerder hoe beter” zijn 
afspraken met het consultatiebureau
gemaakt over de indicatiestelling
doelgroepkinderen en toeleiding naar
voorschoolse voorzieningen.
Het college ziet geen reden om deze
motie aan te nemen.

Ingetrokken

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig

beheer 44 M
D

SB,
bor

D66,
Axielij
st en
??

Bomen: college wordt
verzocht om onze 60+
bomen een eigen post te
geven in toekomstige
begrotingen.

In de werkbegroting voor de openbare
ruimte is wel degelijk een afzonderlijk
budget voor bomen opgenomen. Bij oudere
bomen wordt de conditie gevolgd via het
VTA-systeem (visual tree assessment). In
de recente brief van wethouder Divendal
aan de commissie Beheer
(SB/BOR/2006/2735) wordt verder
ingegaan op het onderhoud van de bomen
in Haarlem. Binnenkort kan de lijst van
monumentale bomen vastgesteld worden.
Het college ontraadt de motie.

Ingetrokken

Actie
De lijst met monumentale bomen wordt in
januari 2007 door het college vastgesteld.

bestuur 45 C
v

D66 OZB, samen uit, samen Bij verhoging van de OZB zoals deze in het Verworpen
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V thuis: college wordt
verzocht de verhoging
OZB-tarieven te
heroverwegen en
ongedaan te maken
indien het college zelf niet
slaag in voorgenomen
efficiencyslag.

coalitieakkoord is vastgelegd, is een directe
koppeling gemaakt met de aanpak van het
achterstallig onderhoud in de stad. Deze
koppeling blijft onverkort van kracht en
daarom zien wij geen aanleiding om de
motie te onderschrijven.

De fracties van CDA, OP, PS en D66 stemmen
voor de motie.

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig

ontw 46 M
D

D66
en
Axielij
st

Wonen i.p.v. stadion
Zuiderpolder: college
wordt verzocht om de
ontwikkelaar opdracht te
geven het oude stadion
"state of the art" te
renoveren en een plan
voor 80 - 90 ecologische
vrije sectorwoningen te
maken die in het
landschap worden
ingepast. Tevens wordt
college verzocht om de
extra grondopbrengsten 6
á 7 mln. boven op de
geraamde opbrengst van
4 mln. ten gunste laat
komen van algemene
reserve.

Het College adviseert de raad om de
motie niet over te nemen. Het college zet
in op een nieuw stadion met FC Haarlem
als bespeler.

Ingetrokken

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig.

samenl 47 H
v
d
M

MO,
owg

Axielij
st

Steun voor Advies staat
Maatschappelijk Sterk:
college wordt opgedragen
de ambtelijke
ondersteuning aan de
SAMS op het oude niveau
van 20 uur te brengen
i.p.v. de huidige 16 uur in
de week.

Zie reactie motie 32. Advies: motie
ontraden

Verworpen
De fracties PS en Axielijst stemmen voor de
motie.

Zie motie 32
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beheer 48 M
D

Axielij
st

Onderhoudende
Meldingen: college wordt
opgedragen een team te
formeren welke direct
inzetbaar is voor het
oplossen van bij BWL
gemeld achterstallig
onderhoud, dit team te
bekostigen uit
gereserveerde budget
voor wijkverbeteringen, dit
team ook te koppelen aan
het meldpunt en zonder
dat dit oeverloze
procedures, meldingen en
formulieren met zich mee
hoeft te brengen.

Op dit moment neemt Paswerk al een
belangrijk deel van het onderhoud in de
openbare ruimte voor zijn rekening. In
overleg met Paswerk en Spaarnelanden
worden de mogelijkheden van een
leerwerkbedrijf onderzocht, waarbij ook het
gemeentelijk Servicebedrijf een inbreng zal
hebben. De bedoeling is dat in dit
leerwerkbedrijf mensen ingezet worden die
nu een uitkering hebben. De motie is
overbodig en wordt ontraden

Verworpen
De fractie van Axielijst stemt voor de motie.

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig.

ontw 49 J
N

Axielij
st

Voor het bouwblok gezet:
college wordt opgedragen
om z.s.m. het acceptabele
bouwplan te aanvaarden
als oplossing voor A.L.
Dyserinckstraat en alles in
het werk te stellen om
deze z.s.m. ten uitvoer te
laten brengen in overleg
met eigenaren.

Het college van burgemeester en
wethouders wijst de motie "Voor het
bouwblok gezet", zoals ingediend door
de Axielijst af. Het door Nijhuis ontwikkelde
schetsontwerp voor de bouwkundige
eenheid A.L. Dyserinckstraat 2-20 is
namelijk niet budgettair neutraal voor de
gemeente uit te voeren i.t.t. wat de Axielijst
beweert. Ingaan op het schetsontwerp zoals
dat nu voorligt, zou betekenen dat er een
verkapte extra subsidie aan de particuliere
eigenaren in deze bouwkundige eenheid
wordt gegeven. De gemeente kan gelet op
het gelijkheidsbeginsel daardoor niet
instemmen met het schetsontwerp.

Verworpen
De fracties van PS, Axielijst en D66 stemmen
voor de motie.

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig.

bestuur 50 C
v
V

Axielij
st

Terug naar werkvloer met
"de mens centraal":
college wordt opgedragen
om naast juiste aandacht

Het college is van mening dat externe
oriëntatie onderdeel uitmaakt van de
bestaande praktijk en vindt daarom de
motie overbodig.

Verworpen
De fracties van GL en Axielijst stemmen voor
de motie.
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en begeleiding ook
binding, inzicht en
betrokkenheid te
versterken d.m.v.
werkstages en
betreffende stages
jaarlijks per afdeling van
MO en PD slechts door
één medewerker van die
afdeling gedurende een
week te laten doorlopen,
om hierdoor geen
onnodige verhoging van
de werkdruk te laten
ontstaan.

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig.

ontw 51 B
S

SO Axielij
st

Haarlem get's the picture;
van zilver naar platina:
college wordt opgedragen
de gereserveerde gelden
voor Zilveren Camera
2007, gespreid over 3 jaar
en verbonden aan een
tussen gemeente en
Spaarnestad Photo op te
stellen en te
ondertekenen contract, te
bestemmen voor
aanloopkosten van een
expositieproject.

Het college komt binnenkort met
voorstellen over een aanpassing van het
evenementenbeleid. Daarin moet duidelijk
worden welk type evenementen voor
Haarlem belangrijk worden en waarom. Het
nu bestemmen van gereserveerde gelden is
daarom voorbarig. Wij raden de motie
daarom af.

Verworpen
De fracties van GL, CDA, OP, Axielijst en D66
stemmen voor de motie.

Actie
In maart 2007 doet het college richtinggevende
uitspraken over het nieuwe evenementenbeleid
en bespreekt deze met de commissie
Ontwikkeling. Op basis hiervan zal voor de
behandeling van de kadernota 2007 het nieuwe
evenementenbeleid aan de raad worden
voorgelegd. Op bassi hiervan zal voor de
behandeling van de kadernota 2007 het nieuwe
evenementenbeleid aan de raad worden
voorgelegd.

bestuur 52 B
S

CS Axielij
st

Geen mensenjacht:
college wordt opgedragen
in overleg te treden met
politie Kennemerland en
de afspraak te maken dat
zij niet actief op zoek
zullen gaan naar illegalen

Vooraf moet worden vastgesteld dat het
Vreemdelingentoezicht een wettelijke taak
is onder verantwoordelijkheid van de
minister van Justitie. Over de wijze van
uitvoeren heeft de korpsbeheerder echter in
overleg gevoerd met de ter zake bevoegde
korpschef. De vraag in de motie luidt dat de

Aangenomen
De fracties van CDA, OP, PS, CU-SGP, D66,
VVD en de heer Hiltemann (SP) stemmen
tegen de motie.

Actie
Over de uitvoering van het beleid is een nadere
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en zich niet zullen
inzetten voor het behalen
van het prestatiecontract
om de premie eventueel
op te kunnen strijken en
om deze kwestie
nogmaals aan de orde te
stellen bij de opvolger van
huidige minister en aan te
dringen op bijstelling
prestatiecontracten.

politie niet actief op zoek zou moeten gaan
naar illegalen. Deze vraag gaat te ver. Er
zijn verschillende vormen van illegaliteit. Te
denken valt aan mensen die zonder
verblijfsvergunning naar Nederland komen
om een criminele carrière op te bouwen, of
aan slachtoffers van mensenhandel die
worden uitgebuit in de prostitutiebranche.
Het is goed dat de politie deze vormen van
illegaliteit actief aanpakt. Natuurlijk zijn er
ook de uitgeprocedeerde asielzoekers die
op grond van een rechterlijk vonnis het land
moeten verlaten. Op deze mensen wordt
niet gejaagd, maar de politie heeft wel de
taak om te zorgen dat rechterlijke vonnissen
worden nageleefd. Ten slotte zijn er ook de
illegalen die buiten hun schuld niet naar hun
land terug kunnen. Te denken valt aan de
categorie aan wie ‘Stem in de Stad’ 
noodopvang biedt. Zoals de praktijk uitwijst
worden deze mensen door de politie met
rust gelaten Het college ontraadt de
motie.

toelichting opgenomen in de beantwoording van
schriftelijke vragen van de Axielijst van 18
oktober 2006. Met de beantwoording van deze
raadsvragen over het landelijk prestatiecontract
tussen de politieregio’s en het Rijk inzake 
vreemdelingentoezicht is tevens uitvoering
gegeven aan deze motie. Over de
vreemdelingenrechtelijke politietaak zijn
afspraken gemaakt in het Regionaal College
van de Politieregio Kennemerland.

AFGEDAAN
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bestuur 53 B
S

Axielij
st

Elke dag naturalisatiedag:
college wordt opgedragen
om alle dagen uit te
roepen tot
naturalisatiedag zodat
mensen hun papieren
kunnen krijgen zodra dit
mogelijk is en op het
moment dat het hen
uitkomt.

De Tweede Kamer heeft uitdrukkelijk de
wens te kennen gegeven dat de afronding
van het proces om Nederlander te worden
op een passende wijze dient te worden
gemarkeerd. Met een feestelijke
Naturalisatieceremonie, waarbij meerdere
personen gelijktijdig worden uitgenodigd en
waarbij stil wordt gestaan bij het verkregen
Staatsburgerschap, wordt hieraan voldaan.
Het dagelijks organiseren van een
ceremonie voor individuele personen is niet
in lijn met de wens van de Tweede Kamer.
De financiële vergoeding die de gemeente
ontvangt is niet gebaseerd op de
organisatiekosten van een dagelijkse
ceremonie. Het verplichte karakter is
opgenomen in de Rijkswet op het
Nederlanderschap en daarmee is het
juridisch onmogelijk dit karakter op te
heffen.

GEWIJZIGD. Zie motie nr. 69

samenl 54 H
v
d
M

Axielij
st

Broodnood en brood
stelen: college wordt
opgedragen om er zorg
voor te dragen dat
mensen in aantoonbare
financiële nood een
beroep kunnen doen op
een voorschot, zodat zij
zichzelf tijdens de
afwachtende periode
kunnen onderhouden.

Het college voert de Wet Werk en Bijstand
uit, waarvan de ‘broodnood-regeling’ deel 
uitmaakt.
Dat wil zeggen dat iedereen die broodnood
heeft een voorschot kan krijgen. Het betreft
hier het verstrekken van een voorschot aan
die personen die op geen enkele andere
wijze in hun levensonderhoud kunnen
voorzien en van wie de Wwb-aanvraag nog
niet is afgehandeld. Het college acht de
motie niet nodig.

Verworpen
De fracties van OP, PS, Axielijst en D66
stemmen voor de motie.

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig.

beheer 55 M
D

SB,
bor

Axielij
st

(H)on(d)tlastende
Belasting: college wordt
opgedragen de beslissing
tot herinvoering
hondenwachter en -
penning terug te draaien,

De discussie over dit onderwerp gaat
plaatsvinden in de commissie Beheer naar
aanleiding van de nota ‘Hondenbeleid, een 
hernieuwde aanpak’. Het college acht de
motie daarom voorbarig en adviseert de
raad de motie niet over te nemen.

Verworpen
De fractie van Axielijst stemt voor de motie.

Actie
De nota hondenbeleid is inmiddels in de
commissie Beheer besproken en komt daar na
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de evt. opbrengsten uit
hondenbelasting ten
goede te laten komen aan
uitbreiding gratis
verstrekking
hondenpoepzakjes en
restant van de opbrengst
ten goede te laten komen
aan dierenwelzijnfonds
bijv. dierenasiel of
dierenambulance.

de inspraak nog een keer terug.

samenl 56 H
v
d
M

Axielij
st

Ouders bij hun peuters:
college wordt opgedragen
alleenstaande ouders een
ontheffing te geven op de
WWB artikel 9 "plicht tot
arbeidsinschakeling" als
zij thuiswonende kinderen
hebben te verzorgen
onder de leeftijd van vier
jaar.

Met de invoering van de WWB in 2004 is er
het niet meer mogelijk om alleenstaande
ouders categoriaal te ontheffen van
sollicitatieplicht In de door de raad
vastgestelde reïntegratieverordening
hebben wij dan ook gesteld dat er in
principe geen ontheffing van
sollicitatieverplichtingen wordt gegeven.
Echter de persoonlijke situatie van
betrokkene wordt wel betrokken bij het
besluit, waaronder de beschikbaarheid van
voldoende kinderopvang. Dat betekent dat
er altijd sprake is van een individuele
afweging. Overigens is er in Haarlem geen
sprake van een tekort aan kinderopvang.
Wij ontraden de motie.

Verworpen
De fractie van Axielijst stemt voor de motie.

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig.

bestuur 57 C
v
V

Axielij
st

Benenwagen: college
wordt opgedragen de
chauffeur en dienstwagen
van het college af te
schaffen zodra
dienstverband met
huidige chauffeur afloopt,
voortaan de fiets of een
taxi te nemen, de kosten

Na beëindiging van het dienstverband van
de chauffeur komt deze functie te vervallen.
Het aantal dienstauto’s voor ons college is 
onlangs teruggebracht van twee naar één.
Verder zouden wij uit een oogpunt van
efficiency niet willen gaan. De
chauffeursdiensten worden opgenomen in
de bouwsteenfuncties voor het bodencorps.
De opbrengst van de vervallen functie komt

Verworpen
De fractie van Axielijst stemt voor de motie.

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig.
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te dekken uit opbrengst
afschaffen chauffeur en
dienstwagen en overschot
ten goede te laten komen
aan de algemene reserve.

ten goede aan de formatieve taakstelling
volgens het Coalitieakkoord. Wij raden de
motie af.

beheer 58 M
D

Axielij
st

Met boog om problemen
heen: college wordt
opgedragen om bij
Provincie aan te dringen
op goedkopere oplossing
voor ontlasting onnodig
wegverkeer in wijken in
de vorm van Velserboog
in plaats van aanleg
Oostweg, fly-overs en
Schoterbrug.

Een oplossing voor de Velserboog is
wenselijk maar staat los van maatregelen
gericht op de bereikbaarheid van de
Waarderpolder.

Verworpen
De fractie van Axielijst stemt voor de motie.

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig.

beheer 59 J
N

SB,
V&V

Axielij
st

Overdag een trein, 's-
nachts een trein: college
wordt opgedragen om in
overleg te gaan met
ministerie van V&W en
NS over mogelijkheden
om Haarlem aan te sluiten
op nachtnet van NS,
hierbij duidelijk maken dat
het voor Haarlem en haar
inwoners van groot
economisch en sociaal
belang is dat deze
aansluiting er komt.

Het college adviseert de raad om deze
motie aan te nemen. Eerdere pogingen om
Haarlem aan te sluiten op het nachtnet zijn
gestrand. Haarlem ligt niet aan de route van
de nachttrein in de Randstad. (Rotterdam,
Den Haag Leiden, Schiphol, A’dam- Utrecht
v.v.) College zal hierover nog wel in overleg
treden met NS, waarbij de nadruk zal
worden gelegd op de dienstregeling van de
treinen tussen 1.00 en 2.00 uur (‘s nachts)

(unaniem) Aangenomen

Actie
Het college treedt in overleg met de NS en zal
de stand van zaken bij de kadernota 2007
melden.

beheer 60 M
D

SB,
V&V

Axielij
st

Gestapelde stalling:
college wordt opgedragen
de huidige fietsenstalling
onder overkapping aan
zuidzijde station
"dubbeldeks" te maken,

Zie antwoord motie 10 Verworpen
De fracties van GL, PS en Axielijst stemmen
voor de motie.

Zie motie 10
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hetgeen geen afbreuk
doet aan monumentale
karakter van dit deel van
het station en de
mogelijkheid te
onderzoeken of dit
dubbelgebruik in de
toekomst uitgebreid kan
worden door een "derde
laag" te realiseren door
ondergronds uit te
breiden.

beheer 61 M
D

Axielij
st

Zoo kan 't ook: college
wordt opgedragen€ 
1200,- voor de kosten van
afvoer van afvalstoffen
ten laste te brengen uit de
zgn. UPC-gelden voor
2007, danwel uit het
Vitaliteitsfonds. Deze
kosten worden nu betaald
door Artisklas.

Het college adviseert om deze motie niet
over te nemen. De gemeente heeft een
aantal jaren naast de subsidie separaat ook
de kosten van de vuilafvoer betaalt. Gezien
de opdracht om in 2007€ 50.000 te 
bezuinigen is besloten deze oneigenlijke
bijdrage te beëindigen Dit is op 11 jan 2006
schriftelijk aan de Artisklas meegedeeld. Wij
hebben er begrip voordat dit voor de
Artisklas een financieel probleem vormt. De
oplossing hiervoor is echter niet om apart
inzameling van afval door de gemeente te
laten vergoeden maar om deze verhoging
van kosten in de exploitatie op te nemen en
op basis hiervan een subsidie verzoek in te
dienen. In de subsidie aanvraag van de
Artisklas voor 2007 is een bedrag van€ 
1400 voor afvalverwijdering opgenomen.
De begroting van de Artisklas voor 2007 is
met een gemeentelijke subsidie van€ 3.000 
(in de begroting 2007 opgenomen) sluitend.

Verworpen
De fracties van CDA, Axielijst, D66 en de
dames De Jong (GL) en Hoffmans (GL)
stemmen voor de motie.

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig.

samenl 62 H
v
d

PD Axielij
st

Adres onbekend: college
wordt opgedragen dak- en
thuislozen die door de

Vanaf 1 december kunnen personen die
worden afgewezen voor een briefadres
hierover desgevraagd een schriftelijke

Aangenomen
De fracties van OP, PS, CU-SGP, VVD en de
heren Wever (SP), Elbers (SP) en Van de
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M sociale dienst worden
afgewezen om in
aanmerking te komen
voor een
postadresvoorziening,
hiervan te allen tijden een
schriftelijke verklaring
mee te geven en het
thans gevoerde beleid
t.a.v. voorwaarden
waarop soc. dienst
burgers beschouwt als
dakloos, te herzien en in
overeenstemming te
brengen met bestaande
wetgeving en gebaseerd
op meer realistische en
humane gronden.

bevestiging krijgen. Er is voorts geen sprake
van eigen gemeentelijk beleid. Voor het
beoordelen of een persoon een beroep kan
doen op een briefadres hanteren wij de
regels van de Wet GBA, waaronder artikel 1
inzake het geldende woonadres. Wij
achten de motie niet nodig.

Manakker (SP) stemmen tegen het voorstel.

Actie
De feitelijke werkwijze is in overeenstemming
met de motie.

AFGEDAAN

samenl 63 H
v
d
M

MO,
owg

CU-
SGP

Subsidie platform
mantelzorgers: college
wordt verzocht te
onderzoeken of
voortzetting van de
subsidiëring van het werk
van het platform
mantelzorgers mogelijk is
en de raad over de
voortgang van dit
onderzoek bij Kadernota
2007 te informeren.

De afgelopen 2 à 3 jaar werd dit platform
gefinancierd vanuit het Rijk. De coördinatie
wordt tot 01.01.2007 uitgevoerd door
Stichting Radius. Per 01.01.2007 is budget
binnen de gemeente niet voorhanden. Meer
aansluiting dient gezocht te worden bij een
bestaande patiënten- en c
consumentenplatform (bijvoorbeeld
Zorgbelang (RPCP). Daar waar het Rijk
tekort schiet in continuering van de
financiering acht het college het niet haar
taak deze financiering over te nemen. Het
college is bereid contacten te leggen met
andere platforms. De motie wordt
ontraden.

Verworpen
De fracties van GL, OP, CU-SGP, Axielijst en
de heer Visser (CDA) stemmen voor de motie.

Actie
Het college zal de raad informeren over de
contacten met andere platforms.

beheer 64 M
D

CU-
SGP

Waterbeheer: college
wordt verzocht om al dan
niet in overleg met Rijk,
Provincie en Waterschap

Het Integraal Waterplan (vastgesteld door
de gemeenteraad in 2004) bevat al de
totale stedelijke wateropgave, inclusief de
gevolgen van klimaatveranderingen en de

Verworpen
De fracties van GL, PS, CU-SGP en Axielijst
stemmen voor de motie.
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na te gaan welke
gevolgen de toekomstige
klimatologische
omstandigheden en in het
bijzonder de stijging van
het water, hebben voor de
stad en de te treffen
voorzieningen, een beleid
te ontwikkelen t.a.v. het
waterbeheer, waarbij
rekening wordt gehouden
met de verhoging van de
waterstand en de effecten
daarvan op de hoogte van
de aan te leggen dijken,
oevers, kaden enz.

toename van verharding. Haarlem en
Rijnland zijn nu samen bezig om op basis
van de Kaderrichtlijn Water een
maatregelenpakket te ontwikkelen. Dit zal in
2007 bestuurlijk kunnen worden
vastgesteld. Verder heeft het college
gereageerd op de provinciale Verordening
Regionale Waterkeringen. In Haarlem vindt,
in samenwerking met Rijnland, regulier
inspectie van de dijken plaats. De motie is
overbodig en wordt ontraden.

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig.

beheer 65 M
D

CU-
SGP

Extra budget onderhoud:
college wordt verzocht om
een extra budget
beschikbaar te stellen
voor onderhoud in het
algemeen en de bruggen
in het bijzonder en
hiervoor de OZB te
verhogen met 1 a 2%
extra.

Het programma draagkrachtherstel bruggen
nadert de voltooiing. Het Plan van aanpak
extra onderhoudsbudget (uitvloeisel van het
coalitieprogramma) wordt binnenkort door
de Raad vastgesteld. In het plan staat
aangegeven hoe alle beheerdomeinen naar
het normniveau toe groeien. Dit geldt
uiteraard ook voor bruggen. Het college
ontraadt de motie.

Verworpen
De fracties van CU-SGP en Axielijst stemmen
voor de motie.

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig.

bestuur 66 B
S

PD CU-
SGP

Instellen
vertrouwenspersoon/-
instantie: college wordt
verzocht een
vertrouwenspersoon/-
instantie in te schakelen
om te bevorderen dat
prostituees die uit dit werk
willen stappen en willen
kiezen voor een reguliere
baan te helpen deze

Het college ziet geen reden om een
dergelijke functie te creëren. Het college wil
eerst de resultaten van onderzoek naar de
sociaal-maatschappelijke omstandigheden
van het Ministerie van Justitie afwachten.
Op dit moment acht het college het niet
opportuun om hier op dit moment geld in te
investeren. Het college ontraadt de motie.

Ingetrokken

Actie
Het deelonderzoek naar de sociaal-
maatschappelijke omstandigheden van
prostituees zoals dat is uitgevoerd door het
WODC van het Ministerie van Justitie zal naar
verwachting pas worden gepubliceerd nadat er
een nieuw kabinet is geformeerd. In de
commissie Bestuur wordt hier over
terugkoppeling gegeven.
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overstap te maken en
voor deze inschakeling
vanuit de UPC gelden
danwel de gemeentelijke
middelen voor nieuw
beleid in 2007€ 30.000,-
in te zetten.

ontw 67 C
v
V

CDA,
PS
en
CU-
SGP

Cultuurpodia: college
wordt verzocht onderzoek
te doen naar
mogelijkheden van
(gedeeltelijke) verkoop en
privatisering van een of
meer v.d. cultuurpodia
met als doel het financieel
beslag op
gemeentebegroting te
verminderen en de
opdrachtformulering voor
dit onderzoek ter
advisering voor te leggen
aan commissie
Ontwikkeling.

GEWIJZIGD Zie motie 68.

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig.

ontw 68 C
v
V

CDA,
PS,
CU-
SGP
en
OP

Cultuurpodia: college
wordt verzocht onderzoek
te doen naar de
mogelijkheden van een
alternatieve benadering
(zoals budgetfinanciering
of prestatieafspraken, dan
wel een meer
commerciële benadering,
dan wel (gedeeltelijke)
privatisering van een of
meer van de cultuurpodia
met als doel het financieel
beslag op de

Verworpen
De fracties van CDA, OP, PS en CU-SGP
stemmen voor de motie.

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig.
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gemeentebegroting te
verminderen en de
opdrachtformulering voor
dit onderzoek ter
advisering voor te leggen
aan de commissie SO.

bestuur 69 B
S

PD Axielij
st

Elke dag naturalisatiedag:
college wordt opgedragen
alle dagen uit te roepen
tot naturalisatiedag, zodat
“nieuwe Nederlanders”, 
elke dag, feestelijk, hun
papieren in ontvangst
kunnen nemen en
zodoende niet nog langer
hoeven te wachten op het
afronden van de
procedure.

De Tweede Kamer heeft uitdrukkelijk de
wens te kennen gegeven dat de afronding
van het proces om Nederlander te worden
op een passende wijze dient te worden
gemarkeerd. Met een feestelijke
Naturalisatieceremonie, waarbij meerdere
personen gelijktijdig worden uitgenodigd en
waarbij stil wordt gestaan bij het verkregen
Staatsburgerschap, wordt hieraan voldaan.
Het dagelijks organiseren van een
ceremonie voor individuele personen is niet
in lijn met de wens van de Tweede Kamer.
De financiële vergoeding die de gemeente
ontvangt is niet gebaseerd op de
organisatiekosten van een dagelijkse
ceremonie. Het verplichte karakter is
opgenomen in de Rijkswet op het
Nederlanderschap en daarmee is het
juridisch onmogelijk dit karakter op te
heffen.

Aangenomen
De fractie van PS en de heren Hikspoors, Van
den Beld, Moltmaker, Hagen en de dames
Eikelenboom en Bosma-Piek stemmen tegen
de motie.

Actie
Het college komt met een nader voorstel over
de naturalisatiedag.

bestuur 70
A

C
v
V

VVD Bestedingsvoorstel nieuw
beleid:
de middelen voor nieuw
beleid worden opnieuw

GEWIJZIGD zie motie 81
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bestemd cf. overzicht.

beheer 71 M
D

SB,
V&V

VVD Fiets ‘m erin: college 
wordt gevraagd om
fietshoofdwegen cq. de
verkeersaders in asfalt uit
te voeren, een overzicht
aan te leveren in de
commissie Beheer van de
hoofdfietswegen incl. de
criteria op basis waarvan
bepaald wordt wat de
hoofdfietswegen zijn, af te
wijken van beleid als
ondergrondse bekabeling
moeizaam of onmogelijk
kan worden gelegd of als
klinkers leiden tot
verbeterd (monumentaal)
stadsgezicht en het
gevraagde overzicht
wordt op korte termijn
aangeleverd.

Aangenomen
De fracties van GL, OP, CU-SGP, Axielijst, de
heer Pen en mevr. Keesstra-Tiggelman
stemmen tegen de motie.

Actie
Begin 2007 zal het college een nota hierover
aan de raad(scommissie) zenden.

beheer 72 M
D

SO/
SB

VVD,
D66,
SP,
GL,
PvdA
en
CDA

Bomen zijn ook
wijkbewoners: college
wordt verzocht om de
verordening op
houtopstanden en de
procedure voor
bestemmingsplannen aan
te passen met
inachtneming van het
verhogen van het
beschermingsniveau t.a.v.
het bomenbestand en er
daarnaast voor te zorgen

(unaniem) Aangenomen

Actie
Het voorstel om de kapverordening aan te
passen komt voorjaar 2007 in de commissie
Beheer aan de orde. Het impulsbudget
bedraagt vier miljoen euro voor alle
Nederlandse gemeenten en provincies.
Haarlem heeft de projecten Westelijk
Tuinbouwgebied en Kleverlaanstrook
aangemeld. Deze projecten staan op de
reservelijst.
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Onderwerp Advies college Besluit Raad
Actie voor organisatie

Reactie
cie

dat niveau gehaald kan
worden door mee te
dingen in subsidie-
aanvraag voor
impulsbudget Groen van
het Rijk voor wijkgerichte
aanpak.

bestuur 73 B
S

PD VVD
en
CDA

Boeven Buiten Blijven:
college wordt verzocht op
zeer korte termijn alle
stappen te nemen die
nodig zijn om de
informatiepositie van
gemeente en overige
onderdelen van openbaar
bestuur te optimaliseren
en het
uitvoeringsapparaat op
“stand by”  te zetten, 
zonodig voorstellen aan
raad te doen indien blijkt
dat hiervoor aanvullende
middelen benodigd zijn en
de raad driemaandelijks
te doen berichten over
voortgang van
planvorming en uitvoering
hieromtrent.

Aangenomen
De fracties van GL, CU-SGP, Axielijst en D66
stemmen tegen de motie.

Actie
Onlangs zijn de beleidsregels voor de
toepassing van het BIBOB-instrumentarium
door de gemeente Haarlem vastgesteld. De
daadwerkelijke uitvoering van de Wet BIBOB
start op 1 januari 2007. In deze beleidsregels is
bepaald dat de uitvoering van de Wet BIBOB
zal worden geëvalueerd na één jaar om te
bezien op welke wijze de uitvoering van de Wet
BIBOB in Haarlem optimaal gestalte krijgt.
De Cie Bestuur is hier reeds over geïnformeerd.
In 2007 wordt de commissie ieder kwartaal over
de voortgang geïnformeerd.

bestuur 74 C
v
V

CS VVD,
PvdA
en
SP

Invulling coalitieakkoord:
college wordt verzocht in
Kadernota 2007 een
overzicht op te nemen
van de voornemens uit
het coalitieakkoord en de
vertaling daarvan in
begroting 2008.

Aangenomen
De fracties van PS en D66 stemmen tegen de
motie.

Actie
In de kadernota en de begroting zal een
overzicht worden opgenomen
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h

Afd. Indie
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Onderwerp Advies college Besluit Raad
Actie voor organisatie

Reactie
cie

beheer 75
A

J
N

CS VVD,
PvdA,
SP
en
CDA

Ontsluiting
Waarderpolder: college
wordt opgedragen in het
IP 2008-2012 voor jaren
2009/2010€ 4 mln. extra 
op te nemen voor
gelijktijdige realisatie van
beide fly-overs in de WP-
zuid en fin. verwerking in
het MJP daarvan bij
Kadernota 2007 of bij
vaststelling IP of zoveel
eerder als mogelijk aan
de raad voor te leggen.

Aangenomen
De fractie van de Axielijst stemt tegen de motie.

Actie
De investeringen in de fly-overs voor de
ontsluiting Waarderpolder zullen in het
komende Investeringsplan voor de jaren
2009/2010 voor 4 miljoen euro extra worden
opgenomen. Dan zal ook de dekking worden
aangegeven.

ontw 76 H
v
d
M

CDA Economie in de wijk:
college wordt verzocht de
woningcorporaties uit te
dagen welke bijdrage
zoals stageplekken,
leerwerkplekken,
opleidingsmogelijkheden
en flexibele en tijdelijke
bedrijfshuisvesting zij
kunnen leveren voor
economie in wijken waar
zij opereren, de raad te
informeren wat gemeente
kan doen om econ.
ontwikkeling van
achterstandswijken te
verbeteren en hierbij
conclusies en
aanbeveling
Rabobankrapport over
wijkeconomie te
betrekken.

Ingetrokken

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig.
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Onderwerp Advies college Besluit Raad
Actie voor organisatie

Reactie
cie

samenl 77 H
v
d
M

PD CDA
en
GL

Energie voor minima:
college wordt verzocht om
i.s.m. woningcorporaties,
GGD, energiebedrijven en
Min. VROM na te gaan of
aanpak dat huishoudens
met lage inkomens meer
energiebesparende
maatregelen gaan treffen
en regeling in 2007 kan
worden opgezet, na te
gaan of bij adviseren over
en het afleggen van
visites voor energieadvies
gebruik kan worden
gemaakt van het re-
integratiebudget van de
gemeente en deze kosten
te dekken uit de nieuwe
aanpak “maxima voor de 
minima”.

Ingetrokken

Actie
De cliënten van sociale zaken zullen hiervan op
de hoogte worden gesteld.

ontw 78 J
N

SO CDA
en
OP

Seniorenhuisvesting:
college wordt verzocht in
overleg met
woningcorporaties na te
gaan of er in Haarlem
behoefte en ruimte is voor
extra seniorenwoningen
en de raad over de stand
van zaken te informeren
en de vrijwilligers die
mede namens Min. van
VROM het pleidooi voor
de bouw van extra
seniorenwoningen kracht
bijzetten te ontvangen en
hierbij de raad te

Ingetrokken

Actie
Het college zal overleg voeren met de
woningcorporaties om na te gaan of er in
Haarlem behoefte en ruimte is voor extra
seniorenwoningen en de raad over de stand
van zaken te informeren.



VOORTGANG UITVOERING MOTIES EN AMENDEMENTEN BEGROTINGSRAAD 2007

4 januari 2007 42

cie Nr P
h

Afd. Indie
ners

Onderwerp Advies college Besluit Raad
Actie voor organisatie

Reactie
cie

betrekken.

beheer 79
A

M
D

SB CDA
en
SP

Schalkwijk Groen :
besloten wordt om de
meerjarenbegroting te
wijzigen in die zin, dat
voormelde€ 300.000,-
wordt bestemd ter
dekking van de
maatregelen die de
toegankelijkheid van het
Heempark in Schalkwijk
moeten bevorderen.

Ingetrokken

Actie
Dit bedrag zal besteed worden aan de
verbetering van het groen in Schalkwijk. Er
komt nog een bestedingsvoorstel.

ontw 80 J
N

Axielij
st

(Geheid) Goed
gefundeerd: college wordt
opgedragen indien dit
juridisch haalbaar blijkt
aanvragen voor projecten
in binnenstad en
woonwijken, vanaf heden
te toetsen op de toe te
passen hei-
/funderingsmethode,
teneinde deze af te
kunnen wijzen indien voor
een onnodig risicovolle
methode wordt gekozen,
tenminste in de
aanbestedingsprocedure
de voorwaarde op te
nemen dat voor de meest
trillingvrije
funderingstechniek wordt
gekozen opdat schade
aan de stad en derden
zoveel mogelijk wordt

Verworpen
De fracties van OP, PS, CU-SGP, Axielijst en
SP stemmen voor de motie.

Actie
Op deze motie is geen nadere actie nodig



VOORTGANG UITVOERING MOTIES EN AMENDEMENTEN BEGROTINGSRAAD 2007

4 januari 2007 43

cie Nr P
h

Afd. Indie
ners
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Actie voor organisatie

Reactie
cie

voorkomen.

bestuur 81
A

C
v
V

CS VVD Bestedingsvoorstel nieuw
beleid:
de middelen voor nieuw
beleid worden opnieuw
bestemd cf. overzicht.

Aangenomen
De fractie van Axielijst stemt tegen de motie.

Actie
Amendement wordt in begroting 2007 verwerkt.

AFGEDAAN
bestuur 82

B
S

PD VVD,
SP,
CU-
SGP,
CDA,
OP
en
Axielij
st

Prostitutiebeleid:
voorgesteld wordt om
vanuit de UPC-middelen€ 
30.000,- te reserveren
om, indien nodig, een
vertrouwenspersoon/-
instantie in te schakelen
om te bevorderen dat
prostituees die uit het
werk willen stappen te
helpen bij deze overstap.

(unaniem) Aangenomen

Actie
Het college wil de resultaten van het onderzoek
naar de sociaal-maatschappelijke
omstandigheden van de prostituees uitgevoerd
door het Ministerie van Justitie, afwachten. Op
het moment dat het deelrapport gepubliceerd is,
wordt in samenspraak met de GGD, sociale
dienst, belangenorganisaties en de politie de
noodzaak tot het aanstellen van een
vertrouwenspersoon gemonitord.


