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0487

80

Inventariseren 

indicatoren per

programma en

beleidsdoel

(motie 9 begroting 2014)

Motie Cijfers Die Ons Ook Echt Wat 

Zeggen Raad besluit in de

komende raadsperiode meer dan

tot nu toe het geval was te

inventariseren welke gegevens en

indicatoren nu werkelijk relevant en

objectief zijn per programma en

beleidsdoel, om de controlerende

taak van de raad naar

tevredenheid, effici\'ebnt en over

langere periodes te kunnen

uitoefenen 

Moties Gemeentera

ad

Financiën/algem

ene 

dekkingsmiddele

n

EC 03-11-

2014

03-11-2014

2014

4332

12

Motie 53 The Mother of

all Moties: One Ring tot

Rule Them All: De grote

Finale

Draagt het college op: Met een

totaal overzicht te komen welke

aangenomen moties, aangenomen

amendementen en aanbevelingen

uit het verleden nog steeds niet zijn

uitgevoerd en de bijbehorende

verklaring waarom. Raadsleden

kunnen helpen bij de input.

Moties Gemeentera

ad

6.2 Gemeentelijk

bestuur

06-11-

2014

08-01-

2015

08-01-2015

2015

1298

44

Fractiegelden - restant

gelden 2013 inzetbaar

De griffier geeft schriftelijk

uitsluitsel over al dan niet de

mogelijkheid van het aanwijzen van

een andere bestemming van het

restant bedrag via een motie.

Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.2 Gemeentelijk

bestuur

26-03-

2015

13-05-

2015

13-05-2015
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planning

2013

5357

34

Weren vrachtverkeer

Centrum

College wordt verzocht te

onderzoeken hoe en onder welke

voorwaarden in de oude Haarlemse

binnenstad kan worden overgegaan

tot het weren van zwaar en groot

vrachtverkeer in het gebied

begrensd door Lange Herenvest,

Oostvest, Papentorenvest,

Koudenhorn, Hooimarkt, Parklaan,

Kenaupark, Kinderhuisvest, Zijlvest,

Wilhelminastraat, de zuidelijke

Vesten, Lieve Vrouwegracht en

Schalkwijkerstraat. BBP 632

Moties Gemeentera

ad

Bereikbaarheid 

en mobiliteit

CYS 27-02-

2014

Afgezien van enkele

lokale maatregelen moet

dit binnen het bredere

kader van Stedelijke

distributie worden

bekeken..

Oorspronkelijke was 27-2-

2014. Dit moet in een

samenhangend pakket

van maatregelen worden

aangepakt en niet in 1

afzonderlijke 

actie.Hiervoor is meer tijd

nodig.

Op dit moment is een

brief aan de commissie

Beheer in voorbereiding

waarin een plan van

aanpak wordt

beschreven.

18-06-2015

2015

0975

81

Informatiebeveiligingsbel

eid 2014-2018

Bij de bespreking van de nota

Informatiebeveiligingsbeleid 2014-

2018 zegt wethouder Van Spijk een

brief toe voor beantwoording van

diverse vragen vanuit de commissie

(o.a. overzicht van plannen voor

2015).

Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.3 Openbare

orde en

veiligheid

JVS 19-02-

2015

13-05-

2015

De afdoening is in

afwachting van informatie

van het min. BZK.

In oktober volgt een brief

van de portefeuillehouder

met de stand van zaken.

De planning wordt daarop

aangepast.

27-08-2015
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planning

2015

1123

42

Notitie over beslisboom

Gemeenschappelijke 

Regelingen

Burgemeester Schneiders zegt een

notitie toe aan de hand van de

beslisboom over de zin en vorm

van de Gemeenschappelijke

regelingen.

Jaaragenda Commissie 

bestuur

6.2 Gemeentelijk

bestuur

BS 19-02-

2015

28-05-

2015

besluitvorming nota

verbonden partijen

vertraagd, beslisboom

volgt hierop

27-08-2015

2015

1978

49

Omgevingsvergunning 

Duinvlietspad 9B

Wethouder Van Spijk neemt het

stuk mee terug in de hoop een

meerderheid te behalen om dit

bedrijf te laten voortbestaan. Hij

zoekt uit hoe het zit met de

bebouwing (al dan niet legaal) en

om hoeveel kubieke meter hout het

gaat (10% van het hout komt uit

andere delen van het land, hout dat

nodig is voor het eindproduct).

Wethouder Van Spijk komt hier

binnen enkele weken op terug.

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 13-05-

2015

27-08-

2015

27-08-2015

2015

2993

62

Schalkstad 1e fase

ontwikkeling; fase

vaststelling

Jaaragenda Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 14-07-

2015

27-08-

2015

A.g.v. onderlinge

afstemming over kaart en

regels, en bijbehorende

controle, vertraagd.

17-09-2015
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2719

89

Motie 39 Veiligheid

Schalkwijk

Verzoekt het college om een

projectvoorstel uit te werken en dit

aan de raad voor te leggen, waarin

voorstellen worden gedaan om de

aanpak van overlast en criminaliteit

door jongeren in Schalkwijk te

intensiveren en meer focus wordt

gelegd op preventie, bestaande uit

de volgende drie componenten: 1.

Het beter vormgeven van de

systeemgerichte (persoonsgerichte

en gezinsgerichte) aanpak van

overlastgevende en/of criminele

jongeren door middel van de juiste

begeleiding; 2. Het geven van een

extra impuls aan wijkinitiatieven in

Schalkwijk; 3. Extra inzet van het

'straathoekwerk' of 'outreachend

werk' (bijv. het Amsterdamse

project Jongeren Jeugd Preventie)

in Schalkwijk;

Moties Gemeentera

ad

6.3 Openbare

orde en

veiligheid

BS 25-06-

2015

17-09-

2015

Afgedaan via BBV

"Projectvoorstel 

Intensivering aanpak

overlast en criminaliteit in

Schalkwijk" 

(2015/273169), 

behandeld in de

commissie van 17/ 24

september.

17-09-2015
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2015

2495

79

Bestemmingsplan 

Spaarndamseweg 

handhaven n.a.v.

rechtszaak

-284-284 De heer Visser (PvdA)

heeft een half jaar terug onder

protest ingestemd met het

bestemmingsplan voor de

Spaarndamseweg. Een van de

woonbootbewoners heeft de

rechtszaak op alle punten

gewonnen. Andere bewoners

moeten zich nu wel houden aan het

nieuwe bestemmingsplan, omdat

ze niet in beroep zijn gegaan. Hij

hoopt dat de wethouder zich hierop

bezint. Wethouder Van Spijk

verdiept zich er nu in, ook in die

rechtsgelijkheid en hij komt na de

zomer met nadere informatie.-284

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 18-06-

2015

17-09-

2015

17-09-2015

2015

1298

19

Fractievergoedingen -

terugstorten overschot

op rekening courant

In de loop van het jaar komt de

griffier met een voorstel voor het

idee van de rekening courant voor

het (tijdelijk) terugstorten van

overschotten van fractiegelden dat

in het seniorenconvent en het

presidium besproken zal worden.

Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.2 Gemeentelijk

bestuur

BS 26-03-

2015

16-10-

2015

24-09-2015
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planning

huidige 

planning

2015

3825

84

Toezegging Brief

wethouder Van Spijk

over precario voor raad 1

oktober

Wethouder Van Spijk zegt

desgevraagd toe op korte termijn -

hij denkt dat het binnen een week

mogelijk moet zijn - met een

voorstel voor beide trajecten

(gesprek en juridische gang) naar

de commissie te komen waarvan hij

verwacht dat de raad zich daarin

kan vinden. Daarin zal hij ook de

optie meenemen om nu al een

voorlopige aanslag op te leggen als

grondslag voor de gesprekken.

Toezeggingen Commissie 

bestuur

7.1 Lokale

belastingen en

heffingen

JVS 17-09-

2015

28-09-

2015

Is per brief afgedaan (d.d.

24/9/2015, nr.

2015/386155).

28-09-2015

2015

2148

72

Ervaringen met

politieflyer

De heer Amand (Trots) vraagt of

er inmiddels al positieve ervaringen

zijn opgedaan met de flyer waarin

de politie ouderen oproept jongeren

aan te spreken op wangedrag.

Burgemeester Schneiders zegt de

flyer pas nu onder ogen te krijgen

en dat de oproep om overlast te

melden aan de wijkagent hem niet

vreemd over komt. Hij zal de flyer

nader bestuderen en navraag laten

doen wat de ervaringen zijn.

Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.3 Openbare

orde en

veiligheid

BS 28-05-

2015

30-09-

2015

Bij de gemeente en de

politie is de flyer niet

bekend. Er is tot twee

keer toe (in juni en

september) navraag

gedaan bij TROTS.

Hierop is geen reactie

gekomen. De ervaringen

met de flyer kunnen we

daarom niet

inventariseren. Voorstel is

daarom de toezegging

van de lijst af te halen.

30-09-2015
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1961

78

Criminele bedreigingen

van gemeentebesturen

De heer De Jong (VVD) vraagt

naar aanleiding van recente

uitspraken van de burgemeester

over criminele bedreigingen van

gemeentebesturen of daar ook

sprake van is in Haarlem en uit

welke hoek die dan komen en hoe

men dat wil tegengaan. De vraag

wordt aan burgemeester

Schneiders doorgegeven voor

beantwoording. 

Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.3 Openbare

orde en

veiligheid

BS 13-05-

2015

30-09-

2015

Antwoord wordt in de

eerste week van oktober

aan de commissie

gezonden.

30-09-2015

2015

1300

96

Wachtlijsten Kontext

Veilig Thuis

Wethouder Van der Hoek zegt toe

over een half jaar de commissie te

informeren over de wachtlijsten bij

Kontext inzake Veilig Thuis.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

1.2 Bevorderen

zelfredzaamheid

JVDH 26-03-

2015

30-09-

2015

30-09-2015
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2721

61

Motie 46 Subsidietoets

wegbeheer

Verzoekt het college: Bij

grootschalig beheer en onderhoud

en bij herinrichting van wegen altijd

na te gaan of BDU-subsidie

mogelijk is; De raad voor de start

van de aanbesteding van ieder

project en op een zodanig tijdstip

dat nog BDU-subsidie kan worden

aangevraagd voor dit project,

zonder dat dit vertraging geeft voor

het project, actief te informeren of

BDU-subsidie zal worden

aangevraagd; Hiervoor zoveel

mogelijk aan te sluiten bij

bestaande overlegmomenten zoals

de bespreking van het Voorlopig

Ontwerp of bij het beschikbaar

stellen van krediet om extra

overlegmomenten te voorkomen;

De raad jaarlijks tijdig voor de

deadline van het indienen van

subsidies te informeren voor welke

projecten in ieder geval BDU-

subsidie zal worden aangevraagd

Moties Gemeentera

ad

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

CYS 25-06-

2015

08-10-

2015

08-10-2015
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2681

95

Motie 26 Ontmaskerde

Witwasserettes (Vanish

Harlem Action)

-142\'b7 het NRC Handelsblad niet

voor niets op 18 juni j.l. meldde - in

een uitgebreid artikel over onder

meer de bedreiging van

burgemeester Schneiders: Slecht

lopende winkels met plots een

nieuwe gevel? Dat kan

misdaadgeld zijn, zegt de

criminoloog. Wat te doen? \'b7 ook

in Haarlem menig onderneming is

gevestigd, waarvan iedere

regelmatige passant of omwonende

kan constateren, dat deze slechts

als dekmantel dient ter witwassing

van criminele gelden, overwegende

dat de gemeente i.s.m. het RIEC-

NH prioriteit zou kunnen geven aan

opsporing en vervolging van

dergelijke criminele ondernemingen

en dito netwerken, draagt het

College op hieraan prioriteit te

geven, 

Moties Gemeentera

ad

6.3 Openbare

orde en

veiligheid

BS 25-06-

2015

08-10-

2015

Is deels afgedaan via

BBV "Projectvoorstel

Intensivering aanpak

overlast en criminaliteit in

Schalkwijk" 

(2015/273169), 

behandeld in de

commissie van 17/ 24

september. Daarnaast

wordt nog een aanvullend

antwoord verzonden aan

de commissie via het

afdoeningsformulier.

08-10-2015
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2722

42

Motie 60 Heerlijk

Haarlems Drinkwater

Verzoekt het college: Nog voor het

einde van 2015 zes openbare

watertappunten te realiseren

Hierbij in ieder geval

watertappunten te plaatsen op de

Grote Markt en het Stationsplein.

De dekking hiervoor te halen uit de

resterende ruimte binnen het

budget voor duurzaamheid, fietsen

en groen voor het jaar 2015. Voor

de jaren 2016 t/m 2018 met een

voorstel voor een structurele

dekking te komen binnen het totale

jaarlijkse budget van E500.000 voor

nieuwe maatregelen ten behoeve

van duurzaamheid, fiets en groen

Moties Gemeentera

ad

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

CYS 25-06-

2015

08-10-

2015

08-10-2015
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2000

13

Jongeren die zich

hebben uitgeschreven uit

de gemeentelijke

administratie.

Bij de behandeling van het

agendapunt 'Discussienota

uitgangspunten maatschappelijke

opvang' vraagt het CDA om een

onderzoek naar de Haarlemse

situatie met betrekking tot jongeren

die zich hebben uitgeschreven uit

de gemeentelijke administratie. Het

CDA verwijst hierbij naar een

onderzoek uit Amsterdam en stelt

dat het Haarlemse

Streetcornerwerk de situatie

herkent. Wethouder van der Hoek

neemt dit met wethouder Snoek op

en zegt namens wethouder Snoek

een schriftelijke reactie toe of een

dergelijk onderzoek in Haarlem

wenselijk is. Cie. Samenleving 17-

9: Behandelen gelijk met de notitie

Zwerfjongeren (verwacht eind

september 2015)

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.3 

Jeugdbeschermi

ng en

jeugdreclasserin

g

MSN 13-05-

2015

03-09-

2015

Het onderzoek en het

betrekken van derden

vergde meer tijd dan

vooraf ingeschat. Staat op

de agenda van Cie.

Samenleving van 8

oktober.

08-10-2015
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2015

2724

47

Motie 82 Stadhuis als

duurzaam lichtend

voorbeeld

Draagt het college op Voor de

begrotingsbehandeling een voorstel

te doen voor het vervangen en

daarmee verduurzamen van de

verlichting op het stadhuis, waarbij

minstens een reductie van 1000

kWh wordt gerealiseerd Daarbij

ook maatregelen te treffen om het

onnodig aanstaan van lampen te

voorkomen, bijvoorbeeld

aanwezigheidssensoren en

lichtsensoren Dit te dekken uit het

reguliere onderhoudsbudget van

het Stadhuis

Moties Gemeentera

ad

5.3 Overige

beheerstaken

JVS 25-06-

2015

08-10-

2015

08-10-2015

2015

3947

78

Toezegging waarom stuk

over Stationsplein nog

geheim

De heer Van den Raadt (Trots)

vraagt waarom het stuk over het

Stationsplein geheim moet blijven.

Burgemeester Schneiders zegt het

antwoord niet paraat te hebben,

maar dit nog te zullen laten weten.

Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.2 Gemeentelijk

bestuur

BS 24-09-

2015

09-10-

2015

09-10-2015

2015

1606

57

inzicht in

ondersteuningsgesprekk

en

Mevrouw Klazes (GLH) heeft uit

gesprekken begrepen dat met veel

cli\'ebnten nog steeds geen

ondersteuningsgesprek gevoerd is,

niet alleen bij Viva! maar ook bij

andere aanbieders. Zij vraagt een

inzicht in de stand van zaken.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

01. 

Maatschappelijk

e participatie

JVDH 22-10-

2015

15-10-2015
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planning

2015

3475

44

Nadere onderbouwing

private model

Wethouder Van der Hoek zegt toe

een nadere onderbouwing van de

keuze voor het private model.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

JVDH 27-08-

2015

15-10-

2015

15-10-2015

2015

3476

40

Tarieven CAK,

urenvermindering 

huishoudelijke 

ondersteuning, 

opleidingen Viva!

Wethouder Van der Hoek zegt toe

de vragen van mevrouw \'d6zogul

(SP) te beantwoorden. Zij heeft

gehoord dat de gemeente

verkeerde cijfers doorgeeft aan het

CAK waardoor het CAK te hoge

tarieven doorberekent aan mensen.

Zij vraagt verder wat de gemeente

met de brief van de vakbond

gedaan heeft. Zij vraagt ook waar

het toegezegde stuk blijft over de

opleidingen bij Viva! Zij heeft

geluiden opgevangen dat het daar

misgaat met de uitvoering.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

JVDH 27-08-

2015

02-10-

2015

commissiedatum ingevuld 15-10-2015

2015

2559

71

Motie 6 Wachttijd

jongeren bij aanvraag

bijstand

Moties Gemeentera

ad

3.2 Inkomen JL 25-06-

2015

05-11-

2015

15-10-2015

2015

3644

82

Lidl entree aan de F. van

Adrichemlaan?

De heer Amand vraagt of een

entree van de Lidl aan de Floris van

Adrichemlaan nog een optie is.

Wethouder Van Spijk trekt na hoe

het zit met de entree.

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 27-08-

2015

07-09-

2015

ivm afstemming iets

vertraagd.

15-10-2015
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planning

2014

4436

89

Evaluatie lotingssysteem De commissie wordt

ge\'efnformeerd over de evaluatie

van het nieuwe lotingssysteem

scholen

Toezeggingen Gemeentera

ad

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 06-11-

2014

18-06-

2015

Op 17 juni bespreken de

schoolbesturen VO, de

uitvoering van de regeling

aanmelding en

inschrijving waarna het

verslag beschikbaar is

voor College en Raad.

Bespreking in de

Commissie 17 september

is mogelijk. Afronding

evaluatie is in augustus.

Bespreking in Cie.

vergadering op 8 oktober

2015.

15-10-2015

2015

2310

94

Initiatiefvoorstel Pilot

Vermindering 

administratieve 

lastendruk 

vrijgevestigden

Op 30 oktober 2014 heeft de raad

de motie Vermindering

administratieve lastendruk

aangenomen. In deze motie werd

het college de opdracht gegeven

om: "In overleg met de betrokken te

onderzoeken in hoeverre de

administratieve lastendruk voor de

hulpverleners in de jeugdzorg met

ingang van 1 januari 2016 kan

worden verlaagd en daarover voor

1 juli 2015 aan de gemeenteraad

verslag te doen".

Initiatief 

voorstellen

Gemeentera

ad

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

MSN 11-06-

2015

15-10-

2015

15-10-2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans

datum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

2014

4553

90

Motie 15.5 De 8ste B is

van Bakkie Doen

Verzoekt het college om:-360\'b7

Als input voor het convenant samen

met de buurt een schouw op het

gebied van veiligheid en

leefbaarheid te organiseren; \'b7 Te

onderzoeken of er in de buurt en bij

de cli\'ebnten behoefte is aan

'buitenruimte' voor de voorziening

en welke mogelijkheden daarvoor

beschikbaar zijn; \'b7 Met

HVO/Querido, bewoners,

ondernemers en de cli\'ebnten de

mogelijkheden te bespreken om te

komen tot positieve uitwisseling

(bijvoorbeeld 'gewoon een kop

koffie'). \'b7 Over het resultaat van

bovenstaande te rapporteren ruim

voor de opening van de nieuwe

opvang. 

Moties Gemeentera

ad

2.2 Opvang en

beschermd 

wonen

JVDH 27-11-

2014

19-10-

2015

19-10-2015

2015

3988

54

Toezegging reactie

motie Eenzaamheid

In de raadsvergadering van 1

oktober 2015 zegt wethouder V.d.

Hoek toe v\'f2\'f2r de behandeling

van de begroting te komen met een

reactie op de motie over

eenzaamheid (motie 24

2015/268183)

Toezeggingen Gemeentera

ad

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

JVDH 01-10-

2015

03-11-

2015

03-11-2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans

datum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

2015

2681

83

Motie 24 Bestrijdt de

eenzaamheid

constaterende dat, draagt het

College op, -met een voorstel te

komen dat de problematiek

Eenzaamheid voortvarend

adresseert op basis van de huidige

stand van de wetenschap op dit

terrein, - de kosten de dekken ten

laste van de middelen die nu

worden uitgegeven aan BUUV, dan

wel de reserve sociaal domein, -de

Raad voor de aanstaande

begrotingsbehandeling van 2016 te

informeren over welke keuzes het

College in deze gemaakt heeft

Motie wordt aangepast -/- 2 e

bolletjes 

Moties Gemeentera

ad

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

JVDH 25-06-

2015

03-11-

2015

03-11-2015

2015

2121

97

Aanleggen 

cruiseschepen op

plaatsen waar ook boten

met oud ijzer liggen

Bij de rondvraag, zegt wethouder

Sikkema, op vragen van de VVD,

toe na te gaan of er alternatieven

zijn voor de ligplaats van de boten

met oud ijzer. Dit omdat deze direct

liggen naast de aanlegplaatsen

voor de cruisevaart.

Toezeggingen Commissie 

beheer

5.3 Overige

beheerstaken

CYS 28-05-

2015

17-09-

2015

alternatieven bestuderen

kost tijd. vakantieperiode

zat er tussen. inmiddels

afgestemd met

portefeuillehouder 

Schneiders.

05-11-2015

2015

3819

64

toezegging inzake rol

zelforganisaties en

welzijnsinstellingen 

toeleiding werk

Wethouder Langenacker zegt toe,

op verzoek van de PvdA (mevroiuw

Ramsodit), aan te geven of en wat

de rol kan zijn voor de

zelforganisaties en

welzijnsinstellingen in de toeleiding

naar werk in het kader van de

Participatiewet .

Toezeggingen Commissie 

samenleving

3.2 Inkomen 17-09-

2015

05-11-

2015

05-11-2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans

datum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

2015

3476

21

Urenvermindering 

huishoudelijke 

ondersteuning en eigen

bijdrage

Wethouder Van der Hoek zegt toe

de vragen van de heer Vrugt (AP)

te beantwoorden. Deze vraagt of er

iets gedaan is met de melding van

de vakbonden dat mensen minder

uren huishoudelijke ondersteuning

krijgen dan waar ze recht op

hebben. Verder vraagt hij of de

wethouder bereid is voor mensen

met een bijstandsuitkering een

compensatie te geven voor de

eigen bijdrage die opeens bij HVO

Querido gevraagd wordt.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

JVDH 27-08-

2015

05-11-

2015

05-11-2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans

datum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

2015

0121

76

Motie Vreemd 24 Rustig

aan op de

Schouwtjeslaan

; Overwegende dat -360 Draagvlak,

zorgvuldigheid, en noodzakelijkheid

leidend moeten zijn bij het inzetten

van publieke middelen \'b7 De raad

in staat is de geconstateerde

tijdsdruk te verwijderen \'b7 Het

eventueel combineren van de

voorgenomen 

veiligheidsmaatregelen en de

plaatsing van ondergrondse

containers efficiencyvoordelen kan

brengen Besluit-360\'b7 De gelden

die in 2014 beschikbaar zijn van uit

het leefbaarheidsbudget voor de

schouwtjeslaan, over te hevelen

naar de algemene reserve,

geoormerkt voor

Veiligheidsmaatregelen 

schouwtjeslaan. \'b7 En verzoekt

het college de uitwerking van de

veiligheidsmaatregelen voor te

leggen aan de raad

Moties Gemeentera

ad

5.1 Openbare

ruimte en

mobiliteit

CYS 18-12-

2014

21-05-

2015

Planning was de raad van

21 mei, onder

voorbehoud dat de

initiatiefnemers eruit

komen met de andere

bewoners. Overleg vergt

veel meer tijd.

op 18 mei is de eerste

bijeenkomst met

belanghebbenden. Dit is

de eerste bijeenkomst

van een drieluik. De

uitkomsten van het

overleg worden in

november met de Raad

gecommuniceerd.

05-11-2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans

datum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

2015

0324

42

Motie 7 Huishoudelijke

hulp moet het collegen

een zorg zijn

Draagt het college op:-360\'b7 Viva

in gebreke te stellen wegens het

niet nakomen van bovengenoemde

contractuele verplichtingen; \'b7

Viva op te dragen om binnen 30

dagen alsnog aan die voorwaarden

te voldoen; \'b7 Viva op te dragen

om tot op het tijdstip dat in overleg

met de cli\'ebnt een individueel

hulpplan is opgesteld het aantal

uren voor de cli\'ebnt te handhaven

op het niveau van 2014;

Moties Gemeentera

ad

1.2 Bevorderen

zelfredzaamheid

JVDH 22-01-

2015

05-11-

2015

05-11-2015

2015

3475

02

leerlingenvervoer proef

met vrijwilligers

Wethouder Van der Hoek zegt toe

te laten uitzoeken of een proef met

leerlingenvervoer door vrijwilligers

mogelijk is.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

JVDH 27-08-

2015

05-11-

2015

05-11-2015

2015

0159

27

Starten van een eigen

bedrijf vanuit de bijstand

Wethouder Langenacker zegt toe

te zullen kijken naar de

mogelijkheden voor een pilot en

daarbij afstemming te zoeken met

collega's in het land.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

3.2 Inkomen JL 08-01-

2015

22-10-

2015

commissiedatum 

ingevoerd

05-11-2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans

datum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

2015

2720

44

Motie 42 Werken aan

werk in Haarlem:

inkopen bij sociale

Firma's

Te komen tot een definitie van de

gemeente voor sociale firma's in

Haarlem. Sociale firma's die

voldoen aan de definitie preferred

supplier te laten zijn van de

gemeente. Dit zorgt voor een

grotere afzetmarkt en meer werk.

Via een website kunnen ze hun

producten en diensten extra onder

de aandacht te brengen bij

inkopers van de gemeente. Dit kan

een verdere uitwerking zijn van de

staalkaart die nu al bestaat in

Haarlem (zie

http://www.samenvoorelkaar.nl/soci

al-return-haarlem/ 

Moties Gemeentera

ad

3.1 Werk JL 25-06-

2015

22-10-

2015

commissiedatum 

ingevoerd

05-11-2015

2015

2021

97

Motie 10.9 PGB ALARM!

Van Rijn schiet niet op,

dus schiet het voor

Overwegende dat \'b7De

gemeente weliswaar niet

verantwoordelijk is voor de betaling,

maar wel voor de continu\'efteit van

PGB-zorg in de gemeente-

284\'b7Het voorschieten van PGB-

geld enkel incidenteel geringe

kosten met zich meebrengt in de

vorm van ambtelijke inzet Verzoekt

het college op-284\'b7

Zorgverleners die nog steeds

wachten op betaling van een PGB,

tegemoet te komen door betalingen

voor te schieten, en deze

bijvoorbeeld te dekken uit de

reserve sociaal domein

Moties Gemeentera

ad

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

JVDH 21-05-

2015

30-06-

2015

Interne afstemming 05-11-2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans

datum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

2015

0104

08

20.2 Motie Verdringing

voorkomen

draagt het college op actief te

controleren of bij het UWV bekend

is of, indien een persoon in

aanmerking komt om bij enige

werkgever te worden geplaatst, in

de voorafgaande zes maanden niet

iemand is ontslagen bij die

werkgever voor dezelfde functie als

waarvoor de persoon in

aanmerking komt,

Moties Gemeentera

ad

03. Werk en

inkomen

JL 18-12-

2014

05-11-

2015

05-11-2015

2014

4300

87

Motie 32 BIS Kom (P)op

(school) & Maak

(oefen)ruimte!

; Besluit Het College op te dragen

voor de kadernota 2015 met een

concreet voorstel te komen dat tot

een toekomstbestendige oplossing

leidt. In het voorstel wordt een

fysieke ruimte geboden aan een

popschool en aan oefenruimtes en

studio's voor Haarlemse muzikale

talenten, ook van buiten de

popschool. Dit voorstel wordt

begeleid met een financi\'eble

onderbouwing. Hierbij rekening te

houden met de wens dat een

dergelijk onderkomen minimaal een

oppervlak van 1000m2 beslaat,

betaalbaar is voor de doelgroep en

een langdurige oplossing biedt.

Moties Gemeentera

ad

4.2 Economie,

toerisme en

cultuur

JVDH 18-06-

2015

zie tussenbericht/brief

d.d. 15 juni bij nota over

scenario's 

slachthuisterrein.

05-11-2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans

datum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

2015

3591

39

Dependance 

Zonnewijzer

Wethouder Snoek zegt toe, op

verzoek van Trots, na te gaan wat

er gaat gebeuren met de

dependance van de Zonnewijzer

school.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 03-09-

2015

05-11-

2015

05-11-2015

2015

0470

21

Zelfwerkzaamheid 

speeltuinen

Wethouder Snoek zegt toe het

gesprek aan te gaan met SRO en

de speeltuinbesturen over het

vergroten van de zelfwerkzaamheid

binnen het kader van de lopende

contracten. Dat kan dan

waarschijnlijk pas met ingang van

2016 gerealiseerd worden, maar hij

ziet het als zijn opdracht om

daarover met een voorstel te

komen. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

02. Zorg en

ondersteuning

MSN 29-01-

2015

28-05-

2015

Gesprekken met SRO en

zelfstandige speeltuinen

over plannen

zelfwerkzaamheid zijn

nog gaande.

05-11-2015

2014

3375

04

Onderhoud scholen Wethouder Snoek zegt toe d e

suggestie om de schoolbesturen

over de staat van onderhoud te

laten rapporteren, bijvoorbeeld in

de jaarverslagen, nader te bekijken.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

Jeugd, onderwijs

en sport

MSN 31-03-

2015

Gesprekken met de

schoolbesturen worden

gevoerd.

Binnenkort worden deze

gesprekken middels een

bestuurlijk overleg

geformaliseerd.

05-11-2015

2015

3920

86

Stand van zaken

werkbedrijf

Wethouder Langenacker zegt toe

een brief te sturen over de actuele

stand van zaken bij het Werkbedrijf

sinds de recente

bestuursvergadering. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

3.1 Werk JL 24-09-

2015

05-11-

2015

05-11-2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans

datum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

2015

2721

82

Motie 48BIS

Goedhuurwoningen in

Haarlem

Verzoekt het college:

Mogelijkheden te onderzoeken om

naast woningcorporaties ook

marktpartijen te betrekken bij de

ontwikkeling van betaalbare sociale

huurwoningen in de gemeente,

daarbij te ervaringen in Almere te

betrekken en te onderzoeken hoe

een dergelijke aanpak zich kan

verhouden tot de lopende

afspraken met de

woningcorporaties; De raad dit

najaar een plan van aanpak te

presenteren rond nieuwbouw van

sociale huurwoningen in Haarlem

en in dat plan te bezien of ook in

Haarlem een proef kan starten met

goedhuurwoningen met als

richtprijs woonlasten

(huur+energie) van maximaal 550

euro per maand; Indien een

dergelijke proef realiseerbaar is in

Haarlem in de programmabegroting

2016 ruimte te zoeken voor een

stimuleringssubsidie 

Moties Gemeentera

ad

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JL 25-06-

2015

05-11-

2015

05-11-2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans

datum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

2014

4298

03

Motie 19

Verkeersveiligheidsonde

rzoeken

Verzoekt het college: In overleg

met de politie jaarlijks een

verkeersveiligheidsanalyse op te

stellen van in ieder geval de

locaties met verkeersongevallen

met dodelijke afloop en ernstig

letsel en hierbij te inventariseren

hoe op deze locaties de

verkeersveiligheid kan worden

verbeterd en de gemeenteraad

hierover te informeren

Moties Gemeentera

ad

5.3 Overige

beheerstaken

CYS 06-11-

2014

31-07-

2015

Pas in oktober komen de

gewenste gegevens

beschikbaar.

05-11-2015

2015

3476

48

Onderzoeken of

opstelplaatsen bij

Spaarneveer gewijzigd

kunnen worden vanwege

de veiligheid van

wachtenden.

Bij de rondvraag zegt wethouder

Sikkema toe, op verzoek van de

PvdA, na te gaan of het mogelijk is

om de opstelplaatsen bij het

Spaarneveer te wijzigen, zodat het

veiliger wordt voor wachtenden.

Toezeggingen Commissie 

beheer

5.1 Openbare

ruimte en

mobiliteit

CYS 27-08-

2015

24-09-

2015

De origineel ingevoerde

datum van deze

toezegging is per abuis

op 24-09-2015 gezet. De

juiste afdoeningsdatum in

5 november 2015. Omdat

dit in het systeem niet

technisch hersteld kan

worden, wordt deze

informatie nu hier vermeld

in het veld 'reden

afwijking planning'.

05-11-2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans

datum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

2015

3590

04

informatie op website

voor minima

Wethouder Langenacker zegt

bereid te zijn een beknopte lijst van

het algemene aanbod van

instellingen op de website van de

gemeente te plaatsen, als dat

technisch mogelijk is. Ook zal zij

duidelijker onder de aandacht laten

brengen dat de ouderbijdrage voor

huiswerkbegeleiding is komen te

vervallen. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

3.3 Minima JL 03-09-

2015

05-11-

2015

05-11-2015

2015

3719

12

Motie 10.3

Beleidsknoppen 

doelgroepenvervoer naar

de Raad

Verzoekt het college om: De raad

het uitgewerkte organisatiemodel

en het (concept) Programma van

Eisen, bestek en

samenwerkingsovereenkomst te

sturen op een moment dat dit nog

besproken kan worden, dus voordat

de aanbestedingsprocedure wordt

gestart, De motie ingediend door de 

fracties CU, GLH, PvdA, CDA en

D66 wordt aangenomen. De

fracties VVD en Trots geven een

stemverklaring De fracties PvdA,

CDA, AP, OPH, CU,SP, GLH en

D66 stemmen voor de motie

Moties Gemeentera

ad

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

JVDH 10-09-

2015

15-02-

2016

05-11-2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans

datum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

2015

2681

38

Motie 16 Parkeergarage

De Kamp, de groene

trots van Haarlem

De garage De Kamp zich leent voor

meer innovatieve idee\'ebn Mede

wetende dat Parkeren in garages

voor elektrische auto's extra

aantrekkelijk kan zijn wanneer er

voldoende oplaadpunten zijn. Zo

kan een deel van de begane

parkeerlaag volledige voorzien

worden van laadpunten. Parkeren

in garages extra aantrekkelijk

gemaakt kan worden als er in de

garage zelf ook iets te doen is:

Vergroening van het dak van de

garage door middel van het project

De dakas een mogelijkheid is. Het

hoofdkantoor van de

buurtfietsenstallingen in 'De Kamp'

gecre\'eberd kan worden, wegens

zijn centrale ligging Het

waarschijnlijk een heerlijk

genoegen moet zijn wanneer je na

het parkeren verder de stad in kunt

op een fiets van het Oranje

fietsenplan Verzoekt het college: Te

onderzoeken of er binnen de

gemeente, de provincie, Den haag

of Europa subsidie geld

beschikbaar is voor bovengenoemd

project en dit terug te koppelen aan

de raad. Zodat de raad daarna kan

bepalen of het hele plan of

deelaspecten wel of niet de

voorkeur hebben om te worden

uitgevoerd 

Moties Gemeentera

ad

5.2 Parkeren CYS 25-06-

2015

10-11-

2015

10-11-2015
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zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans

datum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 
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2015

2723

90

Motie 80 Houd de

wensenlijst in het vizier

Overwegende dat: over de

projecten, die op de lijst met Nice to

Have's, staan besluiten zijn

genomen zonder daar een

tijdsplanning aan te geven, De

besluiten, genomen in het verleden,

gerespecteerd moeten worden,

Door de lijst met 'nice to have's' in

te voeren, het niet zo mag zijn, dat

deze projecten aan de aandacht

van Raad en College mogen

ontsnappen Verzoekt het college:

Om de lijst met 'Nice to Have's' wel

in het IP op te nemen tot het

moment dat er meer ruimte is in het

IP en tot een afweging kan leiden

Moties Gemeentera

ad

7.2 Algemene

dekkingsmiddele

n

JVS 25-06-

2015

12-11-

2015

Planning wordt gehaald,

motie wordt afgedaan met

de begroting.

12-11-2015
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4302

36

Motie 48 Smart begroting 

geeft grip op bereiken

doelen

Verzoekt het college: -Uiterlijk bij de 

komende kadernota de prestatie-

indicatoren te herijken zodat er

voldoende prikkel vanuit gaat voor

verbetering of behoud van een

reeds bereikt hoog niveau; - de

programmabegroting 2016 doelen

en activiteiten meer SMART te

formuleren; -In de

programmabegroting 2016 bij

doelen en activiteiten een duidelijk

onderscheid te maken tussen

ongewijzigd beleid en

nieuw/gewijzigd beleid (antwoord

op de vraag "wat gaan we anders

doen"); -In overleg met de

commissie bestuur en/of de

werkgroep informatiewaarde te

bezien of de financi\'ebn in de

begroting meer specifiek kan

worden weergegeven, in ieder

geval voor de grootste

activiteiten/producten per

beleidsveld en een voorstel

hiervoor bij de volgende kadernota

te presenteren; In de Kadernota

paragraaf 2.2 pagina 16, een

procesopmerking gemaakt, maar

deze kan pas echt worden

afgedaan bij de

Programmabegroting omdat dan de

indicatoren opnieuw worden

vastgesteld, en niet bij de KN.

Planning hiervan verschuift dus.

Moties Gemeentera

ad

07. Algemene

dekkingsmiddele

n

JVS 18-06-

2015

definitieve afhandeling

vindt plaats bij de

begroting 2016

12-11-2015
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0234

35

Bescherming bomen op

particulier terrein

opnemen in vast te

stellen 

Bomenverordening

Bij de Rondvraag verzoekt mw.

Klazes (GLH) om een voorstel van

de wethouder over de bescherming

van bomen op particulier terrein.

Wethouder Sikkema zegt toe deze

bescherming mee te nemen in de

nog vast te stellen

Bomenverordening. Vaststelling

van deze Bomenverordening is

voorzien in juni 2015.

Toezeggingen Commissie 

beheer

5.1 Openbare

ruimte en

mobiliteit

CYS 11-12-

2014

28-05-

2015

Het opstellen van een

nieuwe 

bomenverordening is

opgeschort totdat

duidelijkheid is over de

voorstellen van VVH in

het kader van

deregulering (tot

totaalbedrag van €

800.000) waar ook de

bomenverordening bij is

betrokken. Dit is

afgestemd met

portefeuillehouder CYS.

Naar verwachting zal de

raad hier met de

begrotingsbehandeling 

over besluiten.

12-11-2015

2015

2682

16

Motie 31 Meer Ruimte

voor wind

Draagt het college op om: In

gesprek te treden met de

gedeputeerde om bijvoorbeeld door

een pilot zoveel mogelijk ruimte te

maken voor Haarlemse initiatieven

en ambities op het gebied van

windenergie; Voor eind van 2015

te rapporteren welke mogelijkheden

het college ziet voor de toepassing

van windenergie op het

grondgebied van Haarlem

Moties Gemeentera

ad

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

CYS 25-06-

2015

15-11-

2015

15-11-2015
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4297

83

Motie 14 Professionele

lobby voor investeringen

in de stad

Verzoekt het college: In overleg

met omliggende gemeenten een

lobby agenda op te stellen met

inhoud en strategie van de lobby

voor de komende jaren richting

zowel provincie, Rijk als waar

mogelijk Europa en de raad

hierover binnen een jaar te

informeren, 

Moties Gemeentera

ad

7.2 Algemene

dekkingsmiddele

n

JVS 06-11-

2014

08-10-

2015

Eind september wordt

een Lobbycursus

afgerond en wordt een

regio-overleg gehouden.

16-11-2015

2015

3841

88

Toezegging Stand van

zaken Zuidstrook

Schalkstad

Wethouder Van Spijk zegt in cie.

17/9 toe dat hij de raad in oktober

informeert over de laatste

ontwikkelingen in de Zuidstrook van

Schalkstad.

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 17-09-

2015

15-10-

2015

Is in brief reeds

behandeld. Resultaten

eindconclusie zal

nogmaals worden

toegezonden

19-11-2015

2015

2681

69

Motie 22 Plan de

herplantplicht

draagt het College op, -met een

voorstel te komen dat de

problematiek van herplant van

bomen voortvarend aanpakt,

waarin opgenomen: -de locaties

waar de herplant kan plaatsvinden, -

hoe en aan wie de Haarlemmer aan

kan geven waar plaats is voor

\'e9\'e9n of meerdere bo(o)m(en), -

het tempo van de herplant, op basis 

van een realistisch tijdsschema, -de

Raad voor de aanstaande

begrotingsbehandeling van 2016 te

informeren over welke keuzes het

College in deze gaat maken voor

de komende jaren,

Moties Gemeentera

ad

5.3 Overige

beheerstaken

CYS 25-06-

2015

19-11-

2015

19-11-2015
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2722

87

Motie 63 Kappen met

Vroegtijdig Kappen

Moties Gemeentera

ad

5.3 Overige

beheerstaken

CYS 25-06-

2015

19-11-

2015

19-11-2015

2015

2723

60

Motie 67 Stadslandbouw

Doe het Nou

Verzoekt het College: zo spoedig

mogelijk in gesprek te gaan met de

initiatiefnemer om tot een goede

afspraak te komen waarbij, zo lang

er geen concrete interesse in het

terrein aan de Minckelersweg is,

stadslandbouwactiviteiten kunnen

plaatsvinden. En bij concrete

interesse in goed overleg met de

initiatiefnemer tot een alternatieve

locatie te komen

Moties Gemeentera

ad

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

CYS 25-06-

2015

19-11-

2015

19-11-2015

2015

2148

86

Businesscase 

parkeergarage 

Schalkstad versnellen

i.v.m. ontwikkeling

SugarCity?

De heer G\'fcn (GLH) vraagt of het

onderzoek naar de business case

voor de parkeergarage in

Schalkstad niet versneld dient te

worden vanwege de ontwikkelingen

bij SugarCity op een steenworp

afstand. Burgemeester Schneiders

zegt dat hij wethouder Van Spijk

zal vragen of een en ander

bespoedigd kan worden.

Toezeggingen Commissie 

bestuur

7.2 Algemene

dekkingsmiddele

n

JVS 28-05-

2015

19-11-

2015

De nota wordt eind

oktober in het college

behandeld. De

portefeuillehouder heeft

met een brief over de

voortgang zuidstrook

Schalkstad de commissie

en raad al kort

geïnformeerd over de

stand van zaken.

19-11-2015

31



Actielijst commissie t.b.v. vergadering 15 oktober 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans

datum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

2015

3568

87

Mogelijkheden eventuele

herziening beleid en de

taak- en rolverdeling

tussen raad en collega

inzake zebrapaden.

Bij de behandeling van agendapunt

5, Vaststellen DO Frankrijklaan,

zegt wethouder Sikkema toe

schriftelijk terug te komen op de

mogelijkheden van het eventueel

herzien van het beleid en de taak-

en rolverdeling tussen raad en

college inzake zebrapaden. Dit op

verzoek van de SP.

Toezeggingen Commissie 

beheer

5.1 Openbare

ruimte en

mobiliteit

CYS 03-09-

2015

19-11-

2015

19-11-2015

2015

3475

73

Bomenkap Westergracht

informeren commissie

Bij de behandeling van agendapunt

2, Spreektijd voor belangstellenden

(over niet op de agenda staande

onderwerpen), zijn er insprekers

over de mogelijke bomenkap op de

Westergracht. Wethouder Sikkema

licht toe dat de gemeente zeker niet

zomaar een kapvergunning afgeeft:

ze volgt de regels. Er is bezwaar

gemaakt en dat wacht de gemeente

af. Ze benadrukt dat er niet wordt

gekapt voordat de procedure

helemaal is doorlopen. Ze zegt ook

toe dat zij de commissie zal

berichten als deze procedure is

doorlopen. 

Toezeggingen Commissie 

beheer

5.1 Openbare

ruimte en

mobiliteit

CYS 27-08-

2015

01-10-

2015

Bezwaren over de

kapvergunning worden op

7 oktober behandeld in de

cie beroep en bezwaar.

Half november 2015, als

de juridische procedure

rondom de kapvergunning

is doorlopen, beslissen

we welke

werkzaamheden we gaan

doen aan het fietspad.

19-11-2015
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0925

18

De gedetailleerde

uitwerking van de

dienstverleningsovereen

komst met Paswerk over

de verwijderde fietsen

komt ter informatie naar

de commissie Beheer.

Tijdens de behandeling van het

agendapunt uitbesteding transport,

opslag en duurzame verwerking

verwijderde fietsen, zegt wethouder

Sikkema toe de gedetailleerde

uitwerking van de

dienstverleningsovereenkomst met

Paswerk ter informatie te

verzenden aan de Commissie

Beheer. 

Toezeggingen Commissie 

beheer

5.2 Parkeren CYS 19-02-

2015

19-05-

2015

Op dit moment wordt de

laatste hand gelegd aan

het contract.

19-11-2015

2015

3644

80

Ontwikkelingen bij

statushouders in relatie

tot wonen in Haarlem

De heer Bloem (SP) hoort graag

meer over de impact van

statushouders (in relatie tot de

Haarlemse woningmarkt).

Wethouder Langenacker zorgt

voor een onderbouwing op korte

termijn, in ieder geval op het

moment dat er ontwikkelingen zijn

bij de statushouders.

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JL 27-08-

2015

19-11-

2015

19-11-2015
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2560

08

Motie 9 Burgertop in

Haarlem

Moties Gemeentera

ad

JVS 25-06-

2015

26-11-

2015

Griffie heeft overlegd en

er is besloten de motie uit

te voeren in de vorm van

een raadsmarkt. Contact

met Burgertop

Amsterdam is gelegd.

Voorstel is gedaan tot

raadsmarkt op donderdag

26 november.

Uitnodiging voor 26

november is verstuurd

naar de burgertop. In de

commissie van 24-09

wordt gevraagd welke

raadsleden willen

assisteren bij

voorbereiding.

24-09: Burgertop heeft

bevestigd dat zij aanwezig 

kunnen zijn op 26-11

26-11-2015
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2015

2721

91

Motie 49 Digitaal

Participeren

Verzoekt het college: Bij de

programmabegroting 2016 te

komen met een concrete uitwerking

voor de plannen voor een

interactieve website die voor

burgers participatie vergemakkelijkt

en voor de gemeentelijke

organisatie bijdraagt aan een

effici\'ebntere verwerking van

participatie 

Moties Gemeentera

ad

6.1 

Dienstverlening

BS 25-06-

2015

27-11-

2015

In het najaar van 2015

wordt gestart met een

participatieplatfom 

parkeren, op basis van

deze casus wordt

gekeken of dit platform

bruikbaar is voor

participatie op andere

vlakken in de toekomst. In

november krijgt de raad

een raadsnota over

communicatie, waarin ook

de motie over het

participatieplatform wordt

meegenomen.

27-11-2015
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2721

32

Motie 45 Visie op waaier

internetsites

Verzoekt het college:-142\'b7 Een

visie te ontwikkelen op de toekomst

van de verschillende websites in

beheer van de gemeente of

waarvan de gemeente de grootste

financier is met als doel een

effici\'ebnter beheer en een groter

bereik \'b7 Hierbij in ieder geval te

onderzoeken: -of de websites

lokethaarlem.nl, groenemug.nl,

samenvoorelkaar.nl en

haarlemmarketing.nl in de

gemeentelijke website kunnen

worden ge\'efntegreerd, eventueel

met behoud van een thematische

portal en/of subdomein

(bijvoorbeeld loket.haarlem.nl);-142

- vermindering van het aantal

content management systemen

door onder meer een mogelijkheid

om via het centrale content

management systeem van

haarlem.nl snel en goedkoop

tijdelijke themasites of thema-

pagina's op te richten; een

afwegingskader voor de start van

nieuwe websites

Moties Gemeentera

ad

6.2 Gemeentelijk

bestuur

BS 25-06-

2015

27-11-

2015

Deze motie wordt

meegenomen in het

opstellen van de

raadsnota over

communicatie, welke in

november 2015 naar de

raad wordt gezonden.

27-11-2015
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0368

77

Ecologisch beleidsplan \'B7{\*\'B7-360 Bij de behandeling

van het Ecologisch Beleidsplan

2013-2030 (agendapunt 6) zegt

wethouder Mulder toe de raad over

twee jaar te informeren over de

genomen acties en behaalde

resultaten. Hij zal de raad daarbij

tijdig informeren om de

controlerende taak te kunnen

uitvoeren en om zo nodig meer

budget ter beschikking te stellen.

Toezeggingen Commissie 

beheer

5.1 Openbare

ruimte en

mobiliteit

CYS 28-11-

2013

28-11-

2015

28-11-2015

2015

2495

40

Bouwplannen Aziëweg -284 De heer Berkhout benadrukt

dat er ook een stimuleringsbijdrage

in de bouwplannen Azi\'ebweg zit.

Hij vraagt of de gemeente dat geld

kwijt is als het niet goed afloopt. Hij

krijgt dan graag een helder beeld

van wat daarmee dan gebeurt.

Wethouder Van Spijk bepaalt de

uiteindelijke afwikkeling op het

moment dat duidelijk is wat er gaat

gebeuren. De wethouder wil dit

echt voor of tijdens het begin van

het reces afronden. Met de afloop

en de uitleg van die

stimuleringbijdrage komt hij naar de

raad. 

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 18-06-

2015

05-11-

2015

Handtekening is 5 oktober

gezet door ontwikkelaar.

Snels mogelijke route is

begind december.

03-12-2015
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planning

2015

3842

50

Toezegging Notitie stand

van zaken Aziëweg

De heer Berkhout (GL) ontvangt

graag een nota over de

grondexploitatie en de voortgang

op de Azi\'ebweg. Wethouder Van

Spijk stelt een notitie op voor de

commissie.

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 17-09-

2015

03-12-

2015

Koopovereenkomst is

door ontwikkelaar

getekend deze zal nu in

procedure worden

gebracht. Dit is een zware

voorhang.

03-12-2015

2015

2722

68

Motie 62 Fietsen als de

Auto staat te Nietsen

Verzoekt het college: Te

onderzoeken of het verhuren van

fietsen vanuit een Parkeergarage

mogelijk is in Haarlem. Bij dit

onderzoek minimaal 3 mogelijke

partijen (zoals OV-fiets, Paswerk en

een lokale fietsondernemer) te

betrekken Hierover de raad voor

eind 2015 te informeren. Bij een

positieve conclusie, waarbij op

gebied van werk en opbrengsten uit

fietsverhuur een positief saldo

wordt voorzien, een pilot te starten .

Moties Gemeentera

ad

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

CYS 25-06-

2015

25-06-

2015

03-12-2015

2015

1308

00

Initiatiefvoorstel Een

nieuwe focus op het

Haarlemse Homobeleid

Initiatief 

voorstellen

Gemeentera

ad

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

JVDH 19-11-

2015

Oorspronkelijke planning

was op een reservedatum

van de raadscommissie.

03-12-2015
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2313

46

Motie 15.1

Vaktherapeuten, tussen

Wal en Schip

Motie Het mogelijk te maken dat

ieder kind de zorg kan krijgen die

hij/zij nodig heeft door alsnog de

niet verzekerde vaktherapie voor

houders van de Haarlempas tot 1

januari 2016 vanuit de bestaande

Jeugdzorg budgetten te financieren

na verwijzing door het CJG;

Hierdoor vaktherapie beschikbaar

te stellen voor kinderen van ouders

die dit niet zelfstandig kunnen

bekostigen; Mede op grond van de

aldus opgedane ervaringen te

onderzoeken of het zinvol is om

vanaf 1 januari 2016 vaktherapie

vanuit de gemeente te financieren

door een contract aan te gaan met

Vaktherapeuten en de commissie

hiervan op de hoogte te stellen.

Moties Gemeentera

ad

2.1 

Maatwerkvoorzie

ningen

MSN 11-06-

2015

03-12-

2015

03-12-2015
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3476

30

Pilot lokale

klimaataanpak 

informeren commissie

Beheer over uitkomsten

Bij de behandeling van agendapunt

6, Duurzaamheidsprogramma 2015-

2019, vertelt de wethouder dat er i

n opdracht van het ministerie van

I&M onder en 12 pilotgemeenten

een studie wordt uitgevoerd, om te

bezien hoe en welke versnelling

kan worden gerealiseerd in de

lokale Klimaataanpak. Er is eerst

een inventarisatieronde die tot eind

september doorloopt. Na analyse

worden in oktober gezamenlijk de

aanbevelingen met alle betrokken

partijen besproken. Op dat moment

wordt bezien, ook voor Haarlem,

welke concrete acties opgepakt

kunnen worden. De wethouder zegt

toe de raad hierover in december

2015 te informeren.

Toezeggingen Commissie 

beheer

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

CYS 27-08-

2015

03-12-

2015

03-12-2015

2015

2147

66

Afwikkeling kredieten en

overschrijdingen 

schoolgebouwen

Wethouder Snoek deelt mee dat

er na de zomer een brief van zijn

hand komt over de afwikkeling van

kredieten en overschrijdingen voor

schoolgebouwen. Hij kondigt nu al

aan dat bij twee scholen

overschrijdingen gemeld hebben en

dat er nog onderhandelingen

gaande zijn over de vraag in

hoeverre die onder de zorgplicht

vallen.   

Toezeggingen Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 28-05-

2015

02-07-

2015

Nog niet alle informatie is

beschikbaar. Ook worden

op een aantal onderdelen

nog gesprekken gevoerd

met de schoolbesturen.

Volgend gesprek staat

gepland in oktober 2015

03-12-2015
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huidige 

planning

2015

3476

82

Oplaadpunten voor

scootmobielen mogelijk

op strategische plekken

in de stad

Bij de behandeling van de

rondvraag zegt wethouder Sikkema

toe, op vragen hierover van de OP

Haarlem, te laten onderzoeken of

het mogelijk is om oplaadpunten

voor scootmobielen op strategische

plekken in de stad te plaatsen.

Toezeggingen Commissie 

beheer

5.1 Openbare

ruimte en

mobiliteit

CYS 27-08-

2015

08-10-

2015

10-12-2015
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planning

huidige 

planning

2015

2723

77

Motie 71 Klimaatzaak:

werk aan de winkel!

De rechtbank in Den Haag op

woensdag 24 juni 2015 heeft beslist 

dat de Staat meer moet doen om

de uitstoot van broeikasgassen in

Nederland te verminderen.

Verzoekt het College: Op korte

termijn te inventariseren wat de

consequenties van deze uitspraak

voor Haarlem zijn. Een overzicht

welke mogelijkheden er in Haarlem,

dus op lokaal (gemeentelijk) niveau

voorhanden zijn om versneld de

doelstellingen te behalen, gezien

het feit dat een reductie van 25%

CO2 uitstoot (tov 1990)

noodzakelijk is. Daarnaast een

overzicht van de huidige stand van

zaken en de op dit moment nog te

realiseren doelen (Waar staan we

tov van de doelstelling Haarlem

Klimaatneutraal 2030?) Om de

antwoorden op bovenstaand

verzoek zo spoedig mogelijk na het

reces aan de raad voor te leggen

Moties Gemeentera

ad

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

CYS 25-06-

2015

31-12-

2015

31-12-2015

2014

0363

89

evaluatie regionale

bestuurlijke 

samenwerking 

werkgeversdienstverleni

ng, sociale zekerheid en

arbeidsmarktbeleid

-432 - Wethouder Nieuwenburg

zegt een evaluatie toe van de

regionale bestuurlijke

samenwerking 

werkgeversdienstverlening, sociale

zekerheid en arbeidsmarktbeleid.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

3.2 Inkomen JL 16-01-

2014

31-12-

2015

31-12-2015
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kePlan
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huidige 

planning

2014

4332

25

Motie 55 Wie (t) zaait zal

oogsten: gereguleerde

wietteelt voor een

(financieel) solide

Haarlem

Verzoekt het college op relaxte

wijze de mogelijkheden te

onderzoeken om: 1a. Als pilot een

gemeentelijke wiettuin in te richten;

1b. Op kleine schaal ruimte in te

richten in de stadkweektuinen, waar

particulieren een perceel van een

vierkante meter kunnen huren, voor

het telen van maximaal vijf

Cannabis Indica (Sensemilla)

planten; 1c. De revenuen van de

beperkte winst ten bate van de

algemene middelen te laten komen,

en de solvabiliteit in het bijzonder

Of 2. Aan te sluiten bij de

initiatieven in de Haarlemmermeer,

Eindhoven, Heerlen en Amsterdam

Moties Gemeentera

ad

6.3 Openbare

orde en

veiligheid

BS 06-11-

2014

11-12-

2014

01-01-2016
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huidige 

planning

2014

4332

28

Motie 56 Van Graszaad

naar Grass scenario

Draagt het college op Te

onderzoeken of in plaats van gras

ook vezel houdende hennep

geplant kan worden op

braakliggende terreinen. En daarbij

de volgende locaties in ieder geval

te overwegen: Slachthuisterrein

Noordkop waarderpolder Fustweg

De randen van het Scharrelbosje

En verzoekt het college, en de

inwoners van Haarlem Niet het in

de raadszaal aanwezige, of later te

zaaien, vezelhennep te nuttigen,

(daar dit met 0% THC geen enkel

effect heeft) Goed zorg te dragen

voor de aangeboden plant, daar

deze reeds het nodige te verduren

heeft gehad

Moties Gemeentera

ad

5.1 Openbare

ruimte en

mobiliteit

CYS 11-12-

2014

Deze BAZ is overgezet

naar STZ/OGV en

wethouder Sikkema.

01-01-2016

2015

0259

25

Update DDO

Stationsplein in januari

2016 naar commissie

Beheer.

Bij de behandeling van de brief van

wethouder Sikkema d.d. 23 oktober

2014 inzake stand van zaken

Stationsplein, zegt wethouder

Sikkema toe over een jaar (dat is

dan in januari 2016) een update

naar de commissie beheer te

sturen van het DDO van het

Stationsplein. 

Toezeggingen Commissie 

beheer

5.1 Openbare

ruimte en

mobiliteit

CYS 15-01-

2015

15-01-

2016

15-01-2016
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planning

huidige 

planning

2014

3286

84

Chronisch zieken Wethouder Langenacker zegt toe,

op verzoek van mevrouw \'d6zogul,

voor 2016 de voorzieningen voor

chronisch zieken goed in beeld te

brengen en het beleid daarop af te

stemmen. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

3.3 Minima JL 28-08-

2014

08-10-

2015

wordt betrokken bij het

minimabeleid 2016

31-01-2016

2015

3920

48

Gratis ID-kaarten

verstrekken

Wethouder Langenacker zegt toe

zich op de mogelijkheid te

ori\'ebnteren om, op verzoek van de

SP (m evrouw Van Ketel), in

navolging van Amsterdam ID-

kaarten voortaan gratis te

verstrekken aan houders van een

HaarlemPas.  

Toezeggingen Commissie 

samenleving

3.3 Minima JL 24-09-

2015

31-01-

2016

31-01-2016

2015

2682

89

Motie 33 University

College Haarlem

Draagt het college op om: een

onderzoek uit te voeren naar de

mogelijkheden voor universitair

onderwijs in Haarlem hierbij

(bijvoorbeeld door een prijsvraag)

de interesse van betrokken partijen

te peilen voor de kadernota 2016

de resultaten hiervan te

presenteren aan de raad.

Moties Gemeentera

ad

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 25-06-

2015

25-02-

2016

25-02-2016
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huidige 

planning

2015

2720

70

Motie 43 Piramide

Boerhaave verdient

renovatie

Draagt het college op om: Bij de

uitwerking van het investeringsplan

te zoeken naar mogelijkheden om

een substanti\'eble aanpassing van

de Piramide Boerhaave al in 2016

te realiseren, met inbegrip van de

financi\'eble dekking door Stichting

Spaarnesant; Over de uitwerking

en aanpassing met Stichting

Spaarnesant in overleg te treden

Moties Gemeentera

ad

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 25-06-

2015

25-02-

2016

25-02-2016
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2015

2485

15

Eerste evaluatie pilot

betaald parkeren per

minuut al na een half

jaar

Bij de behandeling van het

agendapunt Pilot betaal parkeren

per minuut zegt wethouder

Sikkema toe een eerste evaluatie

van de pilot al na een half jaar uit te

voeren. Bij deze evaluatie wordt in

ieder geval gekeken naar het tarief.

Als het tareif na dit eerste half jaar

tot een meer opbrengst van

parkeergelden leidt dan komt dit

onderdeel terug naar de Commissie 

waarbij uitdrukkelijk dan de vraag

aan de orde is of verlaging van het

tareif tot de mogelijkheden behoort.

De wethouder wijst er wel op dat de

pilot kostenneutraal uitgevoerd

dient te worden vanwege de

financi\'eble positie van de

gemeente Haarlem op dit moment.

Zij kan hierin geen (extra) risico's

nemen. De pilot start op 1

augustus 2015. De halfjaar

evaluatie komt dus zo snel als

mogelijk na 1 februari 2016.

Toezeggingen Commissie 

beheer

5.2 Parkeren CYS 18-06-

2015

01-03-

2016

01-03-2016
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2015

1368

49

Motie 12.3 Ook met een

dichte poort van Zuid

naar Noord en vice versa

Draagt het college op om: - in

overleg te treden met de NS om

duidelijkheid te krijgen welke

maatregelen genomen kunnen

worden om volwaardige

alternatieven te cre\'ebren om het

station te passeren; - hierbij in ieder

geval in te gaan op: o het huidige

onprettige karakter van de

viaducten bij de Kruisweg en de

Jansweg; o de omvang van de

verspreiding van en de

communicatie over de zogenaamde

passantenpas; o de wijze waarop

niet-Haarlemmers zoals toeristen

de ondernemers in het station

kunnen bereiken; en o de wijze

waarop de poorten aansluiten bij

het monumentale karakter van het

station; - pas toestemming te geven

voor het plaatsen van de poorten

als de raad ge\'efnformeerd is over

de te nemen maatregelen;

Moties Gemeentera

ad

5.1 Openbare

ruimte en

mobiliteit

CYS 02-04-

2015

17-09-

2015

Het bestuurlijk overleg

met NS, ProRail heeft

plaatsgevonden. Daarin is

afgesproken dat de

gemeente de regie neemt

over het bijelkaar zetten

van de betrokken partijen,

waaronder de NS, ProRail

en de ARK. Met deze

partijen wordt een plan

gemaakt voor het

opknappen van de beide

viaducten met

kostenraming.

17-03-2016
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2301

14

Notitie VRK

verdeelsleutel overhead

en marktwerking

De heer Fritz is benieuwd of het

voornemen om commerci\'eble

dienstverlening goedkoper te

maken betekent dat die daarmee

de facto gesubsidieerd wordt door

de publieke taken. Burgemeester

Schneiders zegt desgevraagd toe

op schrift uit te laten leggen hoe de

toedeling van kosten bij de VRK

geregeld was en gaat worden.

Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.3 Openbare

orde en

veiligheid

BS 04-06-

2015

27-08-

2015

Er is nog geen plan van

de GGD waarin de

tariefsverlagingen staan

onderbouwd, het wachten

is hierop. Zodra deze er

is, wordt de commissie

bestuur geïnformeerd,

31-03-2016

2015

2720

83

Motie 44 Inzet van

mystery guests bij

aanvraag 

bijstandsuitkering

Verzoekt het college: Structurele

inzet van mystery guests bij

monitoring van de klantbeleving en

bejegening bij het aanvragen van

de bijstand en hiervoor bij de

opvolging van nota kans en kracht

een voorstel voor te leggen aan de

raad. Dat is voor 1 december 2015;

Bij de vormgeving uit te gaan van

de werkwijze die de gemeente

Leeuwarden heeft gehanteerd bij

de inzet van mystery guest bij de

sociale dienst (mystery guest gaat

mee met cli\'ebnten die daaraan

willen meewerken); De financiering

hiervan te bekostigen uit het budget

dat beschikbaar is voor de

implementatie van de nieuwe nota

kans en kracht ;

Moties Gemeentera

ad

3.2 Inkomen JL 25-06-

2015

01-12-

2015

De mysterie guest (de

vorm die hiervoor

gekozen wordt) wordt

meegenomen in de

klanttevredenheidsonderz

oeken van 2015/2016

31-03-2016
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2301

26

Notitie VRK en

zelfredzaamheid

De heer Smit (OPH) e.a. vinden

dat zelfredzaamheid niet de basis

kan vormen voor crisisbeheersing.

Burgemeester Schneiders zal ook

een notitie laten maken over het

programma voor zelfredzaamheid.

(Het gaat er vooral om in te spelen

op de praktijk dat veel mensen bij

rampen heel goed zichzelf weten te

redden en dat veel voorzieningen

die de overheid dan treft onbenut

blijven.)   

Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.3 Openbare

orde en

veiligheid

BS 04-06-

2015

30-09-

2015

De VRK heeft het voorstel

nog niet besproken.

31-03-2016

2015

2144

45

Eerste cijfers over pilot

'Uitbesteding transport,

opslag en duurzame

verwerking verwijderde

fietsen' komen een half

jaar na aanvang pilot

(dwz voor 1-4-2016)

Bij de behandeling van agendapunt Toezeggingen Commissie 

beheer

5.1 Openbare

ruimte en

mobiliteit

CYS 28-05-

2015

01-04-

2016

01-04-2016

2014

2625

23

Gebruik Rentewinsten

voor aflossing schulden

Wethouder Cassee zegt toe te

betrekken bij de evaluatie van het

coalitie akkoord in 2016 het

inzetten van rentewinsten voor

aflossing schulden.

Toezeggingen Gemeentera

ad

7.2 Algemene

dekkingsmiddele

n

JVS 26-06-

2014

28-04-

2016

28-04-2016
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2015

2720

04

Motie 41 BIS De effecten

van de meicirculaire

Besluit dat het college vanaf 2016

op de woensdag voorafgaand aan

de behandeling van de Kadernota

een gedetailleerd overzicht

aanreikt van de effecten van de

Meicirculaire op in ieder geval: -het

dan lopende exploitatiejaar; -de

meerjarenbegroting; -de

doorwerking op de reservepositie

Moties Gemeentera

ad

6.2 Gemeentelijk

bestuur

JVS 25-06-

2015

16-06-

2016

16-06-2016

2014

4298

10

Motie 20 Vrachtwagens

veilig op de weg dd

november 2014 (tevens

afdoening motie 10.4

Weren groot en zwaar

vrachtverkeer in het

centrum februari 2011)

Verzoekt het college: In overleg

met wijkraden,

winkeliersverenigingen en de

Fietsersbond te onderzoeken op

welke wegen op grond van de

verkeersveiligheid en aanwezige

alternatieve routes beperkingen

kunnen worden ingesteld voor

vrachtwagens en hierbij specifiek

een inrijverbod op de route

Schouwtjeslaan - rotonde Pijlslaan

te bezien en de raad hierover

binnen 6 maanden te informeren

Moties Gemeentera

ad

05. Beheer en

onderhoud

CYS 28-05-

2015

Brief door CY Sikkema

naar de commissie

Beheer gestuurd op 1 juni

2015 (2015-213951).

Daarin worden de

maatregelen beschreven

die leiden tot een betere

stedelijke distributie. De

lange termijnmaatregelen

staan gepland voor het

tweede kwartaal van

2016. 

Deze agendazaak wordt

tegelijk met punt 2013-

535734 (weren

vrachtverkeer centrum)

behandeld.

30-06-2016
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2015

2682

32

Motie 32 Een Haarlemse

Internationale School

Draagt het college op om: een

onderzoek uit te voeren naar de

mogelijkheden voor internationaal

onderwijs in Haarlem, waarbij dit

onderwijs geen capaciteit in mag

nemen van de reguliere scholen;

hierbij (bijvoorbeeld door een

prijsvraag) de interesse van

betrokken partijen te peilen; voor

de kadernota 2016 de resultaten

hiervan te presenteren aan de raad.

Moties Gemeentera

ad

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 25-06-

2015

25-08-

2016

25-08-2016

2015

3618

38

Evaluatie sluitingstijden

horeca

Burgemeester Schneiders zegt toe

dat over een jaar een

terugkoppeling in de commissie zal

plaatsvinden, waarbij hij zal

rapporteren over knelpunten en de

toereikendheid van het aantal

tickets.

Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.3 Openbare

orde en

veiligheid

BS 27-08-

2015

30-08-

2016

30-08-2016

52



Actielijst commissie t.b.v. vergadering 15 oktober 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 
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2015

2683

75

Motie 35 Met Minder

Regels op Weg naar een

meer Duurzaam Haarlem

Draagt het college op om: Kennis

te nemen van het in de

Amsterdamse gemeenteraad

gepresenteerde initiatiefvoorstel

Minder regels voor meer duurzame

energie en de bestuurlijke reactie

hierop; Na te gaan in hoeverre de

in dit voorstel beschreven lijnen ook

van toegevoegde waarde kunnen

zijn voor Haarlem; Jaarlijks in de

Duurzaamheidsmonitor te

rapporteren over de Haarlemse

inzet op de volgende duurzaamheid

bevorderende maatregelen: O

schrap verouderde en onzinnige

regels die duurzaamheid

belemmeren O Bouw ruimte in voor

innovatie bij nieuwe projecten O

Laat bewoners, burgerinitiatieven

en (kleine) ondernemers het niet

allemaal zelf uitvinden O Maak

duurzaamheid goedkoper door

minder bureaucratie oWend

experimenteerruimte aan die

landelijke wetgeving biedt

Moties Gemeentera

ad

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

CYS 25-06-

2015

30-09-

2016

30-09-2016
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reden afwijking

planning

huidige 

planning

2014

3891

93

Raad wordt over 2 jaar

(oktober 2016)

meegenomen in de

optimalisering van de

contracten met

Spaarnelanden. Hierbij

wordt het werken in regie

ook betrokken.

Bij de behandeling van het

agendapunt Uitwerking Beheer- en

Onderhoudscontracten zegt

wethouder Sikkema toe dat de raad

over twee jaar meegenomen wordt

in de optimalisering van de

contracten met Spaarnelanden en

de eventuele verlenging daarvan.

Hierbij is dan ook aandacht voor

het werken in regie.

Toezeggingen Commissie 

beheer

5.1 Openbare

ruimte en

mobiliteit

CYS 09-10-

2014

09-10-

2016

09-10-2016

2015

2726

01

Motie 15.2 De S van

Strategisch en van

Scenario

Verzoekt het college om:-360 1.

Een scenariostudie* te starten naar

de ontwikkeling van het aantal

(basisschool)leerlingen in Haarlem

2. Op basis van verschillende

scenario's de opties te verkennen

voor de capaciteitsontwikkeling van

het primair en voortgezet onderwijs

op langere termijn. De uitkomsten

hiervan mee te nemen bij de

eerstkomende actualisatie van het

Strategisch Huisvestingsplan

Onderwijs 

Moties Gemeentera

ad

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 02-07-

2015

24-11-

2016

24-11-2016

2015

2559

89

Motie 8 Toekomstwijk Moties Gemeentera

ad

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 25-06-

2015

08-12-

2016

08-12-2016

54
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2015

1368

17

Motie 11.3 Gelijke

behandeling in de sport

Motie 11.3 verzoekt het college om

de doelstelling voor deze periode

bij te stellen naar 198

sportverenigingen (90%) die de

verklaring in 2019 ondertekend

moeten hebben; een belonings-

/sanctiesysteem te ontwikkelen dat

verenigingen stimuleert te

ondertekenen en een actieve

bijdrage te leveren om het doel

'gelijke behandeling in de sport'te

behalen

Moties Gemeentera

ad

1.1 Onderwijs en

sport

MSN 02-04-

2015

28-05-

2015

Over 2 jaar wordt een

evaluatie uitgevoerd naar

het sportbeleid waarin

ook de stand van zaken

ondertekening van de

verklaring gelijke

behandeling van LHBT’s

wordt meegenomen.

30-03-2017

2015

2258

58

Evaluatie strategisch

plan

Wethouder Langenacjer neemt het

voorstel over om in 2017 met elkaar

de stand van zaken te bespreken

aan de hand van een

tussenevaluatie van het Strategisch

Plan. 

Toezeggingen Commissie 

samenleving

3.1 Werk JL 04-06-

2015

30-06-

2017

30-06-2017

2015

3933

51

Toezegging gerechtelijke

uitspraak over erfpacht

Slachthuisterrein

Mevrouw Van Zetten hoort graag

hoe het staat met de kwestie van

de erfpacht. Wethouder Van Spijk

geeft hij aan dat er onafhankelijke

experts zijn aangewezen om een

prijs te bepalen. Er is sprake van

een voorlopig akkoord van die

experts over dat bedrag. Het

wachten is op een formele

uitspraak van de rechter, die hij

snel verwacht. Zodra die uitspraak

er is, wordt de commissie hierover

ingelicht.  

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 24-09-

2015

55
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reden afwijking
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2015

3947

51

Toezegging Motie

Handen op elkaar voor

handhaving van

toepassing bij

vluchtelingenopvang

De heer Van den Raadt (Trots) is

benieuwd of zijn motie 'Handen op

elkaar voor handhaving' hier ook

van toepassing is. Burgemeester

Schneiders zal deze vraag

schriftelijk beantwoorden.

Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.3 Openbare

orde en

veiligheid

BS 24-09-

2015

2015

3842

81

Toezegging SvZ Quality

Bakers

De heer Amand (Trots) informeert

naar stand van zaken bij Quality

Bakers. Wethouder Van Spijk komt

met informatie naar de commissie.

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 17-09-

2015

2015

2722

55

Motie 61 Egelantier

Langer Open

Besluit: Het college te verzoeken

alle huurders tot 1 juli 2016 de

mogelijkheid te bieden in de

Egelantier te verblijven Het budget

benodigd voor een langere

openstelling tot 1 juli 2016 te halen

uit: Het terugbrengen van de

beheerslasten. En hiermee de

exploitatie zoveel mogelijk in eigen

beheer te geven. Eenmalig hier de

'overheveling restant reserve

cultuurpodia naar reserve vastgoed'

aan te wenden.

Moties Gemeentera

ad

4.2 Economie,

toerisme en

cultuur

JVDH 25-06-

2015

56
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2015

2684

11

Motie 36 Plaats voor een

Camperplaats

Draagt het college op: Onderzoek

te doen naar kosten en baten van

een camperplaats aan de rand van

Haarlem centrum. Een voorstel te

doen aan de Raad over de

inrichting van een camperplaats,

rekening houdend met basale

voorzieningen voor camperaars

zoals stroom, water, afvoer van

afval, verlichting en

veiligheidsissues 

Moties Gemeentera

ad

4.2 Economie,

toerisme en

cultuur

JL 25-06-

2015

2015

3719

29

Motie 10.11 Haarlem

TIPP vrij!

Spreekt als haar mening uit: TTIP

in het algemeen en de ISDS

clausule in het bijzonder een

bedreiging kan vormen voor de

lokale democratie in Haarlem en

schadelijk kan zijn voor lokale

regels omtrent sociale normen,

milieu, economie, gezondheid,

landbouw, intellectueel eigendom,

cultuur; en spreekt zich, als gevolg

hiervan, uit tegen TTIP Verzoekt

het College van B&W: Dit

standpunt van Haarlem actief uit te

dragen richting de minister van

Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking, 

Tweede Kamer, Europese

Commissie, Raad van Ministers

van de EU en Europees Parlement;

Moties Gemeentera

ad

4.2 Economie,

toerisme en

cultuur

JL 10-09-

2015

57
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2015

2495

05

Toneelschuurproducties Mevrouw Schopman memoreert

dat de Toneelschuurproducties het

heel moeilijk hebben. De wethouder

zou nagaan of gesprekken met het

Rijk en Provincie nog

mogelijkheden zouden bieden dan

wel middelen uit de eigen

begroting. Ze hoort graag hoe het

ervoor staat. Wethouder Van der

Hoek wil na de zomer de

Toneelschuurproducties laten

weten wat zijn inspanningen

opleveren. Dat hangt wel af van de

stappen die het Rijk zet.

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.2 Economie,

toerisme en

cultuur

JVDH

2015

3826

87

Toezegging Mondelinge

versus schriftelijke

afspraken in

precarioverordening

De heer Vreugdenhil (CU) heeft in

de precarioverordening 2008 de

mogelijkheid van mondelinge

afspraken gezien en stelt voor in

alle verordeningen standaard op te

nemen dat afspraken op schrift

gesteld dienen te worden.

Wethouder Van Spijk zal laten

uitzoeken hoe het zit met de

mogelijkheden voor mondelinge

afspraken, want hij is het ermee

eens dat schriftelijk vastleggen de

standaard zou moeten zijn, zeker

voor grote projecten.

Toezeggingen Commissie 

bestuur

7.1 Lokale

belastingen en

heffingen

JVS 17-09-

2015

58
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2015

3826

63

Toezegging Overzicht

bronnen precario-

onderzoek

Wethouder Van Spijk zegt een

overzicht van de bronnen toe die

zijn geraadpleegd voor het

onderzoek, ook al zal dat veel

ambtelijke inzet vragen.

Toezeggingen Commissie 

bestuur

7.1 Lokale

belastingen en

heffingen

JVS 17-09-

2015

2015

2495

63

Vredenburgh en

theekoepel Bellevue

stand van zaken

Mevrouw Van Zetten vraagt hoe

het zit met Vredenburg en de

theekoepel. Wethouder Van Spijk

komt terug met de laatste stand van 

zaken. 

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 18-09-

2015

2015

3933

57

Prestatieverplichting 

versus perverse prikkel

bij werkwijze met

verkopende makelaars

De heer Garretsen constateert dat

het college van een

inspanningsverplichting naar een

prestatieverplichting wil. Dat klinkt

goed, maar van de voorgestelde

wijze om om te gaan met

verkopende makelaars vraagt hij

zich af of daarbij niet sprake is van

een perverse prikkel. Wethouder

Van der Hoek zal deze vraag later

beantwoorden.

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVDH 24-09-

2015

2015

3947

61

Toezegging overzicht

aantal inbraken in

Schalkwijk per kwartaal

De heer Van den Raadt (Trots) wil

graag een periodiek overzicht van

het aantal inbraken in Schalkwijk.

Burgemeester Schneiders denkt

dat het mogelijk moet zijn om het

driemaandelijks overzicht van

inbraken met de commissie te

delen. 

Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.3 Openbare

orde en

veiligheid

BS 24-09-

2015

59
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2015

2722

23

Motie 57 De wind in de

zeilen houden

Draagt het College van B&W op

Om E 6.000,- uit het budget

Economisch 

Programmamanagement bij de

afdeling Economie & Cultuur te

reserveren voor bovengenoemde

projecten en zo te investeren in de

aantrekkelijkheid en economie van

Haarlem als watertoerisme

bestemming 

Moties Gemeentera

ad

4.2 Economie,

toerisme en

cultuur

JL 25-06-

2015

2015

2719

65

Motie 37 Van Haarlem

hout zaagt men banken

Draagt het college op In gesprek te

treden met Stadshout

Kennemerland en Spaarnelanden

om te zorgen dat Haarlem hout

wordt omgezet in Haarlemse

bankjes geadopteerd door

Haarlemmers of Haarlemse

bedrijven en die voor alle

haarlemmers en bezoekers van de

stad toegankelijk zijn.

Raadsvergadering 1 oktober 2015:

agenderen op verzoek van de

fractie D66

Moties Gemeentera

ad

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

CYS 25-06-

2015

60
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2015

2449

08

Initiatiefvoorstel Quick-

wins voor BUUV

Juist nu zorg en welzijn in een

transitie zitten kan BUUV een gat

opvullen en nieuwe initiatieven in

de samenleving stimuleren. Deze

initiatiefnota is niet bedoeld om een

nieuwe discussie te openen over

nut en noodzaak van BUUV. Nu

BUUV er is en zeker ook positieve

resultaten boekt moet het de tijd

krijgen zich te ontwikkelen en te

bewijzen Om het maatschappelijk

rendement van BUUV groter te

maken stellen wij wel een aantal

concrete quick-wins voor. Met de

voorstellen in deze notitie willen wij:-

360 - Bekendheid en bereik van

BUUV vergroten - Komen tot meer

efficiency binnen de BUUV-aanpak -

BUUV beter inbedden binnen

andere activiteiten en

communicatiemiddelen 

Initiatief 

voorstellen

Gemeentera

ad

1.2 Bevorderen

zelfredzaamheid

JVDH 22-06-

2015

2015

3988

71

Toezegging brief Kosten

ex-gedetineerden

In de raadsvergadering van 1

oktober 2015 zegt burgemeester

Schneiders n.a.v. opmerkingen

door de fractie Christenunie de

raad voor de begroting een brief toe

over de kosten m.b.t. ex-

gedetineerden 

Toezeggingen Gemeentera

ad

6.2 Gemeentelijk

bestuur

BS 01-10-

2015

61
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2015

3619

95

Rondvraag GroenLinks

over ontbreken van

handhaving bij graven

van kabels onder bomen

Mw. Huysse informeert n.a.v. de

recente stormschade of het klopt

dat gemeente Haarlem niet

handhaaft bij het graven onder de

kroonprojectie van bomen.

Burgemeester Schneiders zegt toe

hierover schriftelijk te rapporteren.

Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.3 Openbare

orde en

veiligheid

BS 27-08-

2015

2015

0266

82

Discussienota 

Verbindingen met de

stad van PvdA,

GroenLinks en D66

discussie in commissie bestuur hoe

kunnen we onze bewoners

optimaal faciliteren en hoe

omarmen we die mooie idee\'ebn

Initiatief 

voorstellen

Gemeentera

ad

1.3 Advies en

ondersteuning

JVS 15-01-

2015

2015

2722

03

Motie 54 Zwerfafval

retour met premie

-214 Haarlem aan te melden voor

de landelijke proefretourpremies op

kleine drankverpakkingen; In

overleg te gaan met partners in de

stad zoals Spaarnelanden,

(sport)verenigingen, supermarkten,

scholen en maatschappelijke

organisaties voor mogelijke

inzamellocaties zodat de proef snel

kan starten;

Moties Gemeentera

ad

5.3 Overige

beheerstaken

CYS 25-06-

2015

2015

2560

26

Motie 13 De raad stelt de

Kaders Geen geheim

van geheime stukken

Af te handelen door Presidium Moties Gemeentera

ad

6.2 Gemeentelijk

bestuur

25-06-

2015

62
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2015

2724

19

Motie 82 NLMP Geen

gelul, Inge Crul fair play

bokaal

Via het presidium wordt de griffie

opgedragen -142\'b7 Een fairplay

klassement bij te houden tijdens de

raadsvergadering \'b7 De in de

bijlage gestipuleerde regels hierbij

als reglement te hanteren \'b7

Maandelijks in de Raadsaam de top

3 in het klassement te rapporteren

Jaarlijks bij de begroting de Inge

Crul geen Gelul fair play bokaal uit

te reiken aan het beste raadslid in

dit kader Ingediend door

gelegenheidsfractie NLMP: combi

VVD/SP/GLH Voorgestemd door 1

lid van de VVD, PvdA, CDA, AP,

OPH, CU, SP, GLH en 4 leden van

D66

Moties Rekenkamer

commissie

6.2 Gemeentelijk

bestuur

25-06-

2015

2015

3475

83

Informatie over

afspraken zwemlessen

Wethouder Snoek zegt toe nadere

informatie te sturen over de

afspraken inzake de zwemlessen

Toezeggingen Commissie 

samenleving

1.1 Onderwijs en

sport

27-08-

2015

63
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huidige 
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2015

3842

92

Toezegging aantal

sociale huurwoningen in

Slachthuisbuurt

De heer Bloem wil bij het stuk over

de herstructurering van de

Slachhuisbuurt toegevoegd zien

hoeveel sociale woningen er

stonden en hoeveel er terugkomen

(n.a.v. aangenomen motie Bewaak

betaalbare woningbouw).

Wethouder Van Spijk zal het

aantal sociale woningen in de

Slachthuisbuurt laten natrekken.

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 17-09-

2015

2015

2494

80

Stand van zaken

erfpacht Lieoever

Mevrouw Crul (Actiepartij) vraagt

hoe het zit met de ondererfpacht

langs de Lieoever en of de

wethouder iets heeft kunnen

betekenen voor deze mensen.

Wethouder Sikkema komt later

terug op actuele stand van zaken

rond de ondererfpacht voor

bewoners van de Lieoever.

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

CYS 17-06-

2015

2015

2495

91

Eetcafé De Ark -284-284 Rondvraag van mw.

Schopman (PvdA): Van de Ark zijn

de antwoorden binnen, maar de

belangrijkste vraag, praktisch

realiseerbare en handhaafbare

maatregelen, is nog onder de

rechter. Wanneer is er wel meer

bekend? Bij het restaurant De Ark

loopt nu een gerechtelijke

procedure. De inspraak is geweest.

Wethouder Van Spijk verwacht dit

na het zomerreces te kunnen

bespreken. -284

Toezeggingen Commissie 

ontwikkeling

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

JVS 18-06-

2015

64



Actielijst commissie t.b.v. vergadering 15 oktober 2015

zaak

num

mer

onderwerp omschrijving soort bestuursorg

aan

programma pfh 

code

ontstaans

datum

oorspr

onkelij

kePlan

ning

reden afwijking

planning

huidige 

planning

2015

3617

91

Nieuw Reglement van

Orde van Commissie

Beroep- en

Bezwaarschriften

Het nieuwe RvO wordt op 4 sept. in

de cie. BBS besproken.

Burgemeester Schneiders zegt toe

dat het daarna ter kennisname aan

cie. Bestuur wordt gestuurd.

Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.2 Gemeentelijk

bestuur

BS 27-08-

2015

2015

1123

81

Notitie EU-

aanbestedingsregels i.r.t.

zaken van algemeen

zwaarwegend belang

SP vraagt waar notitie blijft over

zaken van algemeen zwaarwegend

belang waarvoor de EU-

aanbestedingsregels niet van

kracht zijn (toegezegd bij

kadernota).

Toezeggingen Commissie 

bestuur

6.2 Gemeentelijk

bestuur

BS 19-02-

2015

2015

3920

69

Aanpassen 

kostendelersnorm

Wethouder Langenacker zegt toe,

op verzoek van de SP (mevrouw

Van Ketel), zich op de mogelijkheid

te ori\'ebnteren om in navolging van

Amsterdam de kostendelersnorm

aan te passen.

Toezeggingen Commissie 

samenleving

3.3 Minima JL 24-09-

2015

65
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93

Motie 10.2 Tijdelijke

opvang vluchtelingen in

gemeente Haarlem

-327 Om in contact met het COA te

onderzoeken of er binnen de

gemeente vastgoed beschikbaar is,

dat geschikt gemaakt kan worden

voor de opvang van vluchtelingen;

Om, waar haalbaar, Haarlemse

bewonersinitiatieven rond de

opvang van vluchtelingen te

ondersteunen, bijvoorbeeld door

het betrekken van

maatschappelijke organisaties,

verstrekken van informatie of het

bundelen van initiatieven De

fracties CDA, Trots en D66 geven

een stemverklaring De fracties

PvdA, AP, OPH, CU, SP, GLH en

D66 (-1) stemmen voor de motie-

327 

Moties Gemeentera

ad

2.2 Opvang en

beschermd 

wonen

BS 10-09-

2015

2015

2683

49

Motie 34 meer

groeninitiatief, minder

areaal, meer geld voor

het overige onderhoud

Draagt het college op om: Voor het

eind van het jaar groenadoptie

mogelijk te maken; Voor de

behandeling van de begroting 2016

een voorstel te presenteren aan de

raadscommissie beheer op welke

wijze het vrijgespeelde budget

ingezet kan worden waarbij dit

mogelijk een bijdrage levert aan

beperken van de

onderhoudsvoorraad; 

Moties Gemeentera

ad

4.1 Duurzame

stedelijke 

ontwikkeling

CYS 25-06-

2015

66
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2723

41

Motie 66 Niet Langer het

Vuilste Jongetje van de

Klas

een onderzoek uit te voeren ,

waarin de 'best practices' uit andere

gemeenten op het gebied van

duurzaam afvalbeheer die van

waarde kunnen zijn voor Haarlem

in kaart worden gebracht In dit

onderzoek ook de (on)

mogelijkheden en kosten voor de

invoer van gedifferentieerde

tarieven mee te nemen In dit

onderzoek verschillende scenario's

te schetsen voor de toekomst van

afvalbeheer in Haarlem In dit

onderzoek een voorstel te doen

voor experimenten of pilots waar

direct mee kan worden begonnen

om kennis en ervaring op te doen

en te bezien welke variant bij

Haarlem past Inzichtelijk te maken

hoe de verschillende varianten

leiden tot meer gescheiden

inzameling en lagere

afvalstoffenheffing De resultaten

van het onderzoek voor het einde

van 2015 aan de raad voor te

leggen 

Moties Commissie 

beheer

5.3 Overige

beheerstaken
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