Motie vreemd aan de orde van de dag; ‘ontruimen is maatwerk’
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 10 oktober 2018,
constaterende dat,
- het college de handhaving van het bestemmingsplan Waarderpolder in een drietal fasen ter
hand heeft genomen,
- fase 1, betreffende 52 adressen, toeziet op ontruiming van een groep bewoners die door
gemeente Haarlem is ingeschreven op woonadressen op grond van de Wet Basisregistratie
Personen (voorheen de Gemeentelijke Basisadministratie),
- veel van deze bewoners al geruime tijd, sommige zelfs 10 - 15 jaar, woonachtig zijn in de
Waarderpolder, hetgeen reeds jaren bekend is bij de gemeente (mede door hun inschrijving
in de Basisregistratie).
overwegende dat,
- hoewel 52 adressen gecategoriseerd zijn in de eerste fase en daarmee op gelijke voet
worden ontruimd, de persoonlijke omstandigheden van betrokken bewoners sterk uiteen
blijken te lopen. (De enige overeenkomst is het feit dat deze bewoners zich hebben
ingeschreven op een adres in de Waarderpolder en daarmee bekend zijn bij de gemeente),
- handhaving van juist deze groep maatwerk vraagt: zowel in eventueel de te bieden
coulance (ontruimingstermijn) als in de te bieden hulp bij het vinden van geschikte,
vervangende woonruimte,
- diverse gevallen uit fase 1 zich reeds tot aan de bestuursrechter hebben verweerd en in
grote onzekerheid verkeren met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de ontruiming,
- de handhaving binnen fase 1 (in de vorm dat gemeente persisteert in haar eis tot spoedige
ontruiming en afbraak van bouwkundige voorzieningen) leidt tot schrijnende gevallen waarbij
ernstige persoonlijke en financiele gevolgen ontstaan,
- deze gevallen geen aantoonbare belemmeringen voor het bedrijfsleven ter plaatse
opwerpen,
- de chronologische volgorde van handhaving / ontruiming middels drie fasen juist voor de
betrokkenen uit fase 1 het hardst aankomt: zij manifesteren zich zichtbaar als bewoner in de
Waarderpolder, hebben zich conform de wettelijke eisen ingeschreven op een woonadres,

betalen lokale belastingen en heffingen en denken te goeder trouw te hebben gehandeld,
- deze bewoners, juist door hun gepleegde inschrijving in de Basisadministratie en hun
zichtbare aanwezigheid in de Waarderpolder vindbaar zijn voor hulpdiensten en daarmee de
minste veiligheidsrisico’s met zich meebrengen.
Verzoekt het college
- de nu in beeld gebrachte groep bewoners die ingeschreven staat in de basisregistratie
(fase 1) met maatwerkoplossingen tegemoet te komen,
- in deze maatwerkoplossingen in ieder geval te voorzien in een heldere overgangsperiode
alsmede hulp bij het vinden van vervangende woonruimte,
- de commissie Bestuur hierover te informeren,
- het ten uitvoer leggen van dwangsommen uit te stellen tot vaststaat dat de
maatwerkoplossing door betrokken bewoners wordt geweigerd.
en gaat over tot de orde van de dag.
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