
Kort verslag 
Datum: raadsvergadering 19 december 2013 

1. Vragenuur. 
De mondelinge vragen van het CDA inzake het volgend jaar gaan handhaven op de 
nieuwe leeftijdsgrens voor alcoholgebruik en zoja op welke wijze worden beantwoord 
door burgemeester Schneiders. 

2. Vaststelling van de agenda. 
De aangekondigde motie vreemd wordt behandeld na de reguliere 
agendapunten. 
Agendapunt 22 wordt behandeld na agendapunt 20. 
Op verzoek van fractie Haarlem Plus wordt agendapunt 17 opgewaardeerd naar 
bespreekpunt. 
Als leden van de stemcommissie worden benoemd: dhr. Kruisman en 
dhr V.d. Manakker 

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergaderingen 
11, 13,14, 21 november 
Vastgesteld zonder verdere op- en/of aanmerkingen. 

4. Ingekomen stukken 
De volgende brieven worden geagendeerd in de desbetreffende commissie: 
VI c W D d.d. 19 november 2013 inzake huisvuilpassen (2013/365891) 
111 A brief NVRR dd 8 november 2013 inzake rekenkamers bezorgd over 
controlegat bij de decentralisaties (2013/510784) 
VI d Actiepartij d.d. 3 december inzake brand Westergracht 47 (2013/273807) 

5. Benoeming 
Benoeming van mevr. Pippel in commissie Bestuur en mevrouw Van Zetten in 
commissie Beheer heeft plaatsgevonden. 

6 Wijziging Reglement van Orde inzake spreektijden en raadsvragen 
(2013/477666) 
Besluit: conform 

7 Vaststellen Ecologisch Beleidsplan 2013-2013 
(2013/420660) 
Besluit: conform 

8 Aanpassing Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 
(2013/278010) 
Besluit: conform 

9 Monumenten verordening 2013 
(2013/268065) 
Besluit: conform 

10 Kredietaanvraag vervanging pinautomaten KCC-DVL 
(2013/486980) 
Besluit: conform 



11 Openen Grondexploitatie Land in Zicht 
(2013/449706) 
Besluit: conform 

12 Beschikbaar stellen van extra middelen voor de Startersregeling 
(2013/434670) 
Besluit: conform 

13 Voorbereidingskrediet Buitenrustbruggen 
(2013/429336) 
Besluit: conform 

14 Normenkader financiële rechtmatigheid 2013, deel 2 
(2013/450434) 
Besluit: conform 

15 Haarlemse belastingvoorstellen 2014 
(2013/422386) 
Besluit: conform 
De fracties AP, Haarlem Plus en Sociaal Lokaal geven een stemverklaring. 
Fracties Haarlem Plus en Sociaal Lokaal stemmen tegen. 

16 3e Bestuursrapportage 2013 
(2013/444101) 
Besluit: conform 
De fractie CDA en D66 geven een stemverklaring. 

17 Verordening elektronische kennisgeving gemeente Haarlem 2014 
(2013/432200) 
Besluit: conform 
De fractie D66 geeft een stemverklaring. 

17.1 Motie Voorkom achterstelling digibeten 
De motie ingediend door de fractie Haarlem Plus wordt verworpen 
De fractie Haarlem Plus stemt voor de motie. 
De fracties D66, SP, SL, CDA, PvdA, GLH en OPH geven een stemverklaring. 

18 Beheerverordening Begraafplaatsen 
(2013/442344) 
Besluit: conform 
De fracties Sociaal Lokaal en D66 geven een stemverklaring. 

19 Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 
(2013/483461) 
Besluit: gewijzigd 



19.1 Diversiteit in Jongerenwerk 
De motie ingediend door de fracties CDA, AP, W D , D66, Haarlem Plus en 
GLH wordt aangenomen. 
De fractie SL stemt tegen de motie. 
De fracties PvdA, FR en SL geven een stemverklaring. 

19.2 Amendement SROI Algemene Subsidieverordening 2013 
Het amendement ingediend door de fracties PvdA, VVD, AP en GLH wordt 
raadsbreed aangenomen. 

20 Onderzoekrapport R K C Ruimte voor Sturing? 
(2013/277804) 
Besluit: conform 

20.1 = 22.1 Motie Beter onderwijs door stevigere medezeggenschap 
De motie ingediend door de fractie W D , D66, PvdA, SP, AP, OPH CDA, GLH, 
SL en Haarlem Plus wordt raadsbreed aangenomen. 

21 Vaststellen van het verbrede gemeentelijke rioleringsplan 2014-2017 
(VGRP) 
(2013/416279) 
Besluit: Gewijzigd 

21.1 Amendement Verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan 2014 2017 
Het amendement ingediend door de fracties VVD, D66, PvdA, SL, FR, Haarlem 
Plus wordt raadsbreed aangenomen. 

21.2 Red het VGRP en onze portemonnee 
De motie ingediend door de fracties SL en OPH wordt verworpen 
De fracties SL, OPH en Haarlem Plus stemmen voor de motie. 
De fracties PvdA en D66 geven een stemverklaring. 

22 Statutenwijziging Spaarnesant 
(2013/375901) 
Aangehouden: het voorstel zal worden behandeld in de raad van januari 2014. 

22.2 Amendement toezicht door de Raad 
De motie ingediend door de fractie D66, VVD, PvdA, GLH en AP wordt niet in 
stemming gebracht. 

22.3 Motie toezicht door de Raad 
De motie ingediend door de fractie D66, VVD, PvdA, GLH en AP wordt niet in 
stemming gebracht. 

22.4 Motie Benoeming door de Raad 
De motie ingediend door de fractie D66, VVD, PvdA, GLH en AP wordt niet in 
stemming gebracht. 

22.5 Amendement Ook het bestuur vergadert openbaar 
De motie ingediend door de fractie D66, VVD, PvdA, GLH en AP wordt niet 
instemming gebracht. 



22.6 De raad benoemt en ontslaat 
De motie ingediend door de fractie D66, VVD, PvdA, GLH en AP wordt niet in 
stemming gebracht. 

23 Nota Houtmanpad 
(2013/449970) 
Besluit: conform 
Fractie PvdA stemt tegen het voorstel. 

23.1 Motie Kosten Houtmanpad anders bezien 
De motie wordt ingetrokken door de fractie Haarlem Plus. 

23.2 Motie Kosten Houtmanpad anders bezien (2) 
De motie wordt ingetrokken door de fractie Haarlem Plus. 

24 Motie vreemd: afval of waardevol 
De motie ingediend door de fractie D66, PvdA, CDA, OPH, Actiepartij, SP, Fractie 
Reeskamp en Haarlem Plus wordt aangenomen 
Fractie D66 verzoekt agendering van het onderwerp 'positionering van de bedrijven 
Paswerk en Spaarnelanden ' in de commissie. 
De fractie W D stemt tegen de motie. 
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Motie Diversiteit in Jongerenwerk 
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 19 december 2013, 
sprekend over de 'Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem' 

Constaterende dat: 

- Het college een nieuwe subsidiesystematiek heeft ontwikkeld, waarbij 
"de begrippen gemeentelijke beleidsdoelstellingen, zakelijkheid, 
wendbaarheid en flexibiliteit" voorop staan (Startnotitie verzakelijking 
subsidiesystematiek, Reg.nr. 2011/124892), 

- "Niet de organisatie, maar de beste aanbieding wordt gesubsidieerd. 
Deze wijze van subsidiëren bereikt de gewenste wendbaarheid en 
geeft een impuls aan de creativiteit en de ondernemerszin van het 
gesubsidieerde veld." (Startnotitie verzakelijking subsidiesystematiek, 
Reg.nr. 2011/124892), 

- Het college ten aanzien van het jongerenwerk stelt: "Voor Haarlem is 
het - als opdrachtgever - van belang om het aantal (van 6 huidige) 
opdrachtnemers te reduceren: bij voorkeur terug te brengen naar één 
opdrachtnemer." (Afdoening motie 'verbinden jongeren- en 
straathoekwerk en een bezuiniging realiseren van €100K vanaf 2014' 
Kenmerk:STZ//2013/456003). 

Overwegende dat: 

- De ambitie van het college om te komen tot 1 opdrachtnemer voor het 
jongerenwerk zich slecht verhoudt tot de doelstellingen van de 
verzakelijking van de subsidiesystematiek, 

- Er verschillende vormen zijn van jongerenwerk, waarbij verschillende 
aanbieders elk hun eigen specialisaties hebben, 

Spreekt uit bij voorkeur te werken met meerdere opdrachtnemers voor het 
jongerenwerk in Haarlem. 



P v o A i / ^ ^ 
Amendement SROI Algemene Subsidieverordening 2013 

De Haarlemse gemeenteraad, in vergadering bijeen op 19 december 2013, 

Besluit de Algemene Subsidieverordening 2013 als volgt aan te passen; 

• Toevoegen van : 
Artikel 13b Niet doelgebonden verplichtingen ex artikel 4:39 van de wet 
Het college kan verplichtingen opleggen met betrekking tot de wijze waarop de 
activiteit wordt verricht. De verplichtingen kunnen betrekking hebben op: 

a. social return on investment 
b. gelijke behandeling 
c. duurzaamheid 
d. toegankelijkheid van de activiteiten voor mensen met een beperking 

• Toevoegen aan de Algemene Toelichting; 
Aandacht voor social retum on investment; 
De ASV 2013 bevat de mogelijkheid subsidieontvangers een verplichting op te 
leggen in het kader van social return on investment (artikel 21). Dat betekent dat de 
subsidieontvanger bijvoorbeeld kan worden verplicht om bij de uitvoering van de 
prestatieafspraken een percentage van het subsidiebedrag in te zetten voor social 
return, zoals de inzet van werkzoekenden, stagiaires, of mensen die vallen onder 
Wsw. Daarbij moet wel in het oog worden gehouden dat zo'n verplichting altijd een 
relatie moet hebben met de middelen waarmee of de wijze waarop de subsidiabele 
activiteit moet worden uitgevoerd. 

• Toevoegen aan de artikelsgewijze toelichting; 
Artikel 13b Niet doelgebonden verplichtingen ex artikel 4:39 van de wet 
De Awb onderscheid als het ware drie soorten verplichtingen; de 
standaardverplichtingen (artikel 4:37), de overige doelgebonden verplichtingen 
(artikel 4:38) en de niet-doelgebonden verplichtingen (artikel 4;39). De 
standaardverplichtingen zijn verplichtingen waarvan de wetgever heeft gedacht dat 
een subsidieverstrekker ze vrijwel altijd zal willen opleggen. Omdat ze zo 
gebruikelijk zijn, is het toegestaan ze op te leggen bij de subsidieverlening zonder 
dat de subsidieverordening of -regeling daarover iets bepaalt. Het gaat om 
verplichtingen met betrekking tot; 

a. aard en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend; 



b. de administratie van aan de activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten; 
c. het vóór de subsidievaststelling verstrekken van gegevens en bescheiden die nodig 

zijn voor een beslissing omtrent de subsidie; 

d. de te verzekeren risico's; 

e. het stellen van zekerheid voor verleende voorschotten; 
f. het afleggen van rekening en verantwoording omtrent de verrichte activiteiten en de 

daaraan 
verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de vaststelling van de subsidie 
van belang zijn; 

g. het beperken of wegnemen van de nadelige gevolgen van de subsidie voor derden; 
h. het uitoefenen van controle door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, 

van Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek op het door het bestuursorgaan gevoerde 
financiële beheer en de financiële verantwoording daarover. 

Naast verplichtingen met betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 4:37, zegt 
artikel 4:38 Awb dat ook andere verplichtingen die strekken tot verwezenlijking van het doel 
van de subsidie, kunnen worden opgelegd. Dit kan echter alleen bij of krachtens wettelijk 
voorschrift, wanneer het om wettelijke subsidies gaat. Voor zover het gewenst is andere 
doelgebonden verplichtingen op te leggen dan in de ASV 2013 genoemd, moeten deze 
verplichtingen in de subsidieregelingen worden opgenomen. Een voorbeeld is de 
verplichting om de activiteiten uit te voeren onder begeleiding van bepaalde deskundigen of 
gediplomeerden. In geval van buitenwettelijke subsidies, kunnen ook de overige 
doelgebonden verplichtingen gewoon bij de subsidieverlening worden opgelegd. 

Wat betreft de niet-doelgebonden verplichtingen eist de Awb dat deze bij wettelijk voorschrift 
worden geregeld. Het zijn verplichtingen die erop gericht zijn een ander beleidsdoel te 
realiseren dan het doel dat het bestuursorgaan met de subsidie voor ogen heeft. De ASV 
2013 bepaalt dat in Haarlem nietdoelgebonden verplichtingen kunnen worden opgelegd die 
betrekking hebben op: 

a. social return on investment 
b. gelijke behandeling 
c. duurzaamheid 
d. toegankelijkheid van de activiteiten voor mensen met een beperking 

AP 
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Motie: beter onderwijs door stevigere medezeggenschap 

De raad van de gemeente Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 19 december 2013 

Constaterende dat: 

• Er in de afgelopen jaren meermalen problemen zijn geweest op Haarlemse scholen. 

• Ouders, leerlingen en docenten zich daarbij regelmatig tot de Gemeenteraad wenden. 

• Veelvuldig in de commissie Samenleving is gesteld dat de macht en tegenmacht in het 
onderwijssysteem te wensen overlaat. 

Overwegende dat: 

• Het onderwijs van ouders, leerlingen en docenten is. 

• De wet Medezeggenschap op scholen er is om macht en tegenmacht in het onderwijssysteem te 
organiseren. 

• Medezeggenschapsorganen op achterstand staan ten opzichte van de schoolbesturen als het gaat om 
kennis. 

• Een adequate ondersteuning van de medezeggenschapsorganen daarom noodzakelijk is. 

Verzoekt het college: 

• Afspraken met de schoolbesturen te maken over het instellen van een door de schoolbesturen 
gefinancierde ondersteuning in de vorm van een onafhankelijke ambtelijke secretaris. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Amendement Verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan 2014-2017 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 19 december 2013, 

Overwegende dat 

Op pagina 29 van het VGRP een opsomming wordt gegeven van activiteiten die moeten 
worden opgepakt in de periode 2014-2017. Deze opsomming een duidelijk kader geeft en 
controleerbaar is. 
Er op pagina 5 wordt opgemerkt, dat om zoveel mogelijk wateroverlast te voorkomen er in 
de periode 2007 - 2011 een kolkreinigingsplan zou worden opgesteld en dat dit niet is 
gebeurd. 
Er op pagina 25 wordt vastgesteld, dat er qua grondwateroverlast 7 urgente gebieden 
(wijken) in Haarlem zijn vastgesteld. Dat dit er eerst 9 waren, waarvan er nu 2 zijn 
aangepakt. 

Tevens constaterende dat 

• Het opstellen van een kolkreinigingsplan en de aanpak van deze 7 urgente wijken ontbreekt 
in de opsomming van activiteiten, die moeten worden opgepakt in de periode 2014 - 2017. 

Besluit de raad toe te voegen aan de opsomming van pagina 29. 
• - opstellen van een kolkreinigingsplan. 

verder te gaan met de aanpak van de urgente wijken, zoals benoemd op pagina 25. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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motie vreemd: afval of waardevol 

De raad van de gemeente Haarlem, bijeen in vergadering op 19 december 2013 

Constateert dat: 

- In de afvalstoffenverordening de volgende definitie van afvalstoffen wordt gehanteerd: Alle 
stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in 
bijlage I bij richtlijn nr. 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich 
moet ontdoen. 
- Dat het college een overeenkomst heeft gesloten met Spaarnelanden en Paswerk voor het 
ophalen van huisraad en textiel. 
- Dat het college op basis van de afvalstoffenverordening heeft besloten over te gaan tot het 
handhaven van andere partijen die overtollig huisraad en textiel ophalen voor de tweedehands 
markt 

overweegt: 
-Dat het maar de vraag is of tweedehands textiel en huisraad per definitie afvalstoffen zijn. 
- Dat het niet de taak van de overheid is om voor burgers te bepalen aan wie zij hun 
tweedehands textiel en huisraad willen geven. 
- Dat het niet de taak van de overheid is om de ene onderneming te bevoordelen boven de ander, 
zonder overtuigende argumentatie. 
- Dat we in het kader van duurzaam gebruik van grondstoffen het hergebruik van spullen juist 
moeten stimuleren in plaats van ontmoedigen. 
- Dat het beperken van de mogelijkheden voor kringloopwinkels door middel van het vaststellen 
van de afvalstoffenverordening een omissie Is. 

verzoekt het college: 
- Afvalstoffenverordening en eventuele andere regelgeving zodanig aan te passen dat het voor 
onze inwoners mogelijk wordt gemaakt zelf te bepalen aan welke-kdngloepwtrrkei zij hun textiel 
en huisraad geven. v J ' < 1 ' 
- In de tussentijd niet over te gaan tot het handhaven. 

- De betrokken organisaties hiervan per ommegaande op de hoogte te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 


