
     
  
Datum: raadsvergadering 24, 26 en 27 juni  2013 

   
 
 
 

Vastgesteld 24 juni 2013 
 
Uitbreiding Gemeenschappelijke Regeling Cocensus  (2013/159986) 
Besluit:  Conform 
 
Verkoop grond Azieweg t.b.v. zorgwoningen (2013/232996)  
Besluit: conform 
 
 
 
Vastgesteld 4 juli 2013 
 
Kadernota (2013/150640) 
Besluit: Gewijzigd; vastgesteld met inachtneming van aangenomen moties en amendementen  
(bijlage 1 Overzicht moties en amendementen, inclusief besluitvorming versie 4 juli  2013). 
De fracties CDA, SP, Actiepartij, Fractgie Reeskamp, Haarlem Plus, SL en D66 geven een 
stemverklaring. 
De fracties SP en SL stemmen tegen de Kadernota.  
 
Bestuursrapportage 2013,  incl 3e suppletoire begroting 2013 (2013/158337) 
Besluit: gewijzigd vastgesteld met inachtneming van aangenomen amendement 3 uit 
Overzicht moties en amendementen, inclusief besluitvorming versie 4 juli  2013. De fracties 
CDA, SP, OPH, Actiepartij, Fracite Reeskamp en SL stemmen tegen de Bestuursrapportage, 
fractie SL geeft stemverklaring.  
 
 

Kort verslag 



















Overzicht moties en amendementen inclusief besluitvorming behandeling Kadernota 2013, versie 4 juli  2013 

HA 2013 MA Onderwerp Indie
ner(s) 

PH Advies College Globale inschatting financiële 
en personele haalbaarheid 

Besluit 
Raad 

 

 1

STZ 1 M Boter bij de fiets 
Verzoekt het college te onderzoeken hoe een 
financiële bijdrage van de fietsers die gebruik 
maken van de fietsenstalling onder het 
Stationsplein gerealiseerd worden.         

SL RvD Invoering van betaald parkeren voor fietsers 
vergt extra personele capaciteit voor 
toegangscontrole en verstrekking van 
betalingsbewijzen. Daarnaast zullen veel 
fietsers uitwijkgedrag tonen en elders in het 
stationsgebied parkeren. Dit leidt tot een 
vergroting van het gebied waar een 
fietsparkeerverbod gaat gelden, extra inzet van 
handhavers en een vergroting van transport-  
en opslagcapaciteit van verwijderde fietsen. 
Na het reces bespreekt het college “de 
fietsparkeernota” in de commissie Beheer.  

 
Het college ontraadt de motie.   

Inschatting kosten: ….  
Kosten onderzoek ca. € 20.000 
Beschikbaar budget:  
geen 
Benodigde capaciteit:  
60 uur 
Beschikbaar:  
geen 
Geschatte opbrengst: 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid:….. 

Verworpen 
 
SV:  
PvdA, GLH, 
HP, VVD  
 
Voor:  
SL, HP, VVD 



Overzicht moties en amendementen inclusief besluitvorming behandeling Kadernota 2013, versie 4 juli  2013 

HA 2013 MA Onderwerp Indie
ner(s) 

PH Advies College Globale inschatting financiële 
en personele haalbaarheid 

Besluit 
Raad 

 

 2

STZ/
WB 

2 A Amendement Transitie Sociaal Domein 
De raad besluit de kadernota 2013 besluitpunt 
9 als volgt aan te passen:  
TBV van de benodigde transitie in het sociaal 
domein in 2014 een budget vrij te maken van 
€ 4.100.000,- Dit transitiebudget wordt 
aangewend voor herschikking van activiteiten 
binnen het sociaal domein en voor nieuwe 
initiatieven,  De nadere invulling en verdeling 
van deze budgetten voor wat betreft het 
cluster basisinfrastructuur wordt bij de 
begrotingsbehandeling in november 
vastgesteld, nadat de subsidiedialoog heeft 
plaatsgevonden en de bijgestelde doelen en 
effecten oor de raad zijn besproken en 
vastgesteld; 
Dekking voor dit investeringsbudget wordt 
gevonden door: 
De afbouw van huidige subsidies;  het niet 
uitvoeren van de trendverhoging bij de 
subsidies; het budget Hof 2.0 en het 
programmabudget 2014; het resterende deel 
van het onderzoekbudget subsidies; het 
invoeringsbudget AWBZ;  het niet bestemde 
deel van de WMO reserve.  

PvdA, 
GLH, 
VVD, 
CDA, 
HPlus 
AP  

JH 
JN 

Het amendement bevat één extra besluitpunt 
(tweede bullit), waarin de raad het 
procesvoorstel van het college (2013/246430) 
in het Kadernota beslispunt integreert. Dit 
amendement is in overeenstemming met de 
aanpassingen/aanvullingen van de cie. 
Samenleving van 20 juni 2013. 
 
Het college staat positief tegenover dit 
amendement.  
 

Inschatting kosten: ….  
Beschikbaar budget:…. 
Benodigde capaciteit: … 
Beschikbaar:….. 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid:….. 

Aangenomen 
 
SV: 
SP D66 
 
Tegen: 
D66 



Overzicht moties en amendementen inclusief besluitvorming behandeling Kadernota 2013, versie 4 juli  2013 

HA 2013 MA Onderwerp Indie
ner(s) 

PH Advies College Globale inschatting financiële 
en personele haalbaarheid 

Besluit 
Raad 

 

 3

SZW 3 A Amendement Garantietoeslag 
Eenoudergezinnen 
De raad besluit de BERAP 2013-1 en de 
daaruit voortvloeiende wijzigingen vast te 
stellen en deze financieel-technisch te 
verwerken in de begroting 2013 (dmv de 3e 
begrotingswijziging 2013), de reserve ISV op 
te heffen en de middelen te storten in drie 
nieuw te vormen reserves: Wonen Milieu en 
Leefomgeving, volgens de verdeling 
opgenomen in par. 2.8 v d BERAP 2013-1,  
Tevens punt 3 (het afschaffen van de 
garantietoeslag eenoudergezinnen uit de 
bijzondere bijstand m.i.v. 1 juli 2013) te 
schrappen. De dekking voor het nadeel van 
incidenteel €15.000 in 2013 en structureel 
€27.000 vanaf 2014 wordt gevonden in een 
verlaging in de organisatiekosten van de 
afdeling sociale zaken en werkgelegenheid.  

PvdA, 
GLH, 
CDA, 
OPH, 
AP, 
HPlus 

JN Het college ontraadt de motie omdat de 
dekking niet gevonden kan worden in de 
organisatiekosten van SoZaWe. De 
afschaffing van de garantietoeslag is de 
bijdrage vanuit het beleidsterrein Sociale 
Zaken aan de aanvullende bezuinigingen voor 
2013 bovenop de bezuinigingen die door de 
realisatie van de nieuwe organisatie per 1 mei 
op de organisatiekosten worden gerealiseerd. 
De reden waarom de garantietoeslag kan 
worden afgeschaft heeft te maken met het feit 
dat  er in dit geval sprake is van een 
voorspelbare wijziging in de inkomsten van 
betreffend eenoudergezin. Immers het moment 
waarop een kind 18 jaar wordt is vooraf 
bekend waardoor aanpassing van de uitgaven 
aan een lager inkomensniveau ook 
voorafgaand aan de datum waarop het kind 18 
jaar wordt gestart kan worden. Compensatie 
na de datum is dan niet meer gewenst. 

Inschatting kosten:  
realisatie op organisatiekosten is 
gezien taakstelling die er voor 2013 
op organisatiekosten ligt niet 
realistisch en gewenst. 
Beschikbaar budget: 
Benodigde capaciteit:  
het gaat om een kleine regeling die 
slechts een zeer beperkt beroep doet 
op personele capaciteit. 
Beschikbaar. 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid: 
haalbaarheid van de dekking is 
discutabel ook gezien de verwachte 
extra claim voor formatie die op basis 
van toenemende bestanden aanstaande 
is. 

Aangenomen 
 
SV: 
SP, SL 
 
Tegen: 
SL, VVD, 
D66 



Overzicht moties en amendementen inclusief besluitvorming behandeling Kadernota 2013, versie 4 juli  2013 

HA 2013 MA Onderwerp Indie
ner(s) 

PH Advies College Globale inschatting financiële 
en personele haalbaarheid 

Besluit 
Raad 

 

 4

CC 4 M Motie Veranderde Tijd en Veranderde 
Taken, dat Leidt tot Andere Keuzes Maken 
adviseert het college 
- na te gaan of de p&c-documenten – 

vergelijkbaar met enkele andere gemeenten 
- zo ingericht kunnen worden dat deze in 
hoofdlijnen zijn ingedeeld in de 2 pijlers 
sociaal en fysiek, 

- besluit de komende structurele bezuiniging 
van 8 à 10 miljoen euro niet evenredig over 
de programma’s te spreiden, maar deze voor 
25% in te vullen in de programma’s 3, 7 & 
9 (sociaal domein) en voor 75% binnen de 
overige (fysieke) programma’s, 

AP, 
OPH, 
SP 

CM 
(B&
W) 

Het college adviseert de raad om de resultaten 
van de takendiscussie af te wachten, en 
ontraadt om die reden de motie. 
  
Het college hecht grote waarde aan sociale 
voorzieningen en activiteiten in Haarlem, 
zoals blijkt uit het coalitieakkoord en de 
resultaten die de afgelopen jaren zijn 
gerealiseerd binnen de programma's 3, 4 en 7. 
Bij het formuleren van 
bezuinigingsvoorstellen naar aanleiding van 
de takendiscussie houdt het college uiteraard 
rekening met de sociale gevolgen, en de raad 
besluit zelf welke voorstellen al dan niet 
worden overgenomen. De takendiscussie 
omvat het gehele takenpakket van de 
gemeente en dus ook de gehele 
programmabegroting. Het college wil daar 
geen voorschot op nemen door nu al een 
beleidsterrein te ontzien. Pas na de 
raadsbehandeling over de samenstelling van 
het takenpakket kunnen hier uitspraken over 
worden gedaan. 
 
Ter voorbereiding op de 
coalitieonderhandelingen is de ambtelijke 
organisatie gestart met een onderzoek naar het 
verder verbeteren van de programmabegroting 
als sturingsinstrument voor raad, college en 
ambtelijke organisatie. Een van de aspecten is 
de indeling van de begroting naar 
programma's en beleidsvelden.  

Inschatting kosten: ….  
Beschikbaar budget:…. 
Benodigde capaciteit: … 
Beschikbaar:….. 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid:….. 

Verworpen 
 
SV: 
PvdA, GLH 
 
Voor:  
SP, OPH, AP 



Overzicht moties en amendementen inclusief besluitvorming behandeling Kadernota 2013, versie 4 juli  2013 

HA 2013 MA Onderwerp Indie
ner(s) 

PH Advies College Globale inschatting financiële 
en personele haalbaarheid 

Besluit 
Raad 
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DV 5 M Motie Wmo-geld is Wmo-geld, aflevering x 
draagt het college op het deel uit de Wmo-
reserve dat nu op voorstel van het college 
uitgegeven zou worden aan incidentele 
transitiekosten, te bekostigen uit de algemene 
reserve, 
teneinde Wmo-geld te blijven bestemmen 
voor Wmo-uitvoering, 

AP, 
OPH, 
SP 

JN 
JH 

Functie van de wmo-reserve is tweeledig: 
risicobuffer en middelen voor investeringen. 
Bij de voorgestelde inzet van de Wmo-reserve 
wordt de uitspraak van de Raad gerespecteerd. 
Wmo-middelen worden immers ingezet voor 
de wmo: 
 
Een deel van de inzet van de reserve voor 
sociaal domein heeft betrekking op het cluster 
IAD (informatie, advies en doorgeleiding) en 
heeft daarmee betrekking op prestatieveld 3 
uit de Wmo. Inzet van de reserve voor IAD is 
dus inzet van middelen voor de Wmo, 
waarvan de uitvoering grotendeels door 
maatschappelijke organisatie wordt gedaan.  
 
Het resterende deel van de voorgestelde 
onttrekking wordt ingezet voor voorbereiding 
op de decentralisaties. Om verantwoord de 
beperkte middelen vanaf 2015 in te kunnen 
zetten, moet de gemeente investeren in 
versterking de uitvoeringsorganisatie. 
Daarnaast moet geïnvesteerd worden in de 
versterking van inkoopdeskundigheid.  
De decentralisaties maken vanaf 2015 voor 
een groot deel uit van de wmo. De middelen 
die beschikbaar gesteld worden voor de Wmo 
worden ook beschikbaar gesteld voor de 
uitvoeringskosten.  
 
Het college ontraadt de motie. 

Inschatting kosten: ….  
Beschikbaar budget:…. 
Benodigde capaciteit: … 
Beschikbaar:….. 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid:….. 

Verworpen 
 
SV: 
PvdA, CDA 
 
Voor: 
CDA, SP, 
OPH, AP, SL 



Overzicht moties en amendementen inclusief besluitvorming behandeling Kadernota 2013, versie 4 juli  2013 

HA 2013 MA Onderwerp Indie
ner(s) 

PH Advies College Globale inschatting financiële 
en personele haalbaarheid 

Besluit 
Raad 
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V 
E 
R 
V 
A 
L 
L 
E 
N 
 
 

6 M Motie Kwijtschelding Kwijt en Toeslag 
Verdampt = Geweldige Spijt en de 
Koopkracht Verlamd 
College wordt opgedragen de beoogde 
besparingen cq verhogingen van inkomsten 
zoals voornoemd vanaf de jaren 2014 en 2015 
niet door te voeren, maar deze te bereiken 
door voor eenzelfde bedrag vanaf de jaren 
2014 en 2015 zowel de parkeertarieven als de 
toeristenbelasting tot een dusdanig niveau te 
verhogen, dat genoemde 
bezuinigingsbedragen langs deze weg alsnog 
kunnen worden gerealiseerd, 

AP, 
SP 

RD 
JN 

Onder verwijzing naar de bestuurlijke 
behandeling van de Parkeervisie  die onlangs 
heeft plaatsgevonden en de in de Visie 
opgenomen maatregelen ontraadt het college 
het (verder) verhogen van de parkeertarieven. 
 
Sinds 2011 zijn de tarieven toeristenbelasting 
fors gestegen; van € 2,00 voor een 
hotelovernachting in 2011 naar 
€ 3,00 in 2014. Het tarief voor kamperen was 
€ 0,90 in 2011 en nu € 1,20. De opbrengst 
voor 2013 is begroot op € 745.000.  
Het is mogelijk om de tarieven 
toeristenbelasting verder te verhogen, maar dit 
heeft mogelijk consequenties voor het aantal 
toeristische overnachtingen in Haarlem en 
doet afbreuk aan de voordelen die toerisme 
met zich meebrengt voor onze lokale 
economie. 
 
Amendement 16 voorziet in het niet beperken 
van de kwijtschelding van de 
afvalstoffenheffing. Deze motie kent 
ongewenste gevolgen van het verhogen van de 
tarieven voor parkeren en de 
toeristenbelasting. 
 
Het college ontraadt de motie.  

Inschatting kosten:  
n.v.t. 
Beschikbaar budget:  
n.v.t. 
Benodigde capaciteit: 
n.v.t. 
Beschikbaar:  
n.v.t. 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid:  
n.v.t. 

- 



Overzicht moties en amendementen inclusief besluitvorming behandeling Kadernota 2013, versie 4 juli  2013 

HA 2013 MA Onderwerp Indie
ner(s) 

PH Advies College Globale inschatting financiële 
en personele haalbaarheid 

Besluit 
Raad 
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V 
E 
R 
V 
A 
L 
L 
E 
N 

7 M Motie Handhaving Hondenkakpark 
College wordt opgedragen  zorg te dragen 
voor heldere bebording t.a.v. de grenzen van 
losloopgebieden in en rond het Reinaldapark 
en meer inzet te plegen op handhaving in dit 
gebied, in het bijzonder op het 
monumenteneiland, 

AP BS Er wordt op zeer korte termijn een 
aanwijzingsbesluit genomen op grond van de 
nieuwe APV, waarbij honden worden 
verboden op het fruiteiland en het afgesloten 
deel van het monumenteneiland in het 
Reinaldapark. Daarbij worden borden 
geplaatst. In dat kader wordt tevens nagegaan 
of de huidige bebording bij de losloopplaatsen 
voldoet of aangepast dient te worden. 
Tenslotte is het Reinalda-park een “hot spot” 
als het gaat om de handhaving hondenpoep. 
Op basis van informatie gestuurd handhaven 
wordt er in het Reinaldapark zowel in uniform 
als in burger regelmatig en veelvuldig 
gecontroleerd. Dit wordt de komende 
maanden voortgezet. 
 
Het college ontraadt de motie. 

Inschatting kosten: ….  
Beschikbaar budget:…. 
Benodigde capaciteit: … 
Beschikbaar:….. 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid:….. 

- 



Overzicht moties en amendementen inclusief besluitvorming behandeling Kadernota 2013, versie 4 juli  2013 

HA 2013 MA Onderwerp Indie
ner(s) 

PH Advies College Globale inschatting financiële 
en personele haalbaarheid 

Besluit 
Raad 
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GOB 8 M Motie Naar een Waardige Haven! 
College wordt opgedragen 
•de bewoners alsnog antwoord te geven op de 
vragen zoals zij die t.a.v. de 
vaststellingsovereenkomst schriftelijk hebben 
gesteld, 
•alsnog onder alle bewoners te peilen of er 
bereidheid bestaat zich te laten uitkopen, 
•de raad te informeren over de uitkomsten 
hiervan en vertrouwelijk te informeren over 
de kosten die hiermee gepaard zouden gaan, 
afgezet tegen de te verwachten kosten indien 
het huidige traject wordt doorgezet, 
•indien de kosten van uitkoop vrijwel 
overeenkomen met of zelfs lager zouden 
uitkomen dan bij uitvoering van het huidige 
project, de raad een heroverweging te vragen 
van het ingezette beleid, 
•tot aan het moment van heroverweging geen 
onomkeerbare stappen in het huidige proces te 
nemen, 

AP BS Het college ontraadt de motie, want:  
1. College beantwoordt de vragen die 

bewoners schriftelijk hebben gesteld begin 
juli, conform toezegging aan bewoners in 
brief van 17 juni jl.  

2. Tot 1 september wordt afgewacht of 
voldoende burgers de 
vaststellingsovereenkomst ondertekenen, 
waarna het project kan worden voortgezet. 

 

Inschatting kosten:  
€ 4,6 mln  
Beschikbaar budget: 
€ 1 mln. 
Benodigde capaciteit: … 
Beschikbaar:….. 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid:  
niet haalbaar. 

Verworpen 
 
SV:  
PvdA, GLH 
 
Voor: 
SP, AP 



Overzicht moties en amendementen inclusief besluitvorming behandeling Kadernota 2013, versie 4 juli  2013 

HA 2013 MA Onderwerp Indie
ner(s) 

PH Advies College Globale inschatting financiële 
en personele haalbaarheid 

Besluit 
Raad 
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STZ/ 
WW
GZ 

9 M Motie Prestaties en Effecten Naar 
Tevredenheid Getoetst 
verzoekt het college de beoordeling van   
prestaties en effecten bij gesubsidieerde 
instellingen het grootste deel van de 
beoordeling te baseren aan de hand van 
representatieve en onafhankelijke (!) 
klanttevredenheidsmetingen en daarnaast ook 
meer gebruik te maken van 
steekproefsgewijze werkbezoeken en evt. 
zelfs de inzet van ‘mystery guests’, 
om zo een beter zicht te hebben op de 
daadwerkelijke effectiviteit van geleverde 
prestaties en gesubsidieerde instellingen 
hierop te kunnen beoordelen, 

AP JH 
JN 

In de Algemene Subsidieverordening is de 
wijze van verantwoording over prestaties en 
effecten van subsidies geregeld. De 
verzakelijking van de subsidiesystematiek 
draagt verder bij aan een betere beoordeling 
van geleverde prestaties en effecten.  
 
Het klanttevredenheidsonderzoek is een van 
de instrumenten en wordt steeds vaker ingezet. 
Veelal is de uitvoering ervan in handen van de 
instelling zelf of een brancheorganisatie.  
 
Dit instrument past in de zakelijke afspraken 
met een instelling. Uitvoering door de 
gemeente brengt extra kosten met zich mee.  
 
Bij de uitvoeringsnota verzakelijking 
subsidiesystematiek gaat het college nader in 
op het instrumentarium. 
 
Het college adviseert de raad om het voorstel 
van het college af te wachten, en  ontraadt om 
die reden de motie. 

Inschatting kosten:  
ambtelijke capaciteit 
Beschikbaar budget:  
geen 
Benodigde capaciteit:  
ambtelijke capaciteit 
Beschikbaar: 
geen 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid:  
niet haalbaar 

Verworpen 
 
SV: 
PvdA, GLH, 
FR, D66 
 
Voor: 
CDA, SP, 
AP, FR, D66 



Overzicht moties en amendementen inclusief besluitvorming behandeling Kadernota 2013, versie 4 juli  2013 

HA 2013 MA Onderwerp Indie
ner(s) 
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Raad 
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GOB 10 M Motie Omgevallen Banken en Toch Meer 
Canapés 
verzoekt het college het aantal comfortabele 
bankjes (met rugleuning!) flink uit te breiden 
en dit te bekostigen door een herschikking van 
middelen uit de inrichting openbare ruimte, 
door het aantal minder noodzakelijke 
straatmeubilair te verminderen (voorbeeld: de 
betonnen blokken op het Stationsplein, 
overbodige paaltjes en bijv. de grote 
informatieborden bij ingrepen in de openbare 
ruimte), 

AP RD De inrichting van de openbare ruimte 
geschiedt volgens de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit. Voor de binnenstad geldt dat de 
inrichting gedetailleerd is beschreven in het 
Handboek Inrichting Openbare Ruimte, 
waarin nadere aanwijzingen over types en 
plaatsing van het straatmeubilair, waaronder 
zitbanken, zijn opgenomen. 
De onderhoudsambitie is vastgelegd in de 
Kadernota 2012 en nader in de door de raad 
op 28 februari 2013 vastgestelde Visie en 
Strategie Beheer en Onderhoud.  
De gemiddelde kwaliteit van het areaal 
zitbanken is hoog in Haarlem. Slechts ca. 10% 
van het areaal heeft een C-kwaliteit of lager, 
ruim binnen de kritieke planningsgrens van 
15% C en/of D kwaliteit. De beheerstrategie 
voor vervanging van straatmeubilair is dat het 
vervangingsonderhoud voor de korte termijn 
al wordt geïntensiveerd, waarbij ongewenst 
meubilair wordt verwijderd en indien nodig 
wordt vervangen door een standaard type. Het 
college ontraadt de motie. 

Inschatting kosten: 
Niet aan te geven ivm globaal karakter 
van de vraag  
Beschikbaar budget:  
Geen 
Benodigde capaciteit:  
Niet aan te geven ivm globaal karakter 
van de vraag  
Beschikbaar: 
geen 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid:  
Niet haalbaar 

Verworpen 
 
SV: 
PvdA, OPH, 
HP 
 
Voor: 
OPH, AP 
HP 
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HA 2013 MA Onderwerp Indie
ner(s) 
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M&S 11 M Motie Met WS-Licenties Waait het Geld 
door de Ramen Weg 
College wordt opgedragen  
•zo spoedig mogelijk over te stappen op open 
standaarden en open source software en zo de 
ambities van bijna 10 jaar geleden waar te 
maken, 
•de raad regelmatig (meer dan nu) te 
informeren over de voortgang en de kosten 
(afgezet tegen de kosten zoals sinds het 
masterplan zijn gemaakt), 

AP, 
SP 
HPlus 

CM Hoewel Haarlem zich positioneert als 
trendvolger wordt bij de keuze voor een 
bepaalde oplossing telkens de afweging 
gemaakt tussen open source of standaard 
oplossingen. In de afgelopen jaren is 
meermalen gekozen voor opensource 
producten indien deze binnen de Haarlemse 
architectuur toepasbaar waren. 
De keuze voor Microsoft is in 2010 gebaseerd 
op bewezen technologie, betere 
beheersbaarheid en goede koppeling met de 
grote backoffice systemen. 
Het college ontraadt dit deel van motie. 
 
Eind 2012 is de raad middels een 
informatienota (2012/290658) geïnformeerd 
over de voortgang van het masterplan ICT.  
In de raadsnota die door het college is 
toegezegd naar aanleiding van deze kadernota 
zal de raad verder worden geïnformeerd over 
de voortgang en herijking van het masterplan 
ICT. 
Het college staat positief tegenover dit deel 
van de motie. 

Inschatting kosten: ….  
Beschikbaar budget:…. 
Benodigde capaciteit: … 
Beschikbaar:….. 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid:….. 

Aangenomen 
 
SV: 
PvdA, GLH, 
VVD, D66 
 
Tegen: 
SL GLH(1) 
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GOB 12 M Motie Houtmanpad Plat of Schrappen we 
Dat? 
De raad komt terug op haar eerdere besluit en 
draagt het college op het project Houtmanpad 
per direct te beëindigen en beëindigd te 
houden en betrokkenen hiervan op de hoogte 
te stellen, 
 

AP, 
HPlus
SP 

RD Het project wordt voor € 1,7 mln uit subsidie 
van de provincie betaald en € 210.000 uit 
gemeentelijke middelen (ISV). Bij het stoppen 
van het project zullen de al gemaakte kosten 
van € 1,24 mln. (voor het realiseren van de 
bruggen, opslag en inzet personeel, mede 
i.v.m. juridische procedures) volledig voor 
rekening van de gemeente komen, aangezien 
de subsidie dan vervalt.  
Het stoppen met het Houtmanpad kost dus 
meer dan er mee door gaan. Daarnaast zou 
stoppen ook niet ten goede komen aan de 
relatie met de provincie.  
Het college ontraadt de motie. 

Inschatting kosten:  
1.240.000 euro 
Beschikbaar budget:  
210.000 euro 
Benodigde capaciteit:  
nvt 
Beschikbaar:  
nvt 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid: 
niet haalbaar 

Verworpen 
 
SV: 
GLH, CDA, 
FR,VVD, 
D66 
 
Voor: 
SP, AP, HP, 
VVD 

GOB 13 M Motie Denksportcentrum-2 
besluit het College dringend te verzoeken 
tijdelijke, al dan niet betaalde, parkeerplaatsen 
aan te leggen op het Deliterrein , een terrein 
dat zoals het nu aanziet jarenlang braak blijft 
liggen en dat dicht bij  het denksportcentrum 
is gelegen 

HPlus RD Het college ontraadt de motie. 
- In de buurt is geen betaald parkeren 

aanwezig, waardoor verwacht wordt dat 
weinig van een betaalde parkeergelegenheid 
gebruik wordt gemaakt. Dat betekent dat 
kosten van aanleg en handhaving niet 
gedekt zullen worden. 

- (Bodem) sanering  wordt dit jaar afgerond. 
Het Deliterrein wordt voorzien van een 
leeflaag. Tot die tijd mag het terrein niet 
worden betreden.  

- Het Deliterrein is één van de drie terreinen 
die onderwerp van onderzoek zijn voor de 
pilot Particulier opdrachtgeverschap, 
conform de door de raad aangenomen motie 
“Pilot kavelwinkel”.  

Inschatting kosten: 
 € 100.000,--  
Beschikbaar budget: 
 geen 
Benodigde capaciteit:  
80 uur 
Beschikbaar:  
geen 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid:  
niet haalbaar 

Verworpen 
 
SV: 
PvdA 
 
Voor: 
CDA, AP, 
HP, SL 
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M&S 14 M Optimaal gebruik nieuwe kantoren 
Zijlpoort   
College wordt verzocht een plan van aanpak 
te maken met het volgende scenario: 
- Verhuizen van ambtenaren van de 

koningsvleugel naar het nieuwe 
stadskantoor de Zijlpoort 

(- Verhuizen van het Haarlems Historisch 
museum naar de koningsvleugel van het 
stadhuis = vervallen) 

- Geplande kosten aan nieuwe beveiliging 
stadhuis uit te stellen tot er een besluit over 
het plan van aanpak is genomen 

- Te ramen wat het financieel effect van deze 
aanpak zal zij 

HPlus CM De op het stadhuis gehuisveste ambtenaren 
bestaan voor het overgrote deel uit 
ambtenaren die het bestuur en directie 
ondersteunen. Bestuur en directie zijn en 
blijven gehuisvest op het Stadhuis. Het is niet 
wenselijk deze ambtenaren op afstand te 
zetten. Snel overleg is dan niet meer mogelijk. 
Nu terugkomen op het besluit een deel van de 
Zijlpoort niet te gaan verhuren brengt extra 
kosten met zich mee. Er zijn al maatregelen 
genomen om de etages verhuur geschikt te 
maken. Die moeten dan worden teruggedraaid 
en dat kost geld. 
De ambtenaren die bestuur en directie niet 
direct ondersteunen verhuizen naar de 
Zijlpoort. Een stukje van de vleugel komt dus 
leeg. 
Huisvesting van het Haarlems Historisch 
Museum vraagt ook om investering in het 
gebouw, verbouwingskosten en extra 
beveiligingskosten en capaciteit om een en 
ander te begeleiden. Momenteel is er geen 
belangstelling voor het pand waar het ABC in 
gehuisvest.  
Op deze korte termijn is het niet mogelijk een 
kostenopgave te doen. Maar we verwachten 
wel dat het om aanzienlijke kosten gaat.   
Het college ontraadt de motie. 

Inschatting kosten: ….  
Beschikbaar budget:…. 
Benodigde capaciteit: … 
Beschikbaar:….. 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid:….. 

Verworpen 
 
SV: 
PvdA, AP, 
FR, VVD 
 
Voor: 
CDA, SP, 
AP, HP, SL, 
VVD 
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STZ 
WW
GZ 

15 M Beleid startersregeling  
Verzoekt het college :  
 extra geld uit de algemene reserves 

beschikbaar te stellen met € 375.000 zodat 
het uiteindelijke budget van € 600.000 weer 
bereikt wordt.  

 Hiermee ook de verdubbeling van het rijk 
wordt verkregen 

 Aan de motie: startersleningen ook voor 
35+ uit te voeren, omdat er extra geld uit 
het rijk komt, invulling wordt gegeven 

HPlus JN De startersregeling is met het raadsbesluit van 
28 februari 2013 reeds beschikbaar gesteld 
voor mensen die ouder zijn dan 35+ 
 
Tijdens de behandeling van de begroting 2013 
is besloten, in het kader van de bezuinigingen, 
het aanwezige budget van de startersregeling 
te verminderen. Het budget van € 600.000 is 
toen teruggebracht naar € 225.000. 
 
De algemene reserve biedt geen 
mogelijkheden om extra budget beschikbaar te 
stellen.  
 
Het college ontraadt de motie. 

Inschatting kosten: ….  
Beschikbaar budget:…. 
Benodigde capaciteit: … 
Beschikbaar:….. 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid:….. 

Verworpen 
 
SV: 
PvdA 
 
Voor: 
FR, HP 
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CC 16 A Verzamelamendement  Kadernota 2013 
De raad stelt voor de tekst van besluitpunt 5 
en 7 te vervangen door: 
5:  
“in de paragraaf 3.2 opgenomen 
bezuinigingen vast te stellen, met inbegrip van 
het afromen van de volgende 
bestemmingsreservers; g.achterstallig 
onderhoud beheer openbare ruimte  
- voor 2013 deze reserve niet maximaal af te 

romen 
- voor 2014 minimaal € 2,5 miljoen te 

doteren aan deze reserve en het restant in te 
zetten als bezuiniging” 

7: 
- “de lasten van afvalinzameling en 
- afvalverwerking te laten dalen als gevolg 

van de lagere kosten en de kwijtschelding 
van de afvalstoffenheffing niet te beperken. 

- De OZB niet meer de verhogen met meer 
dan 3% inflatie 

D66, 
VVD, 
PvdA, 
GLH, 
CDA, 
HPlus
, SL, 
AP, 
FR 

CM Zie de financiële vertaling van dit 
amendement in de bijlage. Het college 
waardeert de inspanningen van de raad om 
alternatieve dekking voor te stellen, maar 
heeft enkele kanttekeningen bij de 
haalbaarheid van de aangedragen 
dekkingsmogelijkheden. 
Het college zal zich inspannen om in goed 
overleg met de raad tot een oplossing te 
komen 
 

Inschatting kosten: ….  
Beschikbaar budget:…. 
Benodigde capaciteit: … 
Beschikbaar:….. 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid:….. 

Raadsbreed 
aangenomen 
 
SV:  
SP 

STZ 17 M Motie Dakgroen moet je doen 
College wordt verzocht voor de 
begrotingsbehandeling 2014 een uitgewerkt 
en financieel onderbouwd voorstel aan de raad 
voor te leggen om de aanleg van dakgroen 
fiscaal te stimuleren.   

GLH RD Op dit moment kan vanuit bestaande 
regelingen geen (fiscale) stimulering van 
dakgroen worden geboden. Overigens is de 
isolerende werking van een sedumdak  
beperkt. 
 
Het college ontraadt de motie. 

Inschatting kosten: ….  
Beschikbaar budget:…. 
Benodigde capaciteit: … 
Beschikbaar:….. 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid:….. 

Verworpen 
 
SV:  
PvdA, CDA, 
SP, AP, FR, 
SL, VVD, 
D66 
 
Voor:  
GLH 



Overzicht moties en amendementen inclusief besluitvorming behandeling Kadernota 2013, versie 4 juli  2013 

HA 2013 MA Onderwerp Indie
ner(s) 

PH Advies College Globale inschatting financiële 
en personele haalbaarheid 

Besluit 
Raad 

 

 16

M&S 18 M Motie ICT uitgaven in de hand houden/ 
ICT bezuiniging op 800.000 euro. 
College wordt verzocht de extra ICT post van 
800.000 € vooralsnog uit de begroting laten 

HPlus CM De komende jaren verwacht het college dat er 
aanzienlijke inspanningen noodzakelijk zijn 
op het gebied van informatie management, 
innovatie, technisch beheer, software en 
hardware kosten. 
In de eerder toegezegde raadsnota zal een 
verdere onderbouwing van het nu gevraagde 
budget worden voorgelegd. Het college 
adviseert de raad om het voorstel van het 
college af te wachten, en ontraadt om die 
reden de motie. 

Inschatting kosten: ….  
Beschikbaar budget:…. 
Benodigde capaciteit: … 
Beschikbaar:….. 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid:….. 

Verworpen 
 
Voor: 
AP, FR, HP 

STZ/
EC 

19 M Motie  “Blij met Beeld” 
De raad Besluit uit te spreken: 
“De Haarlemse gemeenteraad is blij met het 
standbeeld “Kenau en Ripperda” 
 

FR CM geen advies van het college. Inschatting kosten:  
n.v.t. 
Beschikbaar budget:  
n.v.t. 
Benodigde capaciteit:  
n.v.t. 
Beschikbaar:  
n.v.t. 
Conclusie t.a.v. haalbaarheid:  
positief 

Verworpen 
 
SV: 
PvdA, GLH, 
CDA, HP, 
SL, D66 
 
Voor: 
GLH (4), 
CDA, SP, 
AP, FR, HP, 
SL 

CC 20 M Niet voor schut 
College wordt opgedragen eenmalig  (in 
2014) de bestemmingsreserve groot 
onderhoud voor Verbreding Waarderweg en 
Schoterbrug in te zetten, de facto de € 2.3 
miljoen die, als het verzamelamendement 
wordt aangenomen, aan de reserve wordt 
toegevoegd, hiervoor in te zetten. 

SL RD   Verworpen 
 
SV: 
PvdA 
 
Voor: 
SL 
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VV
H 

21 M Motie ‘Bouwleges 
Verzoekt het college: 
Voor 1 oktober 2013 aan de raad een notitie 
met denkrichtingen voor te leggen met 
betrekking tot het terugbrengen van de 
kostencomponent van de bouwleges. 

CDA, 
AP, 
OPH, 
SP, 
FR 

BS   Aangenomen 
 
SV:  
PvdA, GLH, 
HP, VVD, 
D66 
 
Tegen: 
HP 

SZW 
CC 

22 M Motie ‘Langdurigheidstoeslag’ 
Verzoekt het college: 
Vooralsnog geen bezuiniging door te voeren 
op de langdurigheidstoeslag voor de jaren 
2015 en verder, 
De structurele lasten hiervan (€ 170.000) te 
dekken door te anticiperen op de positieve 
ontwikkeling van het accres vanaf 2015 (zoals 
vermeld in de meicirculaire). 

AP 
CDA  
SP 

JN 
CM 

  Verworpen 
 
SV: 
PvdA, GLH, 
FR, HP,D66 
 
Tegen: 
PvdA, 
GLH,VVD, 
D66 

CC 
STZ/
EC 

23 M MOTIE: Bevriezen toeristenbelasting 
Verzoekt het College: 
De verhoging van de Toeristenbelasting  zoals 
opgenomen in de Kadernota niet door te 
voeren en dit te dekken uit het verlagen van 
het budget voor Citymarketing. 

VVD 
HPlus 
 

EC   Verworpen 
 
Voor: 
HP, VVD, SL 

B&
W 

24 M Motie Hoogste Bestuursorgaan Ondermijnt 
door Onbehoorlijk Bestuur en 
Desinformatie 
Motie spreekt uit dat gemeenteraad 
vertrouwen in het voltallige college van B&W 
heeft verloren. 

AP, 
SP 

   Verworpen 
 
SV: 
HP, SL 
 
Voor:  
SP, AP 
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Reactie college op amendement 16

Het college heeft het amendement als volgt geïnterpreteerd:

In amendement 16 wordt voorgesteld de volgende dekking uit de kadernota te schrappen: (* 1.000 €)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kanttekeningen college:
minder afromen dotatie bestemmingsreserve 
beheer openbare ruimte 

pm 2.500         Gezien de ontwikkelingen in het gemeentefonds (fors lagere 
Algemene uitkering in 2013) ontraadt het college om de 
bestemmingsreserve in 2013 verder te ontzien

kwijtschelding afvalstoffenheffing niet beperken 244 244 244 244 244
tariefstijging afvalstoffenheffing -244 -244 -244 -244 -244
OZB stijging beperken tot 3% 300 300 300 300 300
Totaal -             2800 300 300 300 300

In amendement 16 is de volgende alternatieve dekking opgenomen:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kanttekeningen college:

Invullen taakstelling uit  cluster taken -1.290       Het schrappen van taken heeft een structureel financieel effect, 
hetgeen vooruit loopt op de takendiscussie.

Minder verlagen inkooptaakstelling -1.000       In kader van deugdelijk begroten is een hogere taakstelling op 
inkoop niet haalbaar. Doordat het voordeel niet kan worden 
gerealiseerd, zal gekort moeten worden op te behalen 
resultaten voor de stad.

Extra middelen ICT  van €  0,8 mln verlagen met € 0,2 
mln

-200           -200          -200          -200          -200          

Leges meer kostendekkend maken -300           -300          -300          -300          -300          Het college verneemt graag van de raad welke leges moeten 
worden verhoogd. 

Taakstelling Spaarnwoude doorzetten -15             -15            -15            -15            -15            
Verminderen prijsindexatie van … naar .. Deze dekking is niet duidelijk
Rioolheffing kostendekkend maken (tarief stijging) -117           -55            
Uitwerken verlaging rioolheffing (vervanging BBB) pm pm pm pm pm
Totaal -             -2.922       -570          -515          -515          -515          

Geschrapte dekking minus alternatieve dekking -             -122           -270          -215          -215          -215           
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