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raad 

 

 1 

CC 01 A Geen nieuwe BV, dat geld kunnen we 

wel wat anders mee 

Besluit: 

Artikel 5 op pagina 227 te schrappen 

SP RB Het voorstel van de SP gaat ervan uit dat de gemeente zelf 

voldoende slagkracht heeft om kansrijke private initiatieven te 

financieren en faciliteren, terwijl het voorstel van het college ervan 

uitgaat dat de regionale aanpak nodig is om de innovatiekracht van 

het MKB te faciliteren, vergroten en stimuleren. Invest-MRA kan 

door de schaalgrootte van de investeringen veel meer impact maken. 

Een individuele aanpak vanuit de afzonderlijke gemeenten kan tot 

versnippering leiden.    

Dit soort investeringen vergt specifieke expertise waarbij regionale 

samenwerking grote voordelen biedt. De uitdagingen als beschreven 

zijn bovendien gemeentegrens overstijgend. Door regionaal samen 

te werken worden de meest effectieve investeringen, zowel 

bedrijfseconomisch als qua milieueffecten, tot uitvoering gebracht. 

Dat hoeven niet per definitie Haarlemse investeringen te zijn. 

Investeren in de versterking van de regionale economische 

infrastructuur is echter ook nadrukkelijk gunstig voor Haarlem. 

Door de regionale bundeling van krachten wordt tevens de kans op 

het binnenhalen van Rijks- en EU-financieringen sterk vergroot. 

 

Op dit moment ligt er een voorstel, op initiatief van de provincie 

Noord-Holland, om Invest-MRA gefaseerd door te ontwikkelen naar 

een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Belangrijk 

voordeel hierbij is de deelname en financiële bijdrage van het 

ministerie van EZK, waardoor de slagkracht van het instrument 

verder wordt vergroot. De deelnemende gemeenten in Invest-MRA 

hebben als aandeelhouders een stem in deze eventuele verdere 

ontwikkeling.  

De taak om een nog onvolwassen markt van investeringskapitaal te 

voorzien wordt op afstand georganiseerd en bedrijfsmatig ingericht. 

Omdat het hier wel gaat om publiek geld is een adequate informatie 

en verantwoording naar deelnemers noodzakelijk en legitiem. De 

bevindingen/adviezen van de RKC van Haarlem m.b.t. 

deelnemingen zijn hier zeer nuttig. De uitwerking hiervan wordt 

t.z.t. om een zienswijze aan de raad voorgelegd. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 

 

Voor:  

SP OPH 

Jouw Hlm 

Trots Hlm 

(1) 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/01-Amendement-SP-Geen-nieuwe-BV-dat-geld-kunnen-we-wel-wat-anders-mee-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/01-Amendement-SP-Geen-nieuwe-BV-dat-geld-kunnen-we-wel-wat-anders-mee-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/01-Amendement-SP-Geen-nieuwe-BV-dat-geld-kunnen-we-wel-wat-anders-mee-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/01-Amendement-SP-Geen-nieuwe-BV-dat-geld-kunnen-we-wel-wat-anders-mee-1.pdf
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 2 

MO 02BIS A 

M 

Beschermd wonen geld voor Beschut 

wonen 

Besluit : 

aan besluit 2.a toe te voegen: Met 

uitzondering van de bestemming van het 

voordeel beschermd wonen. 

dan wel de verschuiving van de reserve 

beschermd wonen naar de algemene 

reserve te schrappen (toegevoegd na 

reactie college) 

Verzoekt het college: 

Maart 2021 de raad de besteding van de 

meevaller ter besluitvorming voor te 

leggen. 

SP MTM Kern van het voorstel in de begroting is het voornemen om een 

bedrag aan de reserve Opvang, wonen en herstel te onttrekken en 

naar rato uit te keren aan de gemeenten in de regio. Een uitkering 

die voor Haarlem ongeveer € 1,0 miljoen zal bedragen (pagina 16 

begroting). In de begroting wordt niet voorgeteld hiertoe nu te 

besluiten. Daarom maakt dit voornemen geen onderdeel uit van het 

besluit op pagina 227 ten aanzien van toevoegingen en 

onttrekkingen aan reserves. Het voornemen zal, wanneer de 

uitkering aan de regio een feit is, ter afweging aan de raad worden 

voorgelegd. 

Overigens is ook in de septembercirculaire zichtbaar dat er 

structureel € 1,4 miljoen middelen worden toegevoegd aan de 

integratie uitkering Beschermd wonen ten behoeve van de 

centrumgemeenten (zie pag. 8 informatienota) 

 

Dat is 2020 € 8 miljoen aan de algemene reserve onttrokken wordt 

om het verwachte tekort te dekken, vloeit voor een groot deel voort 

uit oplopende kosten van het sociaal domein. Als er dan één van de 

beleidsterreinen binnen het sociaal domein een voordeel wordt 

verwacht, vindt het college, gelet op de bezuinigingen op andere 

beleidsterreinen en de voorgestelde lastenverzwaring, dit 

voornemen evenwichtig. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 

 

 

Voor: 

SP  AP 

Trots Hlm 

OPH  

Jouw Hlm 

CC ism 

IV 

03 M Geen Risico nemen, maar problemen 

voorkomen 

Draagt het college op: 

Bij de geactualiseerde informatie-

beveiligingsrisicoanalyse tevens concrete 

voorstellen aan de raad voor te leggen met 

welke investeringen impact en kans op een 

cyberaanval zullen afnemen; 

SP JB In de informatienota van december wordt het genoemde risico 

geanalyseerd. Er worden beheersmaatregelen bepaald die kans en 

impact kunnen verminderen. Op basis hiervan worden de 

prioriteiten van 2021 bepaald. In eerste instantie is hierbij de focus 

op het verminderen van de kans. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college ontraadt derhalve de motie. 

 

Verworpen 

 

 

Voor: 

SP VVD  

Trots Hlm 

AP Jouw 

Hlm CU 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/02-Amendement-SP-Beschermd-wonen-geld-voor-Beschut-wonen-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/02-Amendement-SP-Beschermd-wonen-geld-voor-Beschut-wonen-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/03-Motie-SP-Geen-Risico-nemen-maar-problemen-voorkomen-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/03-Motie-SP-Geen-Risico-nemen-maar-problemen-voorkomen-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/03-Motie-SP-Geen-Risico-nemen-maar-problemen-voorkomen-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/03-Motie-SP-Geen-Risico-nemen-maar-problemen-voorkomen-1.pdf
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 3 

MO/ 

JOS 

04  A Verhuiskostenvergoeding niet verlagen 

Besluit:  

Beslispunt 2 onder a aan te vullen met: 

“De verhuiskostenvergoeding (onderdeel 

maatregelen Jeugd en WMO) wordt niet 

verlaagd. De geraamde opbrengst van circa 

€ 35.000 per jaar wordt gedekt door de 

kostendekkingsgraad van leges te 

verhogen: Verstrekking gegevens GBA, 

huidige kostendekkingsgraad 65%, 

opbrengst bij 87% is € 35.000” 

CU MTM De verhuiskostenvergoeding Wmo is niet te vergelijken met de 

‘Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij 

renovatie’. Daarbij is sprake van een verplichtte verhuizing als 

gevolg van renovatie of sloop van de woning. De 

verhuiskostenvergoeding Wmo wordt verstrekt als bijdrage in de 

kosten van een vrijwillige verhuizing, dit betreft een 

tegemoetkoming in de kosten voor het verhuizen.  

 

Binnen de Wmo wordt uitgegaan van de goedkoopst 

compenserende voorziening. De kosten voor stoffering en 

verhuizing voor een tweepersoonshuishouden worden door het 

NIBUD geraamd op € 2.012 en voor een 

meerpersoonshuishouden op € 2.588. De gemeentelijke 

vergoeding ligt boven het richtbedrag van het NIBUD, daarom 

ziet het college geen noodzaak om de bijdrage te verhogen.  

 

Het college ontraadt het amendement. 

 

Verworpen 

 

 

Voor: 

CU SP AP  

Trots Hlm 

(1) OPH  

Jouw Hlm  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/04-Amendement-CU-Verhuiskostenvergoeding-niet-verlagen.pdf
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 4 

MO 05 M Mantelzorgcompliment 

Verzoekt het college  

Voor de Kadernota te komen met een 

voorstel voor het houden van een proef 

met het mantelzorgcompliment en hiervoor 

bijvoorbeeld dekking te vinden binnen 

verhoging kostendekkingsgraad leges of 

het niet organiseren van de dag van de 

mantelzorger, 

CU MTM De Wmo geeft gemeenten beleidsvrijheid in de besteding van de 

mantelzorggelden. Tot en met 2014 was het Rijk verantwoordelijk 

voor het mantelzorgcompliment. De gemeente Haarlem heeft in 

2015, na overleg met welzijn- en zorgaanbieders, participatieraad en 

andere belanghebbenden, besloten in te zetten op algemene, voor 

iedereen beschikbare mantelzorgondersteuning en geen individueel 

mantelzorgcompliment te verstrekken. Het college is van mening 

dat het beschikbare budget goed besteed wordt aan collectieve en 

individuele ondersteuning en het jaarlijkse evenement.  

In de Klankbordgroep Mantelzorg is met mantelzorgers gesproken 

over hoe de waardering aan mantelzorgers vormgegeven kan 

worden die aansluit bij hun behoefte. Op basis van deze gesprekken, 

en wegens COVID-19, wordt er dit jaar in plaats van de ‘Dag van de 

Mantelzorg’ de ‘Week van de Mantelzorg’ georganiseerd. Ook bij 

het vormgeven van de waardering aan mantelzorgers voor volgende 

jaren wordt de Klankbordgroep Mantelzorg betrokken. 

Het college ontraadt de motie.  

 

Verworpen 

 

 

Voor: 

CU CDA SP 

Jouw Hlm  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/05-Motie-CU-Mantelzorgcompliment.pdf
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 5 

PG/ 

OMB 

06 M Waddenstraat optimaliseren voor meer 

30 km zones 

Verzoekt het college: 

• Met de corporatie te verkennen of de 

bouwopgave rond de Waddenstraat kan 

worden geoptimaliseerd zodat de bijdrage 

aan de openbare ruimte voor een groter 

deel kan worden gedekt uit woningbouw 

(bij voorkeur tenminste 50% reductie van 

de IP post), bijvoorbeeld door het 

toevoegen van extra woningen en het 

verlagen van de parkeernorm en de raad 

bij het volgende IP te informeren of als 

gevolg hiervan de IP reservering voor 

openbare ruimte Waddenstraat kan 

worden verlaagd; 

• De opbrengst van deze optimalisatie in 

het IP te reserveren voor extra 

investeringen in realisatie van 30 km 

zones; 

CU FR Een optimalisering van kosten en opbrengsten in de gebiedsvisie is 

reeds in gang gezet om tot een sluitende businesscase te komen. Het 

college doet dit samen met Pre Wonen, de corporatie die het 

initiatief heeft genomen voor de nieuwbouw. De bijdrage zoals die 

in het investeringsplan is voorzien is daarvoor nodig. 

Bij de optimalisatie gaat het college uit van de beleidskaders, zoals 

die met de startnotitie zijn meegegeven (onder andere ten aanzien 

van parkeren en woningdifferentiatie). Een verdere aanscherping 

gaat verder dan de door de raad meegegeven beleidskaders.  

Het herinrichten van straten tot 30 km zones zal naar verwachting 

aanzienlijke financiële middelen vragen. Het college stelt voor de 

financiering van straten tot 30 km te betrekken bij het 

raadsinitiatiefvoorstel voor D66 over 30 km zones.  

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 

 

Voor: 

CU  

 

SV:  

AP 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/06-Motie-CU-MOTIE-Waddenstraat-optimaliseren-voor-meer-30-km-zones.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/06-Motie-CU-MOTIE-Waddenstraat-optimaliseren-voor-meer-30-km-zones.pdf


  Overzicht amendementen en moties Programmabegroting 2021-2025 inclusief besluitvorming 

AFD Nr. 
2020 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies college Besluit 
raad 

 

 6 

CC 07 A Snijden in de stad is ook snijden in eigen 

vlees 

Besluit de begroting als volgt te 

amenderen:  

-Schrappen paragraaf ‘Verhoging OZB’ en 

paragraaf ‘Verhoging baten parkeren’ op 

pagina 27.  

- De tekst ‘Zodra het beleid concreet is, 

kan hier een deugdelijke financiële raming 

voor worden gemaakt. De verwachting is 

dat een toename van thuiswerken op 

termijn besparing zal opleveren, maar het 

is nog niet goed vast te stellen wanneer 

deze geëffectueerd zal worden. Het streven 

is om in 2021 een goed afgewogen 

thuiswerkbeleid voor de organisatie vast te 

stellen en vervolgens te implementeren’ in 

de paragraaf ‘Ontwikkeling en 

implementatie thuiswerkbeleid en -

protocol’ op pagina 196 te veranderen in: 

‘Zodra het beleid concreet is, kan hier een 

deugdelijke financiële raming voor worden 

gemaakt. Omdat thuiswerken op termijn 

besparing zal opleveren, wordt taakstellend 

een besparing van 500.000 ingerekend’.  

VVD MS, JB Bezuinigen is ook snijden in eigen vlees. Daarom is naar een 

evenwichtige verdeling gezocht in bezuinigingen op bestaande 

taken, bezuinigingen op ambitie (is beiden snijden in eigen vlees) en 

verhoging van baten. 

 

Het thuiswerken is noodzakelijk vanwege corona. Er wordt niet 

beoogd dat er structureel in deze omvang wordt thuisgewerkt. Het is 

wel te verwachten dat er ook na het coronatijdperk meer 

medewerkers thuis gaan werken. De omvang van een mogelijke 

besparing kan nu niet onderbouwd worden. Er moeten ook extra 

kosten gemaakt worden om thuiswerken mogelijk te maken, zoals 

aanpassingen in de gebouwen, kosten voor devices en thuiswerk 

plekken. Op dit moment zijn deze kosten onvoldoende inzichtelijk.  

 

Het college ontraadt het amendement. 

Verworpen 

 

 

Voor: 

VVD SP 

Trots Hlm 

(1)  

Jouw Hlm 

HvH LH 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/07-Amendement-VVD-Snijden-in-eigen-vlees.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/07-Amendement-VVD-Snijden-in-eigen-vlees.pdf
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 7 

CC 08 M ‘Een goede raad denkt zelf’   

Besluit om niet te wachten op voorstellen 

van het college maar zelf in maart 2022 de 

mogelijke keuzes en richtingen van de 

taakstellingen te bespreken  

VVD MS Het college heeft kennisgenomen van de motie en het is aan de raad 

om hierover te beslissen. Als de raad dit in maart 2021gaat 

bespreken, kan het college de uitkomst van de zelfstandige 

beraadslaging van de raad meenemen bij het opstellen van en 

invullen van taakstellingen in de Kadernota 2022. Het college 

onderschrijft het voornemen dat de raad zelf mogelijke keuzes en 

richtingen meegeeft en bespreekt. Het college denkt echter niet dat 

dit de positie van de raad versterkt los van afgewogen voorstellen 

uit het college en beschouwt dit als een voorstel aan de raad. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 

 

 

Voor: 

VVD SP 

Trots Hlm 

(1) HvH CU 

LH 

CC 09 M ‘Hoe meer risico, hoe meer bezuinigen’  

Besluit dat bij toename van het benodigd 

weerstandsvermogen door stijging van het 

risico de algemene reserve voldoende 

wordt aangevuld door aanvullende 

bezuinigingen door te voeren 

VVD MS De ratio weerstandsvermogen kan niet meerjarig worden berekend, 

omdat er voor het meerjarig kwantificeren van risico’s te weinig 

concrete informatie beschikbaar is. Daarom wordt elk jaar de laatste 

berekening als uitgangspunt voor het te voeren beleid genomen. Dat 

is in dit geval de begroting 2021. Dat betekent niet dat het college 

de komende vier jaar uitgaat van een gelijkblijvend risico. Twee 

keer per jaar, bij de jaarstukken en de begroting, worden de risico’s 

herijkt. Als het risicoprofiel wijzigt, waardoor het afgesproken ratio 

van 1,4 (ruim voldoende) niet wordt gehaald heeft dat als 

consequentie dat er meer gestort moet worden naar de algemene 

reserve.  

 

Het college kent een hoog belang toe aan het uitgangspunt van een 

ratio weerstandsvermogen van 1,4. Daarom is ook in de begroting 

voorgesteld het weerstandsvermogen weer aan te vullen naar een 

ratio van 1,4. Deze aanvullende dotaties vergen extra bezuinigingen 

waardoor het herstel gefaseerd is geraamd. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 

 

 

Voor: 

VVD CDA 

OPH HvH 

CU LH 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/08-Motie-VVD-Goede-raad-denkt-zelf.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/09-Motie-VVD-Ratio-weerstandsvermogen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/09-Motie-VVD-Ratio-weerstandsvermogen.pdf
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 8 

MO/ 

JOS 

 

10 M Toepassing van de regeling risicovolle 

projecten op de inkoop van 

(maatwerk)voorzieningen WMO en 

Jeugd  

Roept het college op, 

•De regeling risicovolle projecten van 

toepassing te verklaren op de volgende 

inkoopronde voor 

(maatwerk)voorzieningen WMO en Jeugd 

VVD AP 

HvH LH 

MTM, 

JB 

De RRP regelt dat er regelmatig aan de raad wordt gerapporteerd 

over de voortgang van een risicovol project. Het college heeft ook 

zonder deze motie het voornemen om de raad te informeren over de 

voortgang van de nieuwe inkoopronde jeugd en Wmo. 

 

Gelet op de omschrijving van projecten in de regeling risicovolle 

projecten komt dat niet goed overeen met een inkooptraject. Daarom 

is deze regeling is onvoldoende toepasbaar op het regionale 

verwervingstraject Inkoop Jeugd. De systematiek van de RRP is 

meer gericht op projectbeheersing dan op regionale inkooptrajecten 

van producten. 

 

De twee regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond hebben te maken 

met een norm voor opdrachtgeverschap, een regiovisie en een 

gezamenlijk inkooptraject. Er zijn regionale uitgangspunten Inkoop 

geformuleerd die met zeven gemeenten uitgewerkt moeten worden 

in een gezamenlijk politiek bestuurlijk traject: 

- Afwijkend is niet onwenselijk;  

- Preventief en gemixt;  

- Oog voor de context; 

- Hulp zo veel mogelijk in de leefwereld;  

- Veiligheid voorop. 

 

In december presenteert het college een informatienota over de 

planning van een aantal samenhangende thema’s voor zowel Jeugd 

als Wmo. In het voorjaar 2021 volgt voor Jeugd en Wmo een 

verwervingsstrategie en vervolgens het programma van eisen.  

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college ontraadt derhalve de motie. 

 

Verworpen 

 

 

Voor: 

VVD SP 

Trots Hlm 

OPH AP 

HvH CU 

LH 

 

SV: 

OPH 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/10-Motie-VVD-Breng-de-inkoop-van-WMO-en-Jeugdzorgvoorzieningen-onder-de-RRP.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/10-Motie-VVD-Breng-de-inkoop-van-WMO-en-Jeugdzorgvoorzieningen-onder-de-RRP.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/10-Motie-VVD-Breng-de-inkoop-van-WMO-en-Jeugdzorgvoorzieningen-onder-de-RRP.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/10-Motie-VVD-Breng-de-inkoop-van-WMO-en-Jeugdzorgvoorzieningen-onder-de-RRP.pdf
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 9 

CC 11 A Meer investeringsruimte: reserve beheer 

en onderhoud weer aanvullen 

Besluit:  

Beslispunt 2 onder d over toevoegingen en 

onttrekkingen aan reserves als volgt te 

wijzigen: 

-Onderdeel 4 komt te luiden: “In de jaren 

2022 tot en met 2025 weer € 2 miljoen 

terug te storten in de reserve beheer en 

onderhoud conform de reeks als 

opgenomen in paragraaf 1.5 en aanvullend 

daarop in de jaren 2021 t/m 2034 jaarlijks 

€ 0,25 miljoen terug te storten in de 

reserve beheer en onderhoud. Deze 

jaarlijkse storting van € 0,25 miljoen te 

dekken door een verhoging van de OZB-

woningen vanaf 2022 en een eenmalige 

verhoging van de OZB-niet-woningen in 

2021.” 

CU MS In de Kadernota 2022 zal een nadere onderbouwing van de reserve 

beheer en onderhoud worden opgenomen. Op basis van eerste 

berekeningen kan een deel van de reserve vrijvallen. 

 

Bij de bezuinigingsvoorstellen is naar een evenwichtige verdeling 

gezocht in bezuinigingen op bestaande taken, bezuinigingen op 

ambitie en verhoging van baten. De verhoging van baten bestaan uit 

incidentele onttrekkingen aan reserves en een zo’n beperkt 

mogelijke stijging van belastingen (OZB en parkeren). 

 

In deze coronatijd hebben veel ondernemers het zwaar en zoekt het 

college mogelijkheden voor steunmaatregelen. Om dan juist de 

OZB-niet woningen in 2021 te verhogen (waaronder juist ook 

winkels, horeca, etc. vallen) ontraadt het college. Een verhoging van 

de OZB-woningen in 2022, voordat de algemene taakstelling, nog in 

te vullen bij de kadernota, is ingevuld, ontraadt het college. 

 

Het college ontraadt het amendement. 

 

Verworpen 

 

 

Voor: 

SP (1)  CU 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/11-Amendement-CU-Meer-investeringsruimte-Reserve-beheer-en-onderhoud-weer-aanvullen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/11-Amendement-CU-Meer-investeringsruimte-Reserve-beheer-en-onderhoud-weer-aanvullen.pdf
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CC 12 A Meer investeringsruimte: reserve 

vastgoed weer aanvullen 

Besluit:  

- Beslispunt 2 onder d over toevoegingen 

en onttrekkingen aan reserves als volgt te 

wijzigen: 

- Onderdeel 2 komt te luiden “In 2022 en 

2023 respectievelijk € 3,5 miljoen en € 

0,425 miljoen aan de reserve vastgoed te 

onttrekken, in 2024 weer € 0,075 miljoen 

terug te storten en vanaf 2025 jaarlijks € 

0,325 miljoen terug te storten tot dat de 

onttrekking volledig is gecompenseerd.” 

- Het college de opdracht te geven 

aanvullende voorstellen te doen voor de 

benutting van deze middelen voor 

versnelling van verduurzaming van het 

vastgoed. 

- De opbrengsten te storten in de reserve 

energiebesparing. 

- Dit te dekken door verhoging van de 

toeristenbelasting vanaf 2022 met € 0,225 

miljoen en een extra taakstelling 

efficiency cultureel vastgoed vanaf 2022 

van € 0,100 miljoen. 

CU MS De reserve vastgoed heeft mede als doelstelling om een bijdrage te 

leveren aan de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed. Nu 

de verduurzaming in het investeringsplan is opgenomen is het 

college van mening dat de reserve vastgoed een bijdrage in de 

dekking van de kosten kan leveren. Het volledig aanvullen van de 

reserve is daarom niet noodzakelijk. 

 

In het amendement wordt voorgesteld om hiertoe wel te besluiten en 

in dekking te voorzien door het budget voor cultureel vastgoed met 

€ 250.000 te verlagen en een taakstelling efficiency cultureel 

vastgoed te verhogen met € 100.000 en de toeristenbelasting met     

€ 0,50 te verhogen. 

 

Voor 2022 en verder is al een taakstelling van € 250.000 ‘efficiënte 

verhuur accommodaties sector cultuur’ geraamd. Het college 

ontraadt hier bovenop nog eens het budget voor cultureel vastgoed 

te verlagen en de taakstelling te verhogen, zeker nu de instellingen 

vanwege corona alle zeilen moeten bijzetten overeind te blijven. 

Aan het begin van deze coalitieperiode is ingaande 2019 de 

toeristenbelasting verhoogd. Afgesproken is toen voor vier jaar, dus 

tot en met 2022, is afgesproken de toeristenbelasting niet te 

verhogen. Ook het gewenste economisch herstel in de stad wordt 

naar de mening van het college niet bevorderd door nu een 

verhoging van de toeristenbelasting voor te stellen. 

 

Het college ontraadt het amendement. 

 

Verworpen 

 

 

Voor: 

CU SP (1) 

Trots Hlm 

(1) 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/12-Amendement-CU-Meer-investeringsruimte-Reserve-vastgoed-weer-aanvullen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/12-Amendement-CU-Meer-investeringsruimte-Reserve-vastgoed-weer-aanvullen.pdf
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HRM 

ism CC 

13 A Werk met werk door meer werk door 

eigen werkers! 

Besluit:  

Beslispunt 2 onder a aan te vullen met: 

“Het werk-met-werk budget wordt niet 

verlaagd in 2021, 2022 en 2023 met 

respectievelijk € 0,45 miljoen, € 0,35 

miljoen en € 0,25 miljoen maar wordt in 

2021 verlaagd met € 0,1 miljoen en in 

2022 en 2023 verhoogd met respectievelijk 

€ 0,35 miljoen en € 0,45 miljoen. Dit 

wordt gedekt door een verhoogde 

taakstelling voor vermindering van de 

externe inhuur. Tevens worden de 

tussendoelen voor de effectindicator 

externe inhuur op blz. 140 aangepast in 

12% voor 2021 en 10% voor 2022 en 

2023.” 

CU JB De voorgestelde besparing is niet te bevestigen. Er is geen 

vastgesteld inhuurbudget, voor een deel wordt dit aangevuld vanuit 

projectgelden welke in de begroting nog niet zijn aangemerkt voor 

inhuur of die pas later in het jaar beschikbaar komen.  

Het inhuurbudget biedt derhalve geen gegarandeerde dekking voor 

compensatie van de besparing op het werk-met-werkbudget. Het 

college overweegt dat inhuur niet altijd duurder is dan eigen 

personeel, dat rekening moet worden gehouden met hogere 

overheadlasten voor eigen personeel, dat vermindering van inhuur 

begrensd is door de mogelijkheden de benodigde capaciteit en 

kennis op de gewenste termijn in eigen dienst te nemen en dat de 

dekking voor inhuur vaak tijdelijke budgetten betreft waarbij ook 

financiering van derden in het geding is. 

Het college hanteert om dezelfde redenen de Roemer-norm ook als 

een streefwaarde en heeft daarvoor vooral overwegingen van niet-

financiële aard, zoals continuïteit en beschikbaarheid van kennis in 

de eigen organisatie en van goed werkgeverschap. 

  

Het college ontraadt het amendement.  

 

Verworpen 

 

 

Voor: 

CU VVD 

SP Trots 

Hlm OPH 

AP Jouw 

Hlm HvH 

LH 

MO/ 

JOS 

14 A 

M 

Zorg goed voor de Zorg 

Besluit: 

Aan besluit 2.a toe te voegen: Met 

uitzondering van de maatregelen en 

taakstellingen op het gebied van de WMO 

en Jeugdzorg; 

 

Draagt het college op; 

Om met partners in de zorg  2021 te 

gebruiken om zoveel mogelijk bureaucratie 

weg te snijden, en het geld wat deze 

maatregelen opleveren op te nemen in de 

kadernota 2022; 

SP MTM, 

JB 

Gelet op de oplopende tekorten bij Jeugd en Wmo neemt het college 

de verantwoordelijkheid om maatregelen voor te leggen om de 

kosten te beheersen. Het college heeft met deze maatregelen ook 

ingezet op het verminderen van bureaucratie én het verminderen van 

administratieve lasten bij zowel de aanbieders als bij de gemeente 

zelf, dit binnen de wettelijke mogelijkheden en de ruimte die de raad 

heeft gegeven.  

Het kwantificeren van deze efficiency laat zich lastig vertalen in 

zichtbare financiële opbrengsten, bovendien is dit financiële effect 

vaak op langere termijn zichtbaar.  

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 

 

 

Voor: 

SP Trots 

Hlm OPH 

AP Jouw 

Hlm 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/13-Amendement-CU-AMENDEMENT-Werk-met-werk-door-meer-werk-door-eigen-werkers.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/13-Amendement-CU-AMENDEMENT-Werk-met-werk-door-meer-werk-door-eigen-werkers.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/14-Amendement-SP-Zorg-goed-voor-de-Zorg.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/14-Amendement-SP-Zorg-goed-voor-de-Zorg.pdf
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BBOR 

ism CC 

15 M Ondersteun eigenaren bij bestrijding 

iepenziekte 

Geeft het college de opdracht om 

1. Het mogelijk te maken voor particuliere 

eigenaren om afstand te doen van een 

zieke of dode iep, waarbij de kosten van 

het kappen, ontbasten, afvoeren en 

verwerken voor rekening van de 

gemeente komen; 

2. Eigenaren van iepen aan te bieden om 

hun iepen op kosten van de gemeente te 

laten inenten; 

3. Hiertoe een bedrag van 15.000 euro vrij 

te maken uit de post onvoorzien. 

SP MS Het college onderschrijft het belang om iepziekte aan te pakken. 

Daarom heeft zij in 2020 ruim 1.100 iepen (ruim 25% van het iepen 

areaal) preventief laten behandelen. 

Er wordt nu geëvalueerd hoe de bestrijding van iepenziekte tot nu 

toe is verlopen en welke verbeterpunten nog meer te behalen zijn 

naast verbeteren op signalering, toezicht en handhaving van 

iepenziekte bij particuliere iepen en ophalen van besmet hout. Naar 

verwachting zal in januari 2021 uit de evaluatie het bijgestelde plan 

van aanpak met maatregelen ter Bestrijding Iepenziekte. 

  

Het preventief vaccineren van iepen op particulier terrein is erg 

bewerkelijk en is ook niet de meest effectieve manier om de ziekte 

bij particulieren iepen te bestrijden. Het geeft weliswaar zekerheid 

voor de eigenaar dat zijn boom dat jaar niet besmet zal raken, maar 

heeft relatief gezien weinig impact. Daarnaast is het 

precedentwerking bij andere boomziekten dat de gemeente ook hier 

medeverantwoordelijkheid krijgt. 

 

Het college onderkent de noodzaak dat besmette iepen snel en 

deskundig gerooid moeten worden om verdere verspreiding tegen te 

gaan, maar dat het in de praktijk bij besmette iepen op particulier 

terrein toch vaak lang duurt alvorens de boom daadwerkelijk 

verwijderd wordt. Dit heeft te maken met signalering, toezicht en 

handhaving, zoals hierboven al als verbeterpunt is genoemd. Een 

afstandsverklaring zou de mogelijkheid kunnen geven om zonder 

verdere aanschrijvingen en handhavingsprocedures snel te handelen, 

waardoor verdere besmetting voorkomen wordt en dat zal zeker bij 

de evaluatie worden betrokken. 

  

Het college ontraadt de motie voor wat betreft het preventief laten 

behandelen van particuliere iepen en adviseert de raad het plan van 

aanpak met maatregelen ter bestrijding Iepenziekte af te wachten. 

 

Verworpen 

 

 

Voor: 

SP Trots 

Hlm OPH 

AP Jouw 

Hlm HvH 

CU LH 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/15-Motie-SP-Ondersteun-eigenaren-bij-bestrijding-iepenziekte.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/15-Motie-SP-Ondersteun-eigenaren-bij-bestrijding-iepenziekte.pdf
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MO 16BIS A Geen nieuw normenkader en geen 

resultaatbekostiging huishoudelijke 

ondersteuning teruggedraaid; 

Besluit:  

Beslispunt 2 onder a aan te vullen met: 

“Hulp bij het Huishouden blijft 

productiegericht gecontracteerd en (in 

ieder geval voor huidige cliënten) op basis 

van het oude normenkader. Maatregel 19 

van de maatregelen Jeugd en WMO wordt 

dus niet doorgevoerd. Dit wordt gedekt 

door subsidies in 2021 niet volledig te 

indexeren maar slechts voor 50% (voor 

0,8% i.p.v. 1,6%) net zoals gebeurt bij de 

materiële budgetten waarbij subsidies in 

sociale basis en cultuursector wel volledig 

worden geïndexeerd (bisversie: geel 

toegevoegd na reactie college+2 extra 

overwegingen in motie) 

CU AP MTM Als gevolg van het Abonnementstarief Wmo is het aantal gebruikers 

van de Hulp bij het huishouden sterk gestegen. Om de stijgende 

kosten beheersbaar te houden moet het college maatregelen nemen.  

 

De hulp bij het huishouden is al sinds 2007 onderdeel van de 

Wmo. Om de omvang van de indicatie vast te stellen wordt in de 

huidige uitvoeringspraktijk gebruik gemaakt van het 

indicatieprotocol dat ook in 2007 al werd gehanteerd. Er is dus geen 

sprake geweest van een generieke verlaging van het aantal uren in 

2015.  

 

De huidige wijze van bekostigen (productiebekostiging) heeft een 

aantal nadelen. Het biedt geen flexibiliteit om op- en af te schalen 

als de situatie van de inwoner daar om vraagt, de administratieve 

lasten zijn hoog en er is voor de zorgaanbieder geen prikkel om 

daadwerkelijk te kijken welke ondersteuning een inwoner nodig 

heeft. Daarmee wordt de inwoner ook niet in zijn kracht gezet en 

gestimuleerd om zelf bij te dragen aan het huishouden waar dat nog 

kan. Met resultaatfinancierring worden de administratieve lasten 

teruggebracht en hebben zorgaanbieders de mogelijkheid om 

flexibel ondersteuning in te zetten, ook als dat meer moet zijn. 

 

Aanpassing van de Wet om resultaatbekostiging mogelijk te maken 

is momenteel in voorbereiding. Daarbij wordt ook specifiek 

aandacht besteed aan de rechtszekerheid van de inwoner. Ook het 

college vindt dit belangrijk en zal zorgvuldig te werk gaan bij 

wijziging van de bekostigingsvorm. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 

 

 

Voor: 

CU SP Trots 

Hlm (1) 

OPH AP 

Jouw Hlm  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/16-Amendement-CU-Geen-nieuw-normenkader-en-geen-resultaatbekostiging-huishoudelijke-ondersteuning.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/16-Amendement-CU-Geen-nieuw-normenkader-en-geen-resultaatbekostiging-huishoudelijke-ondersteuning.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/16-Amendement-CU-Geen-nieuw-normenkader-en-geen-resultaatbekostiging-huishoudelijke-ondersteuning.pdf
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JOS 17BIS A CJG-coach onmisbaar voor Schalkwijk  

Besluit:  

Besluitpunt 2 van de Programmabegroting 

2021-2025, onder b: “De raad stemt in met 

b. de invulling van de taakstelling conform 

de paragraaf Bezuinigingen (paragraaf 

1.5)” aan te vullen met: 

behoudens de bezuiniging op de “Inzet 

handhaving” voorzover deze ziet op het 

doorhalen van middelen voor de (extra) 

CJG-coach voor Schalkwijk, en het tekort 

als gevolg van het niet doorvoeren van dit 

deel van de bezuiniging op “Inzet 

handhaving” te dekken door een 

corresponderende verhoging van het tarief 

voor bezoekersparkeren op straat 

 

BIS versie (toegevoegd na reactie college) 

Besluitpunt 2 van de Programmabegroting 

2021-2025, onder b: “De raad stemt in met 

b. de invulling van de taakstelling conform 

de paragraaf Bezuinigingen (paragraaf 

1.5)” aan te vullen met: 

behoudens de bezuiniging op de “Inzet 

handhaving” voorzover deze ziet op het 

doorhalen van middelen voor de (extra) 

CJG-coach voor Schalkwijk, en het tekort 

als gevolg daarvan, in 2021 éénjarig te 

dekken vanuit de Reserve Leefbaarheid en 

Participatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PvdA JW/JB/

RB 

Hoewel het college positief staat tegenover de strekking van het 

amendement, ontraadt zij deze ook. Het college heeft via de cluster 

verdeling gezocht naar een balans tussen diverse bezuinigingen. Het 

college geeft de voorkeur aan binnen het cluster ambitie een 

oplossing te vinden. 

 

In de begrotingsvoorbereiding heeft het college ook naar de 

inkomsten en dus ook parkeerinkomsten gekeken. Gelet op de 

stapeling van maatregelen afgelopen periode, op effecten van 

COVID-19 en het voorstel tot verhoging van de parkeerbaten in 

deze begroting, acht het college het op dit moment niet realistisch 

om de parkeerbaten verder te verhogen. Dit mede gelet op 

mogelijke negatieve parkeereffecten. 

 

Het college ontraadt het amendement. 

 

Aangenomen 

 

Voor: 

GLH PvdA 

CDA SP 

Trots Hlm 

Jouw Hlm  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/17-Amendemt-PvdA-CJG-coach-onmisbaar-voor-Schalkwijk.pdf
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18 M Nieuw sportgebouw voor Triple Threat  

Threat. 

Verzoekt het college: 

- voor de kadernota 2022 (in 2021) met 

voorstellen te komen hoe de genoemde 3 

miljoen te besteden, waarbij er in elk geval 

een bijdrage wordt gereserveerd voor een 

nieuwe sporthal voor Triple Threat 

PvdA MS In het Integraal uitvoeringsplan sportaccommodaties 2018 – 2028 

‘Sport aan zet’ zijn de benodigde investeringen voor zowel de 

autonome groei, als groei op basis van de woonvisie voor de 

komende tien jaar opgenomen. In de Kadernota 2018 – 2022 zijn 

een deel van deze benodigde investeringen vastgesteld en 

opgenomen in het Investeringsplan sport. Op basis van de 

beschikbaar gestelde middelen is vervolgens de investeringsagenda 

geactualiseerd en ter besluitvorming voorgelegd aan de 

gemeenteraad (2019/237490). 

  

In deze investeringsagenda was nog geen nieuwe sporthal 

opgenomen voor Triple ThreaT. Dit had te maken met het feit dat er 

nog geen geschikte locatie gevonden was in Schalkwijk voor de 

realisatie hiervan en de prioritering van andere projecten. Wel wordt 

in de ontwikkelzone Zuid West rekening gehouden met een 

eventuele sporthal en wordt ook onderzocht of een nieuwe sporthal 

kan landen in het centrum van Schalkwijk.  

  

Voor de Kadernota 2022 wordt de investeringsagenda sport 

geactualiseerd. Een nieuwe sporthal in Schalkwijk (onder andere ten 

behoeve van Triple ThreaT) wordt hierin betrokken.  

  

Het college staat positief tegenover de motie.  

 

Ingetrokken 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/18-Motie-PvdA-CDA-Nieuw-sportgebouw-voor-Triple-Threat.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/18-Motie-PvdA-CDA-Nieuw-sportgebouw-voor-Triple-Threat.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/18-Motie-PvdA-CDA-Nieuw-sportgebouw-voor-Triple-Threat.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/18-Motie-PvdA-CDA-Nieuw-sportgebouw-voor-Triple-Threat.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/29-mei/19:30/Getekend-raadsstuk-Vaststellen-geactualiseerde-Investeringsagenda-binnensport-2019-2022.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/29-mei/19:30/Getekend-raadsstuk-Vaststellen-geactualiseerde-Investeringsagenda-binnensport-2019-2022.pdf
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19 M “Geen onneembare financiële drempels 

Voorzieningen Jeugd en Wmo”             

Roept het College op 

•Om bij introductie van eigen bijdragen in 

het Sociaal Domein altijd een systeem toe 

te passen op basis van draagkracht; 

•Om te allen tijde te garanderen dat 

huishoudens met een inkomen tot 130% 

van het sociaal minimum onbelemmerde 

toegang hebben tot alle voorzieningen in 

het Sociaal Domein; 

PvdA MTM, 

JB 

Het college leest deze motie als het willen regelen van draagkracht 

bij eigen bijdrage regelingen. Dat wordt door het college al 

uitgevoerd. Overigens geldt dat het alleen openststellen van 

voorzieningen voor mensen met lage inkomens wettelijk niet 

toegestaan is. In de Jeugdwet staat opgenomen dat geen eigen 

bijdrage voor maatwerkvoorzieningen jeugd mag worden gevraagd. 

In de Wmo is de eigen bijdrage wettelijk geregeld in de vorm van 

een abonnementstarief dat voor alle inwoners gelijk is, ongeacht het 

inkomen. Gemeenten kunnen derhalve geen systeem naar 

draagkracht toepassen op maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo. 

 

Alle inwoners hebben onbelemmerde toegang tot alle 

maatwerkvoorzieningen ongeacht hun inkomen. Dat geldt 

vanzelfsprekend ook voor mensen met een minimuminkomen. 

Inkomen speelt immers geen rol in de aanvraag, beoordeling en 

toekenning van een maatwerkvoorziening.  

 

Wel biedt Haarlem via de HaarlemPas de mogelijkheid aan mensen 

met een minimuminkomen een beroep te doen op bijzondere 

bijstand ten behoeve van eigen bijdrageregelingen. Vergoeding van 

eigen bijdragen zit ook in de gemeentelijke zorgpolis voor mensen 

met een HaarlemPas. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie. 

 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

E 

N 
(aangehouden) 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/19-Motie-PvdA-Voorzieningen-Jeugd-en-Wmo-voor-iedereen-toegankelijk.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/19-Motie-PvdA-Voorzieningen-Jeugd-en-Wmo-voor-iedereen-toegankelijk.pdf
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HRM/ 

WI ism 

CC 

 

 

20 M  ‘Oproep verhoging minimumloon’ 

Verzoekt het college: 

•het kabinet, in de context van de 

bovenstaande overwegingen, met een brief 

op te roepen om (i) het minimumloon te 

verhogen naar EUR 14,-- bruto/uur, en (ii) 

gemeenten financieel in staat te stellen om 

deze loonsverhoging door te kunnen 

voeren voor de eigen medewerkers die het 

minimumloon verdienen;  

•de betreffende brief ter kennisgeving te 

versturen aan alle andere gemeenteraden, 

de VNG en andere relevante kanalen ter 

inspiratie en mobilisatie van medestanders; 

•het belang van verhoging van het 

minimumloon uit te dragen in gesprekken 

die met vertegenwoordigers van 

bedrijfsleven en vakbonden worden 

gevoerd 

PvdA GLH 

SP 

FR/JB In het algemeen merkt het college op dat het wettelijk minimumloon 

een landelijke regeling is en daarmee als gemeente lastig te 

beïnvloeden. Het college volgt de landelijke ontwikkelingen. Het 

college merkt op dat een hoger minimumloon positief kan bijdragen 

aan de financiële zelfredzaamheid van Haarlemmers en de prikkel 

om (meer) te werken. Het college merkt op dat het minimumloon 

van € 14 door de landelijke vakbonden expliciet op de agenda voor 

de komende Cao-onderhandelingen is gezet en dat het resultaat van 

die onderhandelingen afgewacht wordt. Het college merkt op dat 

gemeente Haarlem slechts in zeer beperkte mate medewerkers (23) 

heeft die tot deze doelgroep behoren.  

 

In het overleg Regionaal Werkbedrijf (RWB) zitten 

vertegenwoordigers van FNV, CNV, AWVN en VNONCW. Zij 

hebben allen als persoon korte lijnen naar de landelijke politiek. 

FNV-deelnemer werkt zelfs aan meerdere dossiers in Den Haag. De 

wethouder van Haarlem is voorzitter van het RWB en kan deze 

motie actief agenderen bij het RWB. Via de VNG kan het college de 

motie ook bij andere gemeenten onder de aandacht brengen, hetgeen 

de geëigende route is en daarmee wordt ondervangen om deze 

oproep aan alle gemeenten afzonderlijk onder de aandacht te 

brengen. 

 

Het college staat positief tegenover de motie.   

 

Aangenomen 

 

Voor: 

GLH PvdA 

SP CDA 

Trots Hlm 

OPH AP 

Jouw Hlm 

CU 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/20-Motie-SPGLPvdA-Oproep-verhoging-minimumloon.pdf
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ECDW 21 M “3 miljoen cultuur” V2 

Verzoekt het college: 

voor de Kadernota 2022 (in 2021) in 

overleg te gaan met de culturele partners 

en met een voorstel te komen hoe de in de 

begroting 2021-2025 genoemde 3 miljoen 

te besteden, waarbij de verschillende 

claims in samenhang worden bekeken om 

zo tot een samenhangend voorstel te 

komen welke het beste rendeert voor de 

stad en de sector 

PvdA GLH MTM De voorbereidingen voor een nieuw cultuurplan zijn gestart. De 

commissie Ontwikkeling heeft op 29 oktober jl. de startnotitie 

behandeld. De komende tijd zullen de ambities met cultuur in 

overleg met het veld verder worden uitgewerkt. De gereserveerde 3 

miljoen euro wordt hierbij betrokken.   

 

Het college staat positief tegenover de motie.  

 

Aangenomen 

 

Voor: 

GLH PvdA 

D66 VVD 

CDA SP CU 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/21-Motie-PvdA-GL-3-miljoen-cultuur-V2.pdf
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CC 22 A  Aanvullende Investeringen 

Programmabegroting 2021-2025 
De indieners van het amendement voegen daartoe 
bij 4.1. Besluit (pagina 227), ten aanzien van 
besluitpunt 4. een nieuw besluitpunt 4.a in 
 
Wijzigt besluitpunt 4a in:  
Centrale afstandsbediening bruggen: vervallen 
oDe karakteristieke, kronkelende loop van het 
Spaarne door het centrum van Haarlem maakt 
overzicht over de (veiligheids)situatie vanaf een 
centraal punt (camera’s) een kostbare 
aangelegenheid, 
oDe handmatige bediening van de karakteristieke 
bruggen in Haarlem  (met ieder een compleet 
andere bedieningstechniek) door een brugwachter 
maakt onderdeel uit van het karakteristieke beeld 
van een historische binnenstad gebouwd aan de 
oever van een rivier, 
oNut en noodzaak van deze risicovolle investering is 
vooralsnog onvoldoende onderbouwd. 
•Parkeerregulering op basis van draagvlak: 
temporiseren 
oVooralsnog een temporisering van de regulering 
resulterend in een versobering van 50% in de jaren 
2022 en 2023 aangezien dit grotendeels valt buiten 
de huidige bestuursperiode en stadsbrede 
parkeerregulering onderdeel kan zijn van 
toekomstig beleid. 
•Nedtrain Parkeeroplossing: versobering en 
temporisering 
oUit beantwoording van technische vragen (vraag 
176) blijkt dat de investering ten behoeve van de 
Nedtrain parkeergarage in totaal 6 miljoen euro 
bedraagt, 
oDe kosten in 2021 en 2022, samen 1 miljoen euro, 
worden door het college als voorbereidingskosten 
aangemerkt, 
 

OPH Jouw 

Hlm HvH 

AP LH Trots 

Hlm 

MS/JW

/JB/FR/ 

JB/MT

M 

In de aanbiedingsbrief is opgenomen dat het juist nu de tijd is om te 

investeren in de stad voor ondernemers en inwoners. Ondanks de 

budgettaire krapte en de onzekere economische vooruitzichten heeft 

de stad nadrukkelijk behoefte aan investeringen in duurzaamheid, 

verbeteringen in de openbare ruimte, onderwijshuisvesting, sport en 

cultuur. De extra investeringen zijn gericht op groei van de stad en 

het voorzieningenniveau dat daarbij hoort. Daarnaast geven 

investeringen een impuls aan het herstel van de economie van de 

stad. De ramingen zijn gebaseerd op realistisch plannen van de 

voorgenomen investeringen. De omvang van het investeringsniveau 

is afgebakend door het vooraf afgesproken plafond van de netto 

schuldquote. Deze mag stijgen tot maximaal 120% eind 2022. Op 

pagina 191 van de Programmabegroting 2021-2025 (paragraaf 

financiering) is de netto schuldquote doorgerekend naar 2025. Ook 

dan blijft de netto schuldquote onder het afgesproken maximum, te 

weten 118%. 

 

Ook de kapitaallasten zijn verwerkt in de Programmabegroting 

2021-2025 die meerjarig sluit (op 2024 na). Daarbij is het college 

zich ervan bewust dat er in de meerjarenraming taakstellingen zijn 

opgenomen, zoals ook in voorgaande jaren taakstellingen meerjarig 

zijn geraamd. Daarbij is steeds het uitgangspunt dat de jaren dichtbij  

concreter zijn ingevuld dan jaren verder weg. Hierdoor is het 

mogelijk tijdig bij te sturen bij zowel positieve als negatieve 

financiële ontwikkelingen. 

 

Het college ontraadt het amendement. 

 

Verworpen 

 

 

Voor: 

Trots Hlm 

(1) OPH AP 

Jouw  Hlm 

HvH LH 

 

SV:  

CU 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/22-Amendement-OPH-HvH-LH-JouwHlm-AP-Trots-Hlm-IP-bij-PB21-25-30-10-2020.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/22-Amendement-OPH-HvH-LH-JouwHlm-AP-Trots-Hlm-IP-bij-PB21-25-30-10-2020.pdf
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Vervolg  

22 

 

  oAangezien de realisatie van de parkeergarage 
volledig door derden wordt gerealiseerd is een 
versobering van de voorbereidingskosten mogelijk, 
oDe realisatie van de parkeergarage staat gepland 
voor 2023 en 2024, hetgeen betaling van het 
gemeentelijk deel in 1 jaar aannemelijk maakt. 
•Vervangingsinvesteringen interieur: versobering en 
temporisering 
oIn de huidige crisis is thuiswerken vooralsnog de 
gewenste norm hetgeen een temporisering en 
versobering van vervangingsinvesteringen 
rechtvaardigt, 
oEen en ander resulteert in een versobering van 
50% in de jaren 2021, 2022 en 2023 en 
temporisering in de jaren daarna 
•Invulling sportaccommodaties: temporisering 
oDe voorgenomen aanvullende investeringen zijn 
gepland voor 2022, 2023 en 2024 en vallen daarmee 
grotendeels buiten de huidige bestuursperiode, 
oDe voorgenomen aanvullende investeringen 
worden vooralsnog niet onderbouwd in enig 
beleidsvoornemen, startnotitie of anderszins 
•Invulling cultuur: temporisering 
oDe voorgenomen aanvullende investeringen zijn 
gepland voor 2022, 2023 en 2024 en vallen daarmee 
grotendeels buiten de huidige bestuursperiode, 
oDe voorgenomen aanvullende investeringen 
worden vooralsnog niet onderbouwd in enig 
beleidsvoornemen, startnotitie of anderszins 
•Prinsenbrug onderdoorgang: versnelling 
•Aankoop depot erfgoed: versnelling 
oReeds vanaf circa 2010 wordt de noodzaak van een 
depot erfgoed binnen de gemeente onderkend en 
besproken, 
oIn 2020 is de noodzaak hiervan, mede in relatie tot 
de situatie bij Frans Hals Museum, door de 
commissie Ontwikkeling, nogmaals onderkend, 
oEen en ander billijkt een snellere realisatie van een 
depot dan het door het college geplande jaartal 
2025 of later (voorstel: 2022). 
•Daar waar dit amendement (4.a.) niet in lijn is met 
andere voorgenomen besluiten, inclusief bijlagen in 
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Vervolg 

22 
  

 
 

§ 4.1, deze andere besluiten aan te passen aan de 

strekking en inhoud van dit amendement. Het 

college wordt hierbij gemachtigd deze aanpassingen 

uit te voeren. 

•Tevens de tabel op pagina 37 te vervangen door  

tabel in de motie.  

Einde tekst amendement en besluit 4.a. 

 

De positieve effecten van het amendement in rente 

en afschrijvingen komen ten goede aan de algemene 

reserve., 

De Berap 2020, voor zover deze strijdigheden met 

bovengenoemde wijzigingen dient hierop aan gepast 

te worden. 

 

Dit houdt mede in dat de volgende correcties in de 

tekst van de programmabegroting worden aangepast. 

 

Schrappen de kopjes met onderstaande verklarende 

teksten op: 

Pagina 38: Centrale Afstandsbediening bruggen, 

Pagina 42: Invulling sportaccommodaties en cultuur, 

Pagina 42 onder het kopje “Aankoop pand depot 

erfgoed” de laatste zin: “Het opnemen van deze 

investering heeft geen enkel effect op de netto 

schuldquote per eind 2024, omdat het gaat om 

investeringen in het jaar 2025.” 

 

Het college wordt gemachtigd vorenstaande en 

andere correcties uit te voeren.  
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CC 23 A Amendement op Baten en Lasten 

Programmabegroting 2021-2025 
De indieners van het amendement voegen toe bij  

§ 4.1. Besluit (pagina 227), ten aanzien van 

besluitpunt 2. een nieuw besluitpunt 2.a in, daar de 

opmaak van het voorliggende Besluit het niet 

mogelijk maakt om met onze omvangrijke 

aanpassingen op de detaillering aan te sluiten: 

 

Wijzigt besluit 2.a. in: 

•Uitstel van deelname aan MRA-Invest met 

minimaal 1 jaar, en niet nadat de Raad toereikend 

geïnformeerd is, en zich een mening heeft kunnen 

vormen over de hieruit voortvloeiende verplichten, 

te verwachten baten en te verwachten risico's; 

•Organisatorische stroomlijning van de ontwikkeling 

van de gebiedsvisies, met daardoor verminderde 

externe inzet: 2,5 FTE x 200 dagen per FTE x € 

1.000 per dag (€500.000); 

•Uitstellen van het warmtenet Meerwijk totdat 

zekerheid is verkregen over alle voorwaarden die 

nodig zijn voor een rendabele exploitatie van de 

volledige warmteketen, vanuit de optiek van 

bewoners, woningcorporaties, gemeente en 

dienstverleners, en daarmee ook inzicht is verkregen 

in de risico’s die de gemeente aan kan gaan; hieruit 

te verwachten Baten in 2021 worden als P.M. 

opgenomen; 

•Een vermindering van de inhuur van personeel met 

15%, zijnde € 2.100.000;  

•Een groei van de omvang van het ambtelijke 

formatie in 2021 van € 800.000 voor acute 

knelpunten, waarbij vrijvallende formatieruimte in 

2021 door pensionering en vertrek benut dient te 

worden voor herschikking naar prioriteit; 
•De voorgenomen verhoging van de OZB-belasting 

met €500.000 te verlagen; 

 •2.3 Cluster bestaand beleid (pag. 28) en 2.4 Cluster 

ambitie (pag. 30) blijven vooralsnog ongewijzigd 

voor de jaren na 2021, teneinde na te kunnen gaan in 

hoeverre de effecten van de coronacrisis van invloed 

zijn op daarin genoemde posten; 

 

OPH Jouw 

Hlm HvH 

AP LH Trots 

Hlm 

MS/RB

/JB 

Het college heeft een sluitende meerjarenbegroting ter vaststelling 

aangeboden, op het begrotingsjaar 2024 na. Het in het amendement 

genoemde tekort is het tekort van de primaire begroting excl. 

toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (pag. 20). In paragraaf 

1.5 heeft het college aanvullende bezuinigingsvoorstellen ter 

vaststelling voorgelegd. Indien de raad met deze aanvullende 

voorstellen instemt, is er een sluitende meerjarenbegroting, zoals 

vermeld op pagina 19 van de Programmabegroting 2021-2025. 

Deze aanvullende voorstellen bedragen in 2021 € 8,6 miljoen, die 

nog niet waren voorzien bij de kaderbrief.  

In de aanbiedingsbrief is opgenomen dat door de lockdown en de 

gevolgen van het coronavirus (waaronder een tweede golf) er grote 

onzekerheden zijn. Mogelijk dat de begroting daarom bij de 

Voortgangsrapportage 2021 nog bijgesteld moet worden, maar dit 

geldt ook voor mogelijke rijksmiddelen ter compensatie.  

Overigens verwacht het college dat naar aanleiding van de 

ingrijpende maatregelen rondom de coronacrisis additionele 

capaciteit ingehuurd moet worden voor specialistische functies. 

Daar zal het college de raad bij de Decemberrapportage 2020 verder 

over informeren. 

Om het voorzieningenniveau op peil te houden en te kunnen 

investeren in de stad is het noodzakelijk dat ook de ambtelijke 

formatie daarvoor beschikbaar is. Voor 2021 wordt een uitbreiding 

met 23,1 fte voorgesteld, wat een budget vraagt van afgerond € 3 

miljoen, waarvan € 950.000 niet ten laste komt van het 

begrotingssaldo (andere dekkingsbronnen), zoals weergegeven op 

pagina 199 van de Programmabegroting 2021-2025.  

Voor wat betreft inhuur dient opgemerkt te worden dat niet alle 

kosten van inhuur ten laste van het begrotingssaldo komen. Inhuur 

voor projecten (IP) grondexploitaties, riolering (rioolheffing) 

kennen ook andere dekkingsbronnen. Als de inhuur met 15% wordt 

verminderd zal de opbrengst lager zijn dan waar nu mee wordt 

gerekend. 

 

Het college heeft een sluitende begroting ter vaststelling aan de raad 

aangeboden.  

Het college ontraadt daarom het amendement. 

 

Verworpen 

 

 

Voor: 

Trots Hlm 

OPH AP 

Jouw Hlm 

HvH LH 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/23-Amendement-OPH-HvH-LH-JouwHlm-APop-PB21-25-Lokale-Partijen-30-10-2020.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/23-Amendement-OPH-HvH-LH-JouwHlm-APop-PB21-25-Lokale-Partijen-30-10-2020.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/23-Amendement-OPH-HvH-LH-JouwHlm-APop-PB21-25-Lokale-Partijen-30-10-2020.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/23-Amendement-OPH-HvH-LH-JouwHlm-APop-PB21-25-Lokale-Partijen-30-10-2020.pdf
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Vervolg 

23 
  •Een verlaging van de omvang van de aanvullende 

investeringen (pagina 37) met daardoor verlaging 

afschrijvingen als gevolg van aanpassingen in het IP 

(zie amendement IP voor de uitwerking), waarbij de 

lastenverlaging voor 2021 als P.M. is opgenomen; 

•Het aldus resulterende overschot van 2,1 miljoen te 

storten in een Coronafonds voor onvoorziene lasten 

als gevolg van de Corona-crisis;  

•De Lasten en Baten in de betreffende beleidsvelden 

voor 2021 en volgende jaren aan te passen op basis 

van 2.a.; 

•Daar waar dit amendement (2.a.) niet in lijn is met 

andere voorgenomen besluiten in § 4.1, deze andere 

besluiten aan te passen aan de strekking en inhoud 

van dit amendement. Het college wordt hierbij 

gemachtigd deze aanpassingen uit te voeren. 

Einde tekst van besluit 2.a. 

 
Het totale effect van deze wijzigingen is in 2021 als volgt: 

 

Amendementen met gevolgen voor 2021 
Lasten (nadeel 

tov. begroting 

Baten (voordeel 

tov. begroting 

Uitstel MRA-Invest €150.000 (v)   

Stroomlijnen organisatie uitwerking gebiedsvisies 

(inhuur derden en externe adviezen) 
€500.000(v)   

Vermindering overige inhuur €2.100.000(v)           

Uitstel warmtenet Meerwijk P.M. (v)   

Verlaging uitbreiding vaste formatie €3.800.000 (v)   

Halvering verhoging OZB-bewoners boven inflatie   €500.000 (n) 

Cluster Bestaand beleid (pag 28) + ambitie (pag 

30) 
P.M.   

Lagere afschrijving en rentelasten door verlaging 

IP- bestaand en IP-aanvullende investeringen 
P.M.   

Reservering acute knelpunten ambtelijke capaciteit  800.000 (n) 

TOTAAL €6.550.000 (v)  €1.300.000 (n) 

SALDO TEKORT BEGROTING €3.140.000 (n)   

SALDO OVERSCHOT NA AMENDEMENT €2.110.000 (v)   
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JOS 25 M Sta op voor stages 

Verzoekt het college van B&W om: 

•In overleg met de onderwijsinstellingen, 

samen met andere overheden zoals de 

Provincie, het bedrijfsleven, UWV en het 

maatschappelijk middenveld naar creatieve 

oplossingen te zoeken om stageplekken 

voor MBO-studenten te realiseren; 

Jouw Hlm 

OPH HvH 

LH AP SP 

D66 Trots 

JB Als er sprake van een tekort aan stageplekken is, is de afspraak 

reeds dat de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en 

Bedrijfsleven (SBB) voor en in samenspraak met het MBO en ook 

het Regionaal Bureau Leerplein actief op zoek gaan naar 

stagebedrijven, zodat zoveel mogelijk jongeren hun stage kunnen 

afronden of starten. Daarnaast probeert de gemeente met 

preventieve inzet, samen met het MBO en SBB, zoveel mogelijk te 

voorkomen dat jongeren hun opleiding niet met een diploma of 

certificaat kunnen afronden, door inzet van bijvoorbeeld 

heroriëntatietrajecten. 

Bij deze aanpak wordt steeds nauwer samengewerkt met het 

UWV/leerwerkloket, Stagebureau, de werkgevers en waar mogelijk 

en noodzakelijk ook met andere partners, zoals de provincie en het 

maatschappelijk middenveld.  

Hoe langer de bijzondere omstandigheden met scherpere 

coronamaatregelen aanhouden hoe meer knelpunten voor 

stageplekken kunnen ontstaan op landelijk niveau en ook in de 

regio. De gemeente blijft hierover dan ook nauw contact met de 

onderwijsinstellingen houden over wat nodig is. Het college zal zich 

nog verder inspannen om de wens van de raad te realiseren. 

Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de beantwoording 

van de artikel 38 vragen hierover. 

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

 

Aangenomen 

 

Raadsbreed 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/25-Motie-Jouw-Hlm-OPH-HvH-LH-AP-Stages.pdf
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AFD Nr. 
2020 

M
A 

Onderwerp Indiener(s) PH Advies college Besluit 
raad 

 

 25 

JOS/ 

CC 

26 A Wachten op zorg is niet acceptabel 

Verzoekt het college:  

.Beslispunt 1b  uit  bijlage 5.13 van de 

Programmabegroting 2021 als volgt te 

wijzigen: 

.Maatregel 9 uit het pakket maatregelen 

kostenbeheersing Jeugd te schrappen 

 

GLH  JB Het is niet reëel te verwachten dat de voorgestelde maatregelen geen 

effect op de wachttijden zullen hebben. Kinderen en jongeren 

worden door het CJG en het contractmanagement van de gemeente 

Haarlem actief begeleid naar passende hulp bij een aanbieder zonder 

budgetplafond en waar geen wachtlijst is. Als een client voor een 

andere aanbieder kiest die een wachtlijst heeft, dan is dat eigen vrije 

keuze.  

Indien het een crisissituatie betreft, wordt er altijd gekeken welke 

aanbieder passende zorg kan bieden. Eventueel kan dit door middel 

van een light contract aangeboden worden.  

Er zijn uitzonderingen hierop bij bepaalde situaties, bijvoorbeeld in 

het onderwijs en bij onveilige situaties voor kinderen. Deze 

maatregelen kunnen aanbieders ook doen beseffen dat zij geen 

wachtlijsten willen creëren en hun bedrijfsvoering hierop aanpassen. 

Tevens wordt er scherper gekeken naar indicaties en het afgeven 

van verleningen.  

 

Het college ontraadt dit amendement. 

 

Verworpen 

 

 

Voor: 

GLH PvdA 

SP Trots (1) 

JOuw Hlm 

I 

N 

G 

E 

T 

R 

O 

K 

K 

K 

E 

N 

27 A Geen tariefsverhoging Regiorijder  

VERZOEKT HET COLLEGE: 

.Beslispunt 1b  uit  bijlage 5.13 van de 

Programmabegroting 2021 als volgt te 

wijzigen: 

.Maatregel 25 uit het pakket 

kostenbeheersing WMO te schrappen 

 

 

GLH MTM Het college legt een totaalpakket aan maatregelen voor die het 

college verantwoord acht gelet op de taakstelling in de begroting. 

Het voorgestelde tarief past bij de service van Regiorijder: vervoer 

van deur tot deur. In de uitwerking van de maatregelen heeft het 

college dit nader toegelicht. Bij dit amendement ontbreekt overigens 

de dekking. 

 

Het college ontraadt het amendement. 

 

Ingetrokken 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/26-Amendement-GLH-Geen-wachtlijsten.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/27-Amendement-GLH-Regiorijder.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/27-Amendement-GLH-Regiorijder.pdf
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 26 

BBOR 28 M Een groene Singelgracht 

Verzoekt het college van B&W: 

•De doorstromingsmaatregelen 

Schipholweg “on hold” te zetten; 

•De beschikbare ruimte in het 

Investeringsplan te reserveren voor het 

vergroenen van de gedempte 

Oostersingelgracht; 

•Het budget te gebruiken voor de 

uitvoering van een verbeterplan dat wordt 

opgesteld in een proces waarin de buurt 

samen met de ambtelijke organisatie met 

een plan komt (vergelijkbaar met de 

Amsterdamse Vaart).” 

•Dit conform het dictum en de 

overwegingen in deze motie te verwerken 

in het eerstvolgende P&C-document. 

GLH D66 

CDA AP 

RB/MS Het is zeker de ambitie van het college om de Gedempte 

Oostersingelgracht te vergroenen. Om te bepalen hoe dit duurzaam 

gedaan kan worden gedaan, is echter meer tijd nodig. De reden 

hiervoor is dat de Gedempte Oostersingelgracht niet kan worden 

gezien als een op zichzelf staand project in de stad. De Gedempte 

Oostersingelgracht speelt een belangrijke rol in het 

mobiliteitssysteem van de hele stad. De te maken keuzes om de 

groeiende stad bereikbaar te houden, worden in het voorjaar van 

2021 aan de raad voorgelegd bij de behandeling van het 

Mobiliteitsbeleid, waarbij ook de uitvoering van motie Luchtbrug  

Boerhaave wordt betrokken. Motie Luchtbrug Boerhaave kan niet 

worden uitgevoerd wanneer motie Een groene Singelgracht wordt 

aangenomen.   

  

Bij het kruispunt Amerikaweg/Schipholweg geldt ook dat dit niet 

los kan worden gezien van andere ontwikkelingen in de stad. De 

komende jaren komen er aan de zuidkant van Haarlem veel 

woningen bij (onder andere ontwikkelzones Europaweg/ 

Schipholweg en Zuidwest). Een eventueel uitstel van de aanpak van 

de Amerikaweg/Schipholweg dient in dit bredere perspectief te 

worden afgewogen.  

 

Het college adviseert het mobiliteitsbeleid af te wachten. 

 

Aangenomen 

 

Voor: 

GLH D66 

CDA AP 

Jouw  Hlm 

HvH CU LH 

 

SV: 

Trots  Hlm 

VVD 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/28-Motie-GLH-D66-CDA-een-groene-singelgracht-def.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/02BIS-Motie-OPH-CU-AP-Luchtbrug-voor-Boerhaave-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/02BIS-Motie-OPH-CU-AP-Luchtbrug-voor-Boerhaave-2.pdf
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 27 

VH 29 M 24 uur Post Corona 

Roept het college op 

·Een locatieverkenning te starten voor 

geschikte locaties waar een 24 

uursvergunning verstrekt kan worden 

·Bij de zoektocht naar geschikte locaties 

stakeholders uit de horeca en cultuur te 

betrekken (zoals KHN Haarlem, 

Nachtwacht Haarlem en culturele 

instellingen); 

·De resultaten van de verkenning voor te 

leggen aan de gemeenteraad voor de zomer 

van 2021; 

PvdA GLH 

D66 VVD 

Jouw Hlm 

AP 

JW Het college ziet dat de huidige coronacrisis grote gevolgen heeft 

voor de horeca in Haarlem. Op dit moment is het beleid op de 

huidige ondernemers gericht. Overigens wordt, in samenspraak met 

onder andere de nachtwacht, de horeca en inwoners, een nieuw 

beleid ontwikkeld om de horeca in Haarlem meer mogelijkheden te 

geven en tegelijkertijd de uitgaansoverlast terug te dringen. Eén van 

de opties die hierin meegenomen wordt, is het creëren van extra 

uitgaansgelegenheid buiten het centrum. De mogelijkheid van het 

verstrekken van 24-uursvergunningen zal hierin meegenomen 

worden.  

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het beleid dat nu 

ontwikkeld wordt reeds uitvoering gegeven. Het college ontraadt 

derhalve de motie.  
 

Aangenomen 

 

Voor: 

GLH PvdA 

D66 VVD 

JOuw Hlm 

CDA SP AP  

CC  

ism 

BBOR 

30 A “Uitstel is geen afstel” 

En verzoekt het college 

Indien er in het voorjaar van 2021 geen 

zicht is op een beloningssysteem afval 

scheiden in 2022, 

de raad zo snel mogelijk een nieuw 

voorstel te sturen met gedifferentieerde 

tarieven en deze ter 

bespreking aan te bieden. 

CDA GLH 

D66 
MS Het verzoek tot een verdere tariefdifferentiatie komt vanuit de raad. 

Het college heeft geen voorkeur voor de bestaande wijze van 

differentiatie (één- en meerpersoonshuishoudens) of voor een 

verdere differentiatie. Het college kan zich daarom ook vinden in 

het voorstel om voor 2021 de bestaande tariefdifferentiatie te 

handhaven. 

Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot invoering van 

een beloningssysteem van afval scheiden. Dit onderzoek zal moeten 

uitwijzen of invoering van een dergelijk systeem haalbaar is. In 

afwachting van de uitkomsten van het onderzoek wordt voorgesteld 

de bestaande systematiek van tariefdifferentiatie te handhaven. 

 

Het college staat positief tegenover het amendement.  

 

Aangenomen 

 

Voor: 

CDA GLH 

PvdA D66 SP 

OPH Jouw 

Hlm CU LH 

 

SV: 

VVD 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/29-Motie-PvdA-GL-D66-24-uur-post-corona.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/30-Amendement-CDA-uitstel-is-geen-afstel.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/30-Amendement-CDA-uitstel-is-geen-afstel.pdf
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 28 

OMB/

BBOR 

ism CC 

32 A Inrichting Archeologisch museum 

Besluit: 

De 200.000 euro die in het 

investeringsplan worden voorgesteld op 

pagina 37 van de 

Programmabegroting 2021-2025, te 

verschuiven van 2023 naar 2021; 

Dit te dekken door 200.000 euro van 

“Parkeerregulering Entree en 

Sportheldenbuurt”, te 

verschuiven van 2021 naar 2023 

CDA MTM De inrichting van Archeologisch museum is zeker gewenst en is nu 

ook opgenomen in het investeringsplan. Het college staat positief 

tegenover het amendement. De gekozen dekking, een andere 

investering naar achteren verschuiven, vindt het college ongewenst.   

De parkeeroverlast in de Sportheldenbuurt en de Entree is echter 

groot. Zowel op basis van signalen als op basis van gemeten 

parkeerdruk, is het van belang om draagvlak te peilen. 

Wanneer draagvlakonderzoek wordt uitgevoerd moet het ook 

mogelijk zijn om dit dan te effectueren. Draagvlakonderzoek schept 

verwachtingen bij een positieve uitkomst; bij het temporiseren van 

maatregelen blijven parkeeroverlast en mogelijk verkeersonveilige 

situaties (dubbel parkeren) nog langer in stand. Temporiseren van 

dit proces doet af aan de ervaren overlast van Haarlemmers in deze 

buurten. 

 

Door motie 16.11 ‘Meerderheid bewoners bepaalt parkeerbeleid in 

hun cluster, niet een handvol respondenten’ was begin 2019 een 

democratische meerderheid niet genoeg om over te gaan tot 

parkeerregulering in de Sportheldenbuurt. De ‘nieuwe 

standaardprocedure voor draagvlakonderzoek naar 

parkeerregulering’ heeft dit gerepareerd en conform het begeleidend 

collegebesluit, dient er zo snel mogelijk nieuw draagvlakonderzoek 

uitgevoerd en geeffectueerd te worden in de Sportheldenbuurt. 

  

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 

 

 

Voor: 

CDA PvdA 

(1) VVD (3) 

SP Trots (1) 

OPH 

INGE 

TROK

KEN 

33 M Het is nog niet te laat voor het Patronaat 

 Verzoekt het college: 

Met het Patronaat te komen tot een plan 

van aanpak om de financiële positie 

structureel te 

verbeteren. Dit plan van aanpak voor 1 

april 2021 te bespreken met de commissie 

Ontwikkeling. 

CDA D66 MTM De tekorten in 2019 hebben deels een incidenteel karakter. Als 

gevolg van de coronacrisis is het herstel van de vermogenspositie 

onder druk komen te staan, maar de nieuwe directeur heeft reeds 

maatregelen getroffen om de structurele exploitatie te versterken. 

Gemeente en Patronaat zijn hierover in gesprek. Het Patronaat werkt 

aan een meerjarenplan en het college zal dit plan met de raad delen. 

 

Het college adviseert de raad om het meerjarenplan af te wachten. 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/32-Amendement-CDA-Inrichting-Archeologisch-museum.pdf
file:///C:/Users/muld/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V2D1IPQN/https:/gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019923084-2-Bijlage-1-Standaardprocedure-uitvoering-draagvlakonderzoek-parkeerregulering.pdf
file:///C:/Users/muld/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V2D1IPQN/https:/gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019923084-2-Bijlage-1-Standaardprocedure-uitvoering-draagvlakonderzoek-parkeerregulering.pdf
file:///C:/Users/muld/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V2D1IPQN/https:/gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019923084-2-Bijlage-1-Standaardprocedure-uitvoering-draagvlakonderzoek-parkeerregulering.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2020/16-januari/18:00/20-55-uur-Nieuwe-standaardprocedure-draagvlakonderzoek-parkeerregulering-Sportheldenbuurt-RB/2019923084-1-Nieuwe-standaardprocedure-draagvlakonderzoek-parkeerregulering-Sportheldenbuurt-2.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/33-Motie-CDA-Het-is-nog-niet-te-laat-voor-het-Patronaat.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/33-Motie-CDA-Het-is-nog-niet-te-laat-voor-het-Patronaat.pdf
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 29 

BBOR 34 M Met Je Voeten Ongewenst In De Modder  

Verzoekt het College van B&W: 

•Binnen de gebiedsprogramma’s en de 

budgetten voor dagelijks beheer en onderhoud 

prioriteit te geven aan het onderhoudsniveau 

van de onverharde wandelpaden; 

•Voor 1 maart 2021 te rapporteren aan de raad 

hoe concreet (i.e. welke paden worden 

wanneer op welke wijze aangepakt of zijn 

tegen die tijd al aangepakt) invulling wordt 

gegeven aan deze motie; 

D66 MS De onverharde wandelpaden in de gemeente worden onderhouden 

op het vastgestelde ambitieniveaus vastgesteld voor de 

beeldkwaliteit. De onverharde wandelpaden voldoen grotendeels 

aan deze vastgestelde eisen. Natuurlijk is dit een beeld in zijn 

algemeenheid: bij droogte zien de paden er anders uit dan na een 

regenbui waarbij er plassen ontstaan, dit is inherent aan het 

materiaal. Met de resultaateisen en het budget wat er voor staat kan 

jaarlijks een beperkte hoeveelheid gaten worden opgevuld. De 

paden hebben een recreatieve functie dus daar mogen ook plassen 

op staan.  

 

Prioriteit geven aan de halfverhardingen zou inhouden dat het 

ambitieniveau omhoog moet. Een verhoging van het ambitieniveau 

voor de onverharde wandelpaden leidt tot een toename van de 

kosten. Niet alleen voor het dagelijks beheer en onderhoud, maar 

ook benodigd investeringsbudget om de paden in de basis op een 

ander kwaliteitsniveau te krijgen (alleen gaten opvullen heeft dan 

geen zin). De kosten daarvan moeten niet onderschat worden. Ter 

indicatie: alleen groot onderhoud voor bijvoorbeeld het 

Houtmanpad is eerder al eens geraamd op enkele tienduizenden 

euro’s. In de motie wordt echter niet aangegeven welke onderdelen 

binnen het Gebiedsprogramma of het dagelijks beheer en onderhoud 

ter compensatie kunnen vervallen dan wel een dekkingsvoorstel 

voor de hogere kosten.  

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Aangenomen 

 

Voor: 

D66 GLH 

PvdA (1) SP 

Trots Hlm (1) 

HvH CU LH 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/34-Motie-D66-Met-je-voeten-in-de-modder.pdf
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 30 

BBOR 35BIS M I have an aanplantplan  

Verzoekt het College van B&W: 

•Een concreet en ambitieus aanplantplan te 

maken voor de boomplantperiodes voor de 

komende vier jaar; 

•Na te gaan welke verbeteringen er mogelijk 

zijn bij het proces van het planten van bomen, 

waarbij een andere organisatievorm een 

overweging kan zijn; 

•Het plan en de verbetervoorstellen voor de 

zomer 2021 voor te leggen aan de 

gemeenteraad; 

 

BIS versie ingediend na reactie BenW 

Verzoekt het College van B&W: 

•Het aanplantplan voor dit plantseizoen (of 

indien niet aanwezig andere relevante 

informatie) zo snel mogelijk toe te sturen aan 

de raadscommissie beheer; 

•Een concreet en ambitieus aanplantplan te 

maken voor de boomplantperiodes voor de 

komende vier jaar; 

•Na te gaan welke verbeteringen er mogelijk 

zijn bij het proces van het planten van bomen, 

waarbij een andere organisatievorm een 

overweging kan zijn; 

•Het plan en de verbetervoorstellen voor de 

zomer 2021 voor te leggen aan de 

gemeenteraad; 

•Zo snel mogelijk te beginnen met planten; 

D66 CDA 

CU GLH 

Trots Hlm  

MS De ambitie in de huidige coalitieperiode is om 1.700 bomen te 

planten. Hier wordt uitvoering aan gegeven in het project 

‘Vergroten bomenbestand’ waarmee extra bomen worden geplant in 

de meest versteende wijken en daarnaast wordt in de projecten ook 

meegenomen dat er groen wordt toegevoegd. Bij het projecten: 

Vergroten bomenbestand zijn het nu komende plantseizoen zijn 

Transvaalbuurt, Amsterdamsebuurt en Kruisweg in het centrum (72 

bomen) aan de beurt. Na voltooiing zijn alle beschikbare 

plantlocaties in de genoemde wijken beplant. Voor het plantseizoen 

2021-2022 worden de voorbereidingen voor het planten in Haarlem-

Noord gestart. Dit omvat tevens de plantlocaties die door de raad 

zijn aangedragen met de inventarisatie Groene Stad.  

In het aanplantplan zal worden aangegeven in welke projecten de 

bomen geplant worden en voor bomen van Vergroten bomenbestand 

worden ook de planning gegeven. Het totale bomenbestand wordt 

middels de bomenmonitor inzichtelijk gemaakt. 

Als de motie wordt aangenomen wordt voor vier jaar vanaf 

plantseizoen 2021-2022 door het college voor de zomer 2021 een 

plan opgesteld, rekening houdend met het beschikbaar budget, en 

aan u voorleggen waarbij meegenomen wordt of en zo ja welke 

verbeteringen er mogelijk zijn in de huidige aanpak. 

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

 

Aangenomen 

 

Voor; 

D66 GLH 

PvdA VVD 

CU CDA SP 

Trots Hlm (1) 

OPH AP 

HvH Jouw 

Hlm LH 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/35-Motie-D66-I-have-an-Aanplantplan.pdf
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 31 

CC ism 

PG 

36BIS M De begroting als startnotitie met 6 weken 

inspraak van de bewoners van de gemeente 

Haarlem 

 

 

De begroting met mogelijkheid tot 

het geven van een zienswijze door de 

bewoners van de gemeente Haarlem 

BIS 

Roept het college op  

De tijd die tussen het ontvangen van de 

begroting door de raad en het 

behandelen van de begroting door de 

raad zit, te bestempelen als tijd waarin 

burgers van de gemeente haarlem hun 

zienswijze op de begroting kenbaar 

kunnen maken. 

  
 

Trots Hlm MS/JB De inspraakverordening van de gemeente Haarlem schrijft voor dat 

er geen inspraak wordt verleend op de vaststelling van de begroting, 

de meerjarenbegroting en de tarieven voor gemeentelijke 

dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de 

Gemeentewet.   

Daarnaast is in de planning & control cyclus al in de vorm van een 

startnotitie voorzien in de vorm van een kadernota waar integraal 

beleid wordt afgewogen. De begroting is een uitwerking van de 

kadernota. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 

 

 

Voor: 

Trots Hlm 

PvdA (1) SP 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/36-Motie-Trots-Hlm-De-begroting-als-startnotitie-met-6-weken-inspraak-van-de-bewoners-van-de-gemeente-Haarlem.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/36-Motie-Trots-Hlm-De-begroting-als-startnotitie-met-6-weken-inspraak-van-de-bewoners-van-de-gemeente-Haarlem.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/36-Motie-Trots-Hlm-De-begroting-als-startnotitie-met-6-weken-inspraak-van-de-bewoners-van-de-gemeente-Haarlem.pdf
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 32 

BBOR 37BIS M Investeren in autoluwe binnenstad  
 
Verzoekt het college 
In voorbereiding op het volgende 
Investeringsplan naar middelen te 
zoeken, bijvoorbeeld uit de SOR 
mobiliteit, om wensen voor het auto 
arm/luw/vrij maken van delen van de 
binnenstad op een redelijke termijn te 
kunnen honoreren en te onderzoeken 
in hoeverre autodeel projecten 
daaraan kunnen bijdragen. 
.” 

CU AP RB Het huidige door het college vastgestelde maatregelenpakket voor 

de Vijfhoek is een realistisch en uitvoerbaar plan dat grotendeels 

tegemoet komt aan de wensen van de bewoners en de doelstellingen 

op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte.  

Het vergaand uitbreiden van het autoluwe gebied is vooralsnog niet 

kansrijk. Dit levert namelijk tal van praktische vraagstukken op die 

in het huidige maatregelenpakket en voorstel uit de buurt nog niet 

opgelost zijn. Waar laat men bijvoorbeeld de vele in de buurt 

geparkeerde auto’s van bewoners, hoe gaat men om met parkeren 

van bezoekers, hoe gaat men op met bezorgdiensten, laden en lossen 

en aannemers et cetera. Het verder autoluw maken van de Vijfhoek 

betekent meer autoverkeer én parkeerbehoefte in omliggende 

gebieden in de binnenstad (waterbedeffect). 

Na de evaluatie van de uitbreiding van de autoluwe binnenstad kan 

pas bepaald worden of en op welke manier verdere uitbreiding van 

de autoluwe binnenstad opportuun is. 

De investering voor de Cronjéstraat is een jaar naar voren gehaald in 

overleg met de winkeliers. Er wordt in 2021 de voorbereiding 

doorlopen, zodat in 2022 ook de uitvoering kan worden gedaan. 

Hiermee sluit dit goed aan bij een beter winkelklimaat en de andere 

acties die lopen om het winkelklimaat te verbeteren.  

 

Het college ontraadt het amendement. 

 

Verworpen 

 

 

Voor: 

CU AP 

CDA SP  
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MO 38BIS 

BIS 

M Sociale basis tussenjaar goed benutten; 

BISBIS versie ingediend na reactie college 

Verzoekt het college: 

•In gesprek te gaan met initiatiefnemers van 

afgevallen voorstellen voor de sociale basis 

2021 en met eventuele nieuwe initiatiefnemers 

over de vraag wat er nodig is om deze 

initiatieven kansrijk te maken voor 2022; 

•Te evalueren op welke punten het 

subsidietraject voor de ronde voor 2022 

verbeterd kan worden; 

•Als verbetering bij het aanvraagproces 

zelforganisaties op verzoek ondersteuning te 

bieden bij het formuleren van aanvragen van 

subsidie uit de sociale basis; 

•Als verbetering bij de beoordeling van de 

aanvragen voor 2022 tijd in te ruimen voor 

wederhoor van indieners van voorstellen voor 

de sociale basis die mogelijk afvallen zodat zij 

de mogelijkheid krijgen deze toe te lichten 

voor de definitieve beoordeling; 

•De raad te informeren over de in 2021 en 

2022 te bereiken doelen voor de betere 

samenwerking van Haarlem Effect en Dock 

en daarbij te streven naar verdere efficiëntie 

zodat er voor de subsidieronde meer ruimte 

komt voor initiatieven van andere 

organisaties; 

CU Trots Hlm 

AP CDA 
MTM Het college heeft een evenwichtig besluit genomen over de 

verdeling van de subsidies sociale basis voor 2021, met ruimte voor 

vernieuwing én continuïteit van ondersteuning voor kwetsbare 

inwoners. Het college is al in gesprek met initiatieven die niet zijn 

gehonoreerd en blijft ook de komende periode openstaan voor 

overleg. In de huidige procedure is reeds ruimte geboden om de 

conceptaanvragen voordat ze ingediend worden te laten toetsen op 

volledigheid. Daarnaast is na een eerste beoordeling aan aanvragers 

ruimte geboden om aanvullende informatie aan te leveren voordat 

de definitieve beoordeling plaatsvond. Het college zal lessen uit dit 

traject waar mogelijk toepassen in de nieuwe subsidieperiode. 

Doelen voor de samenwerking tussen Haarlem Effect en Dock 

Haarlem zijn en worden opgenomen in de kaderstelling voor 2021 

en 2022. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college ontraadt de motie. 

 

Aangenomen 

 

Voor: 

CU GLH 

PvdA D66 

CDA SP 

Trots Hlm 

OPH AP 

Jouw Hlm 

HvH LH 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/38-Motie-CU-Sociale-basis-tussenjaar-goed-benutten.pdf
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PG ism 

CC 

39BIS M “Klimaatrisico's in kaart”    

Verzoekt het college  Hiervoor informatie 

in te winnen bij onze verzekeraar met als 

doel het bedrijfsvoering risico 

Klimaatverandering te becijferen en 

mogelijk toe te voegen.  

BIS versie ingediend na reactie BenW 

De risicoparagraaf klimaatadaptatie vanaf 

de begroting 2022-2026 financieel te 

onderbouwen en daarmee het financiële 

risico in kaart te brengen. 

GLH D66 RB Sinds de Haarlemse jaarstukken 2018 benoemt Haarlem als één van 

de weinige gemeenten ‘klimaatadaptatie’ binnen het risicoprofiel. 

Tot op heden zijn de effecten van klimaatverandering nog niet te 

becijferen. Het komende jaar zal het college zich inzetten om te 

onderzoeken of de klimaateffecten inmiddels kwantificeerbaar zijn. 

Bij de volgende risicoactualisatie (jaarstukken 2020) zal in de 

risicoparagraaf de voortgang worden gemeld. 

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

 

Aangenomen 

 

Voor: 

GLH D66 

CDA SP 

Jouw  Hlm 

HvH CU LH 

   Tweede termijn     

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/39-Motie-GLH-Klimaatrisicos-in-kaart-versie-1.pdf
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 40BIS M Motie nieuwe democratie steunt het 

nieuwe ondernemen 

verzoekt het College, 

•Minimaal 200.000 euro uit het budget van 

de nieuwe democratie te gebruiken ter 

ondersteuning van innovatieve ideeën van 

ondernemers in Haarlem om een doorstart 

te kunnen maken na het opheffen van de 

beperkingen. 

verzoekt het College, 

• Minimaal 200.000 euro uit het 

budget van de nieuwe democratie te 

gebruiken ter ondersteuning van 

innovatieve ideeën van ondernemers in 

Haarlem om een doorstart te kunnen 

maken na het opheffen van de 

beperkingen, 

• Deze ideeën dienen bij voorkeur 

een revolverend karakter te hebben, 

teneinde een zo groot mogelijke impuls te 

geven aan de werkgelegenheid in Haarlem, 

• Indien deze ideeën niet, of 

onvoldoende van de grond komen in de 

periode  2021-2024 danwel dat na deze 

periode per saldo een restbedrag overblijft 

vloeit dit saldo terug aan het budget 

Nieuwe Democratie 

 

 

 

 

 

 

LH HvH AP 

Jouw Hlm 

OPH  

  Verworpen 

 

 

Voor: 

VVD SP 

Trots H lm 

(1) OPH AP 

Jouw Hlm 

HvH CU 

LH 

 

 

SV:  

VVD OPH 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/40-Motie-LH-Nieuwe-democratie-ombuigen-naar-nieuwe-ondernemen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/40-Motie-LH-Nieuwe-democratie-ombuigen-naar-nieuwe-ondernemen.pdf
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 41 M Een vergoeding helpt 

Draagt het college van B&W op om: 

•De vergoeding van €1000 die onderdeel 

uitmaakt van de verhuisregeling ‘Ouder 

worden en prettig wonen’ voor 2020 en 

2021 niet af te schaffen; 

•De kosten hiervoor te dekken uit de 

reserve Wonen (€136.000); 

Jouw Hlm SP   Verworpen 

 

 

Voor: 

Jouw  Hlm 

SP OPH AP 

CU 

 42BIS M Bezuinig niet op handhaving, de stad 

groeit en mede door corona groeien 

de taken voor handhaving. 

Niet te bezuinigen op de handhavende 

capaciteit 

(Dekking, algemene middelen, geleend 

geld wat nog niet besteed is, eigen 

inzicht) 
 (Dekking, algemene middelen, 2 

ambtenaren minder is 3 handhavers 

meer, milieuplein op zondag dicht of 

eerder dicht ) 

Trots Hlm   Verworpen 

 

 

Voor: 

Trots Hlm 

(1) VVD 

OPH Jouw 

Hlm  

 43 M Tijdens de coronacrisis geen extra 

verhoging van parkeertarieven, red 

de winkels en horeca van Haarlem 

Draagt het college op om:  

Parkeertarieven tijdens de coronacrisis 

alleen met het jaarlijkse inflatie tarief te 

verhogen en de gewenste 250.000 extra 

inkomsten uit parkeren (als die al 

gehaald konden worden) uit de 

algemene middelen te halen of posten 

die daar nog beter geschikt voor zijn  

Trots Hlm   Verworpen 

 

 

Voor: 

VVD OHH 

Trots Hlm  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/41-Motie-Jouw-Hlm-SP-verhuisvergoeding-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/41-Motie-Jouw-Hlm-SP-verhuisvergoeding-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/42-Motie-Trots-Hlm-Bezuinig-niet-op-handhaving-de-stad-groeit-en-mede-door-corona-groeien-de-taken-voor-handhaving.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/42-Motie-Trots-Hlm-Bezuinig-niet-op-handhaving-de-stad-groeit-en-mede-door-corona-groeien-de-taken-voor-handhaving.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/42-Motie-Trots-Hlm-Bezuinig-niet-op-handhaving-de-stad-groeit-en-mede-door-corona-groeien-de-taken-voor-handhaving.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/42-Motie-Trots-Hlm-Bezuinig-niet-op-handhaving-de-stad-groeit-en-mede-door-corona-groeien-de-taken-voor-handhaving.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/42-Motie-Trots-Hlm-Bezuinig-niet-op-handhaving-de-stad-groeit-en-mede-door-corona-groeien-de-taken-voor-handhaving.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/42-Motie-Trots-Hlm-Bezuinig-niet-op-handhaving-de-stad-groeit-en-mede-door-corona-groeien-de-taken-voor-handhaving.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/43-Motie-Trots-Hlm-Tijdens-de-coronacrisis-geen-extra-verhoging-van-parkeertarieven-red-de-winkels-en-horeca-van-Haarlem-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/43-Motie-Trots-Hlm-Tijdens-de-coronacrisis-geen-extra-verhoging-van-parkeertarieven-red-de-winkels-en-horeca-van-Haarlem-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/43-Motie-Trots-Hlm-Tijdens-de-coronacrisis-geen-extra-verhoging-van-parkeertarieven-red-de-winkels-en-horeca-van-Haarlem-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/43-Motie-Trots-Hlm-Tijdens-de-coronacrisis-geen-extra-verhoging-van-parkeertarieven-red-de-winkels-en-horeca-van-Haarlem-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/43-Motie-Trots-Hlm-Tijdens-de-coronacrisis-geen-extra-verhoging-van-parkeertarieven-red-de-winkels-en-horeca-van-Haarlem-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/43-Motie-Trots-Hlm-Tijdens-de-coronacrisis-geen-extra-verhoging-van-parkeertarieven-red-de-winkels-en-horeca-van-Haarlem-1.pdf
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 44 M Een openbaar rolstoel toegankelijk 

toilet in elke nieuw te bouwen 

parkeergarage 

Verzoekt het college om 

In ieder geval bij nieuw te bouwen 

garages de eis op te nemen dat die 

tenminste 1 openbaar rolstoel 

toegankelijk toilet bezit  

Trots Hlm   Aangenomen 

 

Voor: 

GLH CDA 

SP Trots Hlm 

OPH AP 

Jouw Hlm 

CU 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/44-Motie-Trots-Hlm-Een-openbaar-rolstoel-toegankelijk-toilet-in-elke-nieuw-te-bouwen-parkeergarage.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/44-Motie-Trots-Hlm-Een-openbaar-rolstoel-toegankelijk-toilet-in-elke-nieuw-te-bouwen-parkeergarage.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/44-Motie-Trots-Hlm-Een-openbaar-rolstoel-toegankelijk-toilet-in-elke-nieuw-te-bouwen-parkeergarage.pdf
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 45 M Red de Huiskamer van Oost 

verzoekt het college  

•Waar mogelijk de initiatiefnemers van de 

Huiskamer van Oost te ondersteunen bij 

het vinden van een alternatieve locatie; 

•Indien nodig in overleg met de 

initiatiefnemers te bezien of een beperkte 

overbruggingssubsidie voor 2021 mogelijk 

is (te dekken uit de Reserve Participatie en 

Leefbaarheid) na afloop van het gebruik 

van de Blauwe Wetering zodat zij in staat 

zijn een passende ruimte in de wijk te 

huren onder de voorwaarde dat de 

organisatie voldoet aan door het college te 

stellen criteria vergelijkbaar met andere 

initiatieven in de sociale basis waaronder 

dat het initiatief gedragen wordt door 

meerdere personen en zoveel mogelijk 

wordt uitgegaan van zelfwerkzaamheid; 

Trots Hlm   Verworpen 

 

 

Voor: 

Trots Hlm 

PvdA VVD 

OPH AP 

Jouw Hlm 

HvH CU 

LH 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/45-Motie-Trots-Hlm-Motie-Red-de-Huiskamer-van-Oost.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/45-Motie-Trots-Hlm-Motie-Red-de-Huiskamer-van-Oost.pdf
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 46 M Ondersteun eigenaren bij bestrijding 

iepenziekte, in iedergeval klein beetje 

Geeft het college de opdracht om 

Het mogelijk te maken voor particuliere 

eigenaren om afstand te doen van een 

zieke of dode iep, waarbij de kosten van 

het kappen, ontbasten, afvoeren en 

verwerken voor rekening van de gemeente 

komen; 

Te onderzoeken hoe het inenten van 

particuliere iepen kan helpen bij het 

bestrijden van de iepenziekte en daartoe in 

januari 2021 met een voorstel aan de raad 

te komen; 

3Hiertoe een bedrag van 15.000 euro vrij 

te maken uit de post onvoorzien. 

SP AP   Aangenomen 

 

Voor: 

GLH D66 

CDA SP 

Trots Hlm (1) 

OPH AP 

Jouw  Hlm 

CU 

 47 M Bestrijd de rattenplaag in 

HAARLEMelen 

Verzoekt het College van B&W:  

• Binnen de gebiedsprogramma’s en de 

budgetten voor dagelijks beheer en 

onderhoud prioriteit te geven aan de 

bestrijding van de rattenplaag in Haarlem ; 

Trots Hlm   Verworpen 

 

 

Voor: 

SP Trots 

Hlm OPH 

Jouw Hlm 

HvH CU 

LH 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/46-Motie-SP-AP-Ondersteun-eigenaren-bij-bestrijding-iepenziekte-in-ieder-geval-een-beetje-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/46-Motie-SP-AP-Ondersteun-eigenaren-bij-bestrijding-iepenziekte-in-ieder-geval-een-beetje-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/47-Motie-Trots-Hlm-Bestrijd-de-rattenplaag-in-HAARLEMelen-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/47-Motie-Trots-Hlm-Bestrijd-de-rattenplaag-in-HAARLEMelen-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/47-Motie-Trots-Hlm-Bestrijd-de-rattenplaag-in-HAARLEMelen-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/47-Motie-Trots-Hlm-Bestrijd-de-rattenplaag-in-HAARLEMelen-1.pdf
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 48 M Corona Initiatieven Fonds 

Verzoekt het college 

Een Corona Initiatieven Fonds op te 

richten van tenminste 100.000 euro 

bedoeld voor subsidiering van plannen en 

activiteiten die bijdragen aan de 

gastvrijheid, aantrekkelijkheid, sociale 

cohesie of veerkracht van Haarlem en 

Spaarndam waarvoor ondernemers, 

verenigingen en andere organisaties een 

plan of activiteit kunnen indienen bij de 

gemeente en dit te dekken uit bijvoorbeeld 

het budget Participatie en Leefbaarheid, 

CU   Verworpen 

 

 

Voor: 

CU Trots 

Hlm 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/48-Motie-CU-Corona-Initiatieven-Fonds.pdf
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 49 A Investeren OK, maar neem de raad 

daarin mee 

Besluit: 

Artikel 5 op pagina 227 te vervangen door 

onderstaande 

De raad besluit om:  

a. Een proportionele bijdrage aan de regio 

voor een bedrag van maximaal € 5 miljoen 

te reserveren waarbij het uitgangspunt is 

dat de structurele bijkomende kosten 

binnen de bestaande begroting van de 

MRA worden gedekt;  

b. In 2021 een bedrag van € 0,15 miljoen 

toe te voegen aan een nieuw te vormen 

risicoreserve Economische 

Regiosamenwerking en in 2022 een bedrag 

van € 0,3 miljoen ten laste van de 

algemene middelen zijnde 30% van de nu 

geschatte inleg ;  

c. Bij de Kadernota 2022, als er meer 

duidelijkheid is over de vorm en inhoud 

van de op te richten economische 

samenwerking, te bezien welke dotaties 

aan de risicoreserve Economische 

Regiosamenwerking na 2021 noodzakelijk 

zijn. Uitgangspunt is daarbij dat de  reserve 

Economische Regiosamenwerking wordt 

gevuld voor 30% van de inleg in 

Economische Regiosamenwerking 

 

SP   Aangenomen 

 

Voor: 

GLH PvdA 

D66 VVD 

CDA SP 

Trots Hlm 

OPH AP 

Jouw Hlm 

CU 

 

SV:  

OPH Trots 

Hlm 
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   Berap     

 24BIS A Onze reserves 

Besluit om: 

•Besluitpunt 8 te wijzigen in: 

‘In te stemmen met de oprichting van de 

reserve Opvang, Wonen en Herstel.’ 

•In bijlage 3 het kopje ‘Bestedingsraming’ 

te verwijderen. 

•Besluitpunt 9 te wijzigen in: 

‘Dat het gehele saldo van de reserve 

Opvang, Wonen en Herstel, conform nog 

nader te bepalen afspraken voor specifieke 

bestedingen kan worden ingezet.’ 

 

Jouw Hlm AP 

LH HvH SP 

OPH D66 

  Aangenomen 

 

Raadsbreed 

CC 31 A Duisenberg Punt 7 afdoen 

besluit 

het besluit van de Raad te wijzigen in: “De 

raad der gemeente Haarlem, gelezen het 

voorstel van de rapporteurs van de raad, 

het advies van de rapporteurs inzake de 

door de raad overgenomen aanbevelingen 

over te nemen (zie bijlage), met 

uitzondering van punt 7. 

Punt 7 wordt afgedaan.” 

CDA MS De afdoening van aanbeveling van de Duisenberg Light methode is 

uiteraard aan de raad. Het college heeft beargumenteerd waarom 

deze aanbeveling 7 Verbeteren koppeling doelen, beleid en middel 

niet is opgevolgd, omdat: 

• De Haarlemse begroting financieel niet is ingericht om 

financiën aan doelen en prestaties te koppelen;  

• Een koppeling tussen P&C documenten en het 

gebiedsjaarverslag niet mogelijk is omdat deze documenten 

onvergelijkbare informatieniveaus bevatten;  

• Het benoemen van wettelijke taken niet gebruikelijk is en 

transactiekosten heeft. 

 

Het college staat positief tegenover het amendement. 

 

Verworpen 

 

 

Voor: 

PvdA CDA 

Trots Hlm 

(1) HvH CU 

LH 

 

 

SV: 

AP 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/31-Amendement-CDA-Duisenberg.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/02-november/18:00/Ingediende-Amendementen-en-Moties/31-Amendement-CDA-Duisenberg.pdf
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