
 

Kort verslag  

 

 

       Datum raadsvergadering: donderdag 15 februari 2018  

      

1 Vragenuur  

 De vragen gesteld door de fractie Jouw Haarlem over weghalen pinautomaat Parkwijk 

Prinses Beatrixplein worden niet gesteld. Zijn schriftelijke vragen door CU ingediend. 

 De vragen gesteld door de fractie SP over rentepercentage Fonds Duurzaam 

Funderingsherstel worden beantwoord door wethouder Roduner. 

 De vragen gesteld door de fractie VVD over wijzigen rijrichting Bakenessergracht worden 

beantwoord door wethouder Sikkema 

 De vragen gesteld door de fractie AP over de overlast gevende putdeksels op de Vondelweg 

worden beantwoord door wethouder Sikkema 

 De vragen gesteld door de fractie AP over Problemen voor het fietsverkeer op de Jan 

Gijzenkade die rechtsaf de Spaarndamseweg op willen worden beantwoord door wethouder 

Sikkema. 

 De vragen gesteld door de fractie HvH over Abri's in het groen worden beantwoord door 

wethouder Sikkema. De kosten voor het ‘afkopen’ contract zal worden nagevraagd door de 

wethouder.  

 De vragen gesteld door de fractie Trots over rookruimteverbod worden beantwoord door 

burgemeester Wienen. 

 

2 Vaststellen van de agenda  

 Op verzoek van de fractie SP wordt agendapunt 10 opgewaardeerd naar bespreekpunt. 

 De raad gaat niet akkoord met het verzoek tot interpellatie van de fractie Jouw Haarlem (de 

fracties SP, Jouw Haarlem, AP, PvdA en dhr. Azanay stemmen voor de interpellatie). 

Op verzoek van de fractie Trots wordt agendapunt 9 opgewaardeerd naar hamerstuk met 

stemverklaring 

 

3 Bekrachtigen/opheffen geheimhouding  

De geheimhouding op de stukken ‘Bijlage 4 bij Zelfbouwkavel Stockholmstraat, vaststellen 

kavelpaspoort en verkoopprocedure’ en op ‘CV's leden adviescommissie voor 

bezwaarschriften’ is bekrachtigd. 

 

4 Ingekomen stukken  

Alle stukken zijn ter kennisgeving aangenomen. 

 

5 Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 25 januari 2018 

De notulen worden vastgesteld na wijziging van pag 38: 16 jaar in plaats van 6 jaar! 

 

6 Raadsvoorstel krediet vervangen kademuur Noorder Emmakade en Tuinlaantje 

 Besluit: conform 

 

7 Aanpassen en beschikbaar stellen krediet uitbreiding en renovatie van basisschool 

Molenwiek Dalton, Betuwelaan 2 

 Besluit: conform 

 

8 Normenkader financiële rechtmatigheid 2017 

 Besluit: conform 
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9        Vrijgeven uitvoeringskrediet voor het veiliger maken van de oversteek Schipholweg ter 

           hoogte van de Jetty Velustraat  

Besluit: conform 

De fractie Trots Haarlem geeft een stemverklaring. 

 

10 Vrijgeven krediet Popcentrum en aanbesteding Slachthuisterrein 

 Besluit: conform 

De fracties SP, FM en OPH geven een stemverklaring.  

De fracties PvdA, D66, GLH, SP, OPH, AP, Jouw Haarlem, CDA en PvdA stemmen voor het 

voorstel. 

 

10.1 Motie Selectieleidraad Slachthuisterrein 

De motie ingediend door de fractie SP wordt aangenomen 

De fracties GLH, SP, FM, CU, OPH, Trots Hlm, AP, Jouw Haarlem, CDA en PvdA voor de 

motie. 

 

10.2 Motie Ook op het Slachthuisterrein moeten voldoende betaalbare woningen zijn 
De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

De fracties SP, FM, OPH, Jouw Haarlem stemmen voor de motie. 

De fracties Trots Hlm, OPH, GLH, AP en Jouw Haarlem geven een stemverklaring 

 

11 Zelfbouwkavel Stockholmstraat, vaststellen kavelpaspoort en verkoopprocedure 

 Besluit: conform 

  

12 Presentatie Initiatiefvoorstel Zendmasten en straling van Trots Haarlem 

De presentatie heeft plaatsgevonden. 

 

13 Presentatie initiatiefvoorstel VVD en D66 Kinderen in de opvang 

De presentatie heeft plaatsgevonden. 

  

14 Vaststellen nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 

Besluit: gewijzigd 

De fractie Trots Hlm geeft een stemverklaring  

 

14.1 Amendement Bedrijfsplan beschermt gezondheid veiligheid en zelfbeschikkingsrecht 

Vervallen 

 

14.2 Amendement Eigen huis voor prostituee 

Vervallen 

 

14.3 Amendement Honden niet overal in het buitengebied los 

Het amendement ingediend door de fractie CU wordt aangenomen  

De fracties PvdA, CDA, Jouw Haarlem, AP, OPH,CU, SP,GLH en D66 stemmen voor het 

amendement. 

  

14.4 Amendement Last onder bestuursdwang bij woonoverlast 

Het amendement ingediend door de fractie CU wordt aangenomen  

De fracties CDA, Jouw Haarlem, AP, Trots Hlm, OPH,CU, FM, HvH, SP, GLH en D66 

stemmen voor het amendement. 
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14.5 Amendement Maximum aantal seksinrichtingen en einde aan raamprostitutie 

Vervallen 

 

14.6 Amendement Minderjarigen niet in seksinrichtingen 

Vervallen 

 

14.7 Amendement Minimale verhuurperiode werkruimte 

Vervallen 

 

14.8 Amendement Verbodsbepalingen klanten 

Vervallen 

 

14.9 Amendement Nog even geduld  

Het amendement ingediend door de fracties D66 SP VVD OPH HvH GLH en Trots Hlm 

wordt aangenomen.  

De fracties D66, GLH, SP, HvH, FM, OPH, Trots Hlm, AP, Jouw Haarlem en VVD stemmen 

voor het amendement. 

 

14.10 Amendement We kunnen goed zonder (wijzing bullit 6:  art 2.25 wordt niet geschrapt) 

Het amendement ingediend door de fracties VVD SP en D66 wordt aangenomen 

De fracties  VVD, CDA, Trots Hlm, OPH, FM, HvH,SP, GLH en D66 stemmen voor het 

amendement. 

De fracties PvdA, CDA, CU en GLH geven een stemverklaring 

 

14.11 Amendement Zonder stoepkrijt wordt het een dooie boel in haarlem 

Het amendement ingediend door de fractie SP wordt niet in stemming gebracht. 

 

 

15  Wijziging van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften en benoeming 

van leden van de adviescommissies voor bezwaarschriften 

Besluit: conform 

 De fracties VVD, CDA, Trots Hlm, OPH, FM, HvH en SP stemmen tegen het voorstel 

(21/18) 

 

 

16 Moties Vreemd 

   

16.1 Motie Meldpunt Radicalisering 

De motie ingediend door de fracties CDA PvdA HvH GLH D66 VVD AP wordt raadsbreed 

aangenomen 

 

16.2 Motie Een integere pas op de plaats met de Dreef 

De motie ingediend door de fractie FM wordt ingetrokken 

 

16.3 Motie Een nieuw besluit maar dan rechtmatig 

De motie ingediend door de fracties FM en Trots Hlm wordt verworpen 

De fracties FM, Trots Hlm, OPH, SP, VVD, Jouw Haarlem en HvH stemmen voor de motie. 

De fracties OPH, SP en VVD geven een stemverklaring 
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16.4 Motie Tiny Forest, een klein bos, een kleine moeite. 

De motie ingediend door de fracties GLH, PvdA, D66, CDA, CU en AP wordt aangenomen. 

De fracties VVD en OPH stemmen tegen het voorstel.  

De fracties SP, HvH, VVD, OPH, Trots Hlm en Jouw Haarlem geven een stemverklaring 

 Wethouder Sikkema gaat op zoek naar mogelijkheden en financiering. 

 

16.5 Motie Als raadsleden om beschikbare informatie vragen… 

De motie ingediend door de fracties OPH, AP en Trots Hlm wordt aangenomen. 

De fracties OPH, AP, Trots Hlm, D66, SP, Jouw Haarlem, FM, HvH en VVD stemmen voor 

de motie. 

De fracties VVD, CDA, D66, GLH, SP, Jouw Haarlem geven een stemverklaring 

 

16.6 Motie funderingsproblematiek Rozenprieel 

De motie ingediend door de fractie SP wordt raadsbreed aangenomen 

 

16.7 Motie Bewonersondersteuning en leefbaarheidsbudget op de juiste schaal 

De motie ingediend door de fractie AP wordt verworpen. 

De fractie AP stemt voor de motie. 

De fractie Trots Hlm geeft een stemverklaring 

 

16.8 Motie Duurzaamheidsmonitor 

De motie ingediend door de fractie CDA wordt raadsbreed aangenomen. 

 

16.9 Motie Duurzaamheidslening maak het makkelijk  

De motie ingediend door de fracties CU, Trots, CDA en Jouw Hlm wordt aangenomen. 

De fracties FM en HvH stemmen tegen de motie. 

De fractie D66 geeft een stemverklaring 

 

16.10 Motie Betrokken Haarlemmers als Voorzitter van de Commissies  

De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen. 

De fractie Trots Hlm stemt voor de motie. 

De fractie D66 geeft een stemverklaring 

 

16.11 Motie Meerderheid bewoners bepaalt parkeerbeleid in hun cluster niet 

een handvol respondenten 

De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt aangenomen. 

De fracties VVD, CDA, Jouw Haarlem, AP, Trots Hlm, OPH, FM, HvH en SP stemmen voor 

de motie. 

De fracties CDA, VVD, Jouw Haarlem en OPH geven een stemverklaring 

 

16.12 Motie Tijdelijk camera toezicht omgeving Nieuwe Kerksplein  

De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen 

De fracties Trots Hlm, VVD, HvH en FM stemmen voor de motie. 

De fractie GLH geeft een stemverklaring 

 

16.13 Motie ja-ja sticker  

De motie ingediend door de fractie Trots Hlm GLH D66 SP AP CU OPH wordt aangenomen. 

De fracties PvdA, CDA, AP, Trots Hlm, OPH, CU, SP, GLH en D66 stemmen voor de motie. 
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De fracties VVD en Jouw Haarlem geven een stemverklaring 

 

  17  Lijst Ingekomen stukken  

 

Onderstaande stukken zijn ter kennisgeving aangenomen. 

* Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van burgemeester en 

wethouders ter afdoening  

    * 2018071050 20180201 Brief bewoner Ridderstraat inzake autoluwe binnenstad  1  

    * 2018037025 Ontwerpbestemmingsplan Vijfhoek/Heiligland-deKamp; zienswijzen 

      Wieringa advocaten namens BV Nederlands Monumentenbezit.  1  

    * 2018056898 Verzoek om niet straatnamen te wijzigen en niet de geschiedenis te 

       herschrijven. (peter3@xs4all.nl)  1  

    * 2018079305 180206, zienswijze NPZK op Ontwikkelperspectief Binnenduinrand  

 

* Beantwoording van brieven gericht aan de Raad namens het college van burgemeester en 

wethouders  

    * 2018077460 Brief van wethouder Sikkema d.d. 5 febr. 2018 aan de gemeenteraad inzake 

       De Dreef  

    * 2018054398 Brief Jeroen van Spijk, 23-01-2018, Watergang Aziëpark aan Gemeenteraad  

    * 2018071205 Brief van wethouder Sikkema d.d. 1 februari 2018 inzake 

       toelichtingsgesprek herinrichting Dreef.   

 



SP»
Selectieleidraad Slachthuisterrein

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 15 februari 2018,

\0

Constaterende dat

• Het college kiest voor een Europese aanbesteding en daar een selectie- en 
gunningsleidraad voor heeft ontwikkeld;

• In deze leidraad ook een percentage sociale huurwoningen is opgenomen;

Overwegende dat

• Het wenselijk is dat sociale huurwoningen door een woningbouwcorporatie 
worden geëxploiteerd;

• De woningwet het verbiedt dat een corporatie woningen exploiteert die eigendom 
zijn van een particuliere belegger;

• In de selectie- en gunningsleidraad daarom dient te worden opgenomen dat de 
projectontwikkelaar de sociale huurwoningen aan een corporatie dient te 
verkopen;

• Daarom de projectontwikkelaar de prijs per vierkante meter grond en de hoogte 
van de huur van de te bouwen sociale huurwoningen in zijn offerte dient op te 
nemen; het vastleggen van deze prijzen een exploitatieplafond tot gevolg heeft;

• In de uiteindelijke koopovereenkomst een koopsom voor de sociale 
huurwoningen wordt opgenomen, die met dit exploitatieplafond rekening houdt;

Geeft het college de opdracht

• De selectie- en gunningsleidraad zo in te richten dat bij oplevering de verkoop 
van de te bouwen sociale huurwoningen aan een woningbouwcorporatie mogelijk 
wordt;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frits Garretsen SP



Christenunie
AMENDEMENT Honden niet overal in het buitengebied los

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 februari 2018,

In beraadslaging over de Algemene plaatselijke verordening,

Overwegende dat:
• In de APV de aanlijnplicht voor honden op basis van artikel 2.57 beperkt is tot de bebouwde kom;
• Loslopende honden in de weilanden in de buitengebieden (o.m. Verenigde Polders) hier niet 

onder vallen;
• Veel hondeneigenaren tijdens het wandelen over de paden in de buitengebieden hun honden 

loslaten om hun behoefte te doen maar die honden vervolgens regelmatig de benen nemen en 
de daar lopende schapen aanvallen;

• Dit leidt tot onnodig veel stress voor de schapen en voor financiële schade voor de eigenaren van 
deze schapen terwijl de hondeneigenaren buiten beeld blijven en schadevergoeding achterwege 
blijft;

• De schapenhouderij in deze gebieden een wezenlijke bijdrage leveren aan het recreatieve 
karakter van dit gebied;

• Artikel 2.57 lid 2 het college de mogelijkheid biedt om plaatsen aan te wijzen waar het 
aanlijngebod niet geldt en hiermee dus ook in het buitengebied op maat losloopgebieden kunnen 
worden aangewezen;

Besluit
In artikel 2.57 lid 1 onder b de woorden “binnen de bebouwde kom” te schrappen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser 
Christenunie



ChristenUnie
AMENDEMENT Last onder bestuursdwang bij woonoverlast

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 februari 2018,

In beraadslaging over de Algemene plaatselijke verordening,

Overwegende dat:
• Het voorgestelde artikel 2:49a een zorgplicht bevat gericht op het voorkomen van woonoverlast 

zoals bedoeld in Artikel 151d lid 1 van de Gemeentewet;
• Artikel 151d lid 2 van de Gemeentewet bepaald dat de bevoegdheid tot oplegging van een last 

onder bestuursdwang wegens overtreding van deze zorgplicht wordt uitgeoefend door de 
burgemeester.

• Artikel 151 d lid 2 van de Gemeentewet tevens bepaald dat de burgemeester deze bevoegdheid 
uitoefent met inachtneming van hetgeen daaromtrent door de raad in de verordening is bepaald 
en slechts indien de ernstige en herhaaldelijke hinder redelijkerwijs niet op een andere geschikte 
wijze kan worden tegengegaan

• In het voorgestelde artikel nog geen invulling wordt gegeven aan deze laatste bepaling ten 
aanzien van de rol van de gemeenteraad en dit wel wordt gedaan in de modelverordening van de 
VNG1

Besluit
Artikel 2:49a te hernoemen tot Artikel 2:49a lid 1 en vervolgens een 2e en 3e lid toe te voegen 
luidende:

2. Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding 
van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder 
dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. De burgemeester stelt 
beleidsregels vast over het gebruik van deze bevoegdheid.
3. De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:
a. geluid- of geurhinder;
b. hinder van dieren;
c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;
d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;
e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser 
ChristenUnie

1 Zie: https://vna.nl/files/vna/brieven/2017/lbr-17-038.pdf



m
OPHaarlem

Amendement: "nog even geduld..."

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 15 februari
2018, in beraadslaging over het besluit “vaststellen nieuwe Algemene Plaatselijke
Verordening”;

Constaterende dat,

• Het wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden 
seksbranche (hierna: "WRP") is aangenomen door de Tweede kamer en is 
ingediend bij de Eerste kamer;

• Dit wetsvoorstel tot doel heeft om misstanden in de prostitutiebranche aan te 
pakken. Deze aanpak bestaat uit het verkleinen van lokale en regionale 
verschillen, het verkrijgen van meer zicht en grip op de seksbranche door alle 
vormen van prostitutie onder een vorm van regulering te brengen, en het 
vergemakkelijken van toezicht en handhaving;

• Het thans voorliggende voorstel tot het vaststellen van de nieuwe Algemene 
Plaatselijke Verordening vooruitloopt op de komst van deze wet in formele 
zin.

Overwegende dat,

• Er een aantal fundamentele keuzes gemaakt dient te worden in de WRP, 
zoals bijvoorbeeld over de minimumleeftijd van prostituees;

• De discussie over deze te maken keuzes nog niet is uitgekristalliseerd binnen 
de Eerste kamer. Het is dan ook nog onduidelijk hoe de uiteindelijke WRP zal 
komen te luidden;

• Er in het voorstel tot wijziging van de APV geen dringende noodzaak is 
aangevoerd om vooruit te lopen op de komst van de WRP;

• Het wenselijk is om onder deze omstandigheden en in deze complexe en 
gevoelige materie, de komst van de WRP af te wachten alvorens de APV op 
dit punt aan te passen.

Besluit het raadsstuk op de volgende punten aan te passen:

1. De Algemene plaatselijke verordening vast te stellen zoals opgenomen in 
bijlage A.

2. De Toelichting op de Algemene plaatselijke verordening vast te stellen zoals 
opgenomen in bijlage B.

3. Te bepalen dat dit besluit op 1 april 2018 in werking treedt.

Huidig:

Besluit:



Te wijzigen in:

Besluit:

1. De Algemene plaatselijke verordening vast te stellen zoals opgenomen in 
bijlage A, met uitzondering van hoofdstuk 3. In plaats van de voorgestelde 
tekst van hoofdstuk 3 wordt hoofdstuk 3 uit de huidige APV (zie bijlage) 
ingevoegd en vastgesteld.

2. De toelichting op de Algemene plaatselijke verordening vast te stellen zoals 
opgenomen in bijlage B, met uitzondering van de toelichting op hoofdstuk 3. 
In plaats van hoofdstuk 3 wordt de toelichting op hoofdstuk 3 uit de huidige 
APV (zie bijlage) ingevoegd en vastgesteld.

3. Te bepalen dat dit besluit op 1 april 2018 in werking treedt.

... en gaat over tot de orde van de dag.



Bijlage bij Amendement "nog even geduld

Hoofdtuk 3 van de APV

Hoofdstuk 3. Seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d. 
Afdeling 1. Begripsbepalingen
Artikel 3:1 Begripsbepalingen
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

• prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 
tegen vergoeding;

• prostitu(e)e: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een 
ander tegen vergoeding;

• seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een
omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch- 
pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een 
seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder 
tevens begrepen een erotische-massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

• escortbedrijf: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de 
bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;

• sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk goederen van 
erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden verkocht of verhuurd;

• exploitant: de natuurlijke persoon of personen of rechtspersoon of rechtspersonen die een
seksinrichting of escortbedrijf exploiteert, dan wel exploiteren en de tot vertegenwoordiging van die 
rechtspersoon of rechtspersonen bevoegde natuurlijke persoon of personen;

• beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding uitoefent, dan wel 
uitoefenen in een seksinrichting of escortbedrijf;

• bezoeker: degene die aanwezig is in een seksinrichting, met uitzondering van:

de exploitant;



• 2.

• de beheerder;

• de prostitu(e)e;

• het personeel dat in de seksinrichting werkzaam is;

• 5.

• toezichthouders die zijn aangewezen op grond van artikel 6:2 van deze verordening;

• andere personen wier aanwezigheid in de seksinrichting wegens dringende redenen noodzakelijk is.

Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het betreft voor het 
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de 
burgemeester.

Artikel 3:3 Nadere regels
(vervallen)

Afdeling 2. Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke
Artikel 3:4 Seksinrichtingen

• l.Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder vergunning van het 
bevoegd bestuursorgaan.

• 2.In de aanvraag om vergunning en in de vergunning wordt in ieder geval vermeld:

• de persoonsgegevens van de exploitant;

• b.

• de persoonsgegevens van de beheerder; en

• de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf.

• 3.Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij 
niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder

• l.De exploitant en de beheerder:
• a.

• staan niet onder curatele en zijn niet ontzet uit de ouderlijke macht of de voogdij;

• b.

• zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; en

• c.

• hebben de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt.



2.Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, zijn de exploitant en de beheerder niet:

• met toepassing van de artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis 
geplaatst of met toepassing van artikel 37a van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking gesteld;

• binnen de laatste vijfjaar onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van zes 
maanden of meer door de rechter in Nederland, inclusief de drie openbare lichamen Bonaire, Saba en 
Sint-Eustatius, Aruba, Curagao en Sint Maarten, dan wel door een andere rechter wegens een misdrijf 
waarvoor naar Nederlands recht een bevel tot voorlopige hechtenis ingevolge artikel 67, eerste lid van 
het Wetboek van Strafvordering is toegelaten;

• binnen de laatste vijfjaar bij ten minste twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk veroordeeld tot 
een onvoorwaardelijke geldboete van 500 euro of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in 
artikel 9, eerste lid, onder a van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens 
overtreding van:

• bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet en 
de Wet arbeid vreemdelingen;

• de artikelen 137c tot en met 137g, 14,240b, 242 tot en met 24, 252, 250a (oud), 273a, 300 tot en 
met 303, 416, 417, 417bis, 426, 429quater en 453 van het Wetboek van Strafrecht;

• de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6 juncto artikel 8 of juncto artikel 163 van de 
Wegenverkeerswet 1994;

• de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en 30b van de Wet op de Kansspelen;

• de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen;

• de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie 

3.Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid wordt gelijk gesteld:

• vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid onder a van het Wetboek van 
Strafrecht of artikel 76, derde lid onder a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de 
geldsom minder dan 375 euro bedraagt;

b.

• een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf.

4.De periode van vijfjaar, genoemd in het tweede lid, wordt: 
a.

bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van beslissing op de aanvraag 
van de vergunning;



• b.

• bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van deze 
vergunning.

• 5.De exploitant of de beheerder zijn binnen de laatste vijfjaar geen exploitant of beheerder geweest van een 
seksinrichting of escortbedrijf die voor ten minste een maand door het bevoegde bestuursorgaan is gesloten, of 
waarvan de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem ter zake 
geen verwijt treft.

Artikel 3:6 Sluitingstijden
• l.Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben en daarin bezoekers toe te laten of te 

laten verblijven:
• a.

• in de nachten van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag van 01.00 uur tot 07.00 uur;

• b.

• de overige nachten van 00.30 uur tot 07.00 uur.

• 2.Het bevoegd gezag kan voor aangewezen delen en straten van de gemeente andere sluitingstijden 
vaststellen.

• 3.Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd dat die 
seksinrichting krachtens het eerste lid of tweede lid, dan wel krachtens artikel 3:7, eerste lid, gesloten dient te 
zijn.

• 4.Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de op de Wet 
milieubeheer gebaseerde voorschriften.

Artikel 3:7 lijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting
• l.Met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid of in geval van 

strijdigheid met de bepalingen in dit hoofdstuk kan het bevoegd bestuursorgaan:

• tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3:6, eerste of tweede lid, geldende sluitingstijden vaststellen;

• b.

• van een afzonderlijke seksinrichting al dan niet tijdelijk de gedeeltelijke of algehele sluiting bevelen.

• 2.Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht maakt het bevoegd 
bestuursorgaan het besluit bedoeld in het eerste lid bekend op de voet van artikel 3:42, tweede lid.

Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder
• l.Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat exploitant of de beheerder 

bedoeld in artikel 3:4, tweede lid onder a of b in de seksinrichting aanwezig is.
• 2.De exploitant en de beheerder zien er voortdurend op toe dat in de seksinrichting:

• geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten genoemd in de titels XIV 
(misdrijven tegen de zeden), XVIII (misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid), XX (mishandeling), 
XXII (diefstal) en XXX (heling) van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, in de Opiumwet 
en in de Wet wapens en munitie; en

• b.

• geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid 
vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.

Artikel 3:9 Straatprostitutie
• l.Het is verboden door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze, passanten te bewegen 

gebruik te maken van de diensten van een prostituee, uit te nodigen dan wel aan te lokken:



• a.

• op of aan andere dan door het college aangewezen wegen of gebieden;

• gedurende andere dan door het college vastgestelde tijden.

• 2.Met het oog op de naleving van het verbod bedoeld in het eerste lid, kan door politieambtenaren het bevel 
worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

• 3.Met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid, kan door 
politieambtenaren aan personen die zich bevinden op de wegen of gebieden en gedurende de tijden bedoeld in 
het eerste lid, het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde richting te verwijderen.

• 4.De burgemeester kan met het oog op de openbare orde en de belangen genoemd in artikel 3:13, tweede lid, 
personen aan wie ten minste eenmaal een bevel is gegeven als bedoeld in het derde lid, verbieden zich 
gedurende bepaalde termijn, anders dan in een openbaar middel van vervoer, te bevinden op of aan de wegen 
of gebieden en op de tijden bedoeld in het eerste lid onder b.

• 5.De burgemeester beperkt het verbod bedoeld in het vierde lid indien dat in verband met de persoonlijke 
omstandigheden van betrokkene noodzakelijk is.

Artikel 3:10 Sekswinkels
Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin een sekswinkel te exploiteren in door het 
college in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving aangewezen gebieden of delen van 
de gemeente.

Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, 
afbeeldingen en dergelijke

• l.Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, 
aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-pornografische aard 
openlijk ten toon te stellen, aan te bieden of aan te brengen:

• a.

• indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van 
tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving in 
gevaar brengt;

• b.

• anders dan overeenkomstig de door het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de openbare orde 
of de woon- en leefomgeving gestelde regels.

• 2.Het verbod bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing op het tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen 
van goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die dienen 
tot het openbaren van gedachten en gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

Afdeling 3. Beslistermijn: weigeringsgronden
Artikel 3:12 Beslistermijn

• l.In afwijking van het bepaalde in artikel 1:2, eerste lid, beslist het bevoegd bestuursorgaan op de aanvraag 
om vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, binnen twaalf weken na de dag waarop de aanvraag 
ontvangen is.

• 2.Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit voor ten hoogste twaalf weken verdagen.

Artikel 3:13 Weigeringsgronden
• l.De vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, wordt geweigerd indien:
• a.

• de exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 3:5 gestelde eisen;

• b.



de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf in strijd is met een geldend 
bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan, voorbereidingsbesluit, stadsvernieuwingsplan 
of leefmilieuverordening; of

c.

• er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of het escortbedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn 
in strijd met artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht of met het bij of krachtens de Wet arbeid 
vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde

2.Voor seksinrichtingen en in Nederland gevestigde escortbedrijven kan, onverminderd het bepaalde in artikel 
1:8, de vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, worden geweigerd dan wel de aanwijzing of vaststelling 
bedoeld in artikel 3:9, eerste lid, achterwege gelaten, in het belang van de arbeidsomstandigheden van de 
prostitu(e)e.

Afdeling 4. Beëindiging exploitatie; wijziging beheer
Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie

1. De vergunning vervalt zodra de exploitant die overeenkomstig artikel 3:4 op de vergunning is vermeld, de 
exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd.
2. Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie, geeft de exploitant daarvan schriftelijk 
kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.

Artikel 3:15 Wijziging beheer
1.Indien de beheerder het beheer van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk beëindigt, geeft de 
exploitant daarvan binnen een week schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.
2.Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien het bevoegd bestuursorgaan op 
aanvraag van de exploitant besluit de verleende vergunning overeenkomstig de wijziging in het beheer te 
wijzigen. Het bepaalde in artikel 3:13, eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing.
3.In afwachting van het besluit bedoeld in het tweede lid, kan het beheer worden uitgeoefend door een nieuwe 
beheerder vanaf het moment waarop de exploitant een aanvraag als bedoeld in het tweede lid heeft ingediend, 
totdat over de aanvraag is besloten.

Afdeling 5. Overgangsbepaling
Artikel 3:16 Overgangsbepaling
(gereserveerd)

Toelichting op hoofdstuk 3 van de APV

HOOFDSTUK 3 SEKSINRICHTINGEN, SEKSWINKELS, STRAATPROSTITUTIE E.D.

Algemene toelichting

Verordenende bevoegdheid van gemeenten

Volgens artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht is het exploiteren van prostitutie niet langer in algemene 
zin, maar nog slechts in bepaalde omstandigheden strafbaar. Over de vormen van exploitatie van prostitutie 
die niet langer strafbaar zijn, is geen nadere formele wetgeving vastgesteld. De enige manier om de exploitatie 
van prostitutie te reguleren is dus via de APV. De gemeentelijke bevoegdheid om bij verordening regels te 
stellen, heeft daardoor een autonoom karakter: bij gebrek aan nadere formele regelgeving, zijn gemeenten 
immers niet verplicht om ter uitvoering daarvan bij (medebewinds-)verordening regels vast te stellen. Hoewel 
autonoom, de verordenende bevoegdheid mag uitsluitend worden aangewend "ter regeling en bestuur inzake 
de huishouding van de gemeente": blijkens artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet moeten gemeenten 
zich daarbij namelijk beperken tot de behartiging van belangen die zijn aan te merken als gemeentelijke 
belangen.

Dit hoofdstuk van de APV is niet uitsluitend gebaseerd op artikel 149 Gemeentewet, maar - voor zover het 
betrekking heeft op prostitutie - tevens op artikel 151a Gemeentewet.

Artikel 3:1 Begripsomschrijvingen



Prostitutie en prostituee(onder a en b)

Deze omschrijving van het begrip "prostitutie" is afgeleid van de definitie in artikel 273f, eerste lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. Om onder andere taalkundige redenen zijn de termen "derde" en "betaling" uit de 
definitie in het Wetboek van Strafrecht in deze definitie vervangen door respectievelijk "ander" en 
"vergoeding".

Seksinrichting (onder c)

Het begrip seksinrichting is het centrale begrip voor deze verordening. Seksinrichtingen zijn er in verschillende 
varianten. Daarom is in deze definitie bewust gekozen voor een algemene omschrijving. Die omschrijving sluit 
aan bij het spraakgebruik en in diverse rechterlijke uitspraken gehanteerde definities. "Seksinrichting" als hier 
omschreven zijn inrichtingen waarin op bedrijfsmatige wijze seksuele diensten worden verleend, dan wel 
waarin deze diensten in een zodanige omvang en met een zodanige frequentie worden aangeboden dat die als 
bedrijfsmatig kunnen worden aangemerkt. Deze constructie (alsof het bedrijfsmatig was) komt ook voor in de 
Wet milieubeheer.

In de definitie is gekozen voor de term "besloten ruimte", omdat dit meer omvat dan het begrip "gebouw". 
Onder besloten ruimte worden ook begrepen een vaar- of een voertuig. Het bijvoeglijk naamwoord "besloten" 
duidt erop dat de ruimte zich niet in de open lucht bevindt. Het moet dus gaan om een overdekt en geheel of 
gedeeltelijk door wanden omsloten ruimte, die al dan niet met enige beperking voor het publiek toegankelijk is.

Veel voorkomende vormen van seksinrichtingen zijn in deze omschrijving uitdrukkelijk genoemd. Dit om iedere 
discussie over de vraag of dit type inrichting als seksinrichting dient te worden aangemerkt, te voorkomen. Dit 
zijn: (raam)prostitutiebedrijven, erotische-massagesalons, seksbioscopen, seksautomatenhallen, sekstheaters 
of parenclubs. Sommige van deze begrippen behoeven wellicht nadere toelichting. Onder een prostitutiebedrijf 
worden niet alleen bordelen en clubs begrepen, maar ook andere ruimten waarin prostitutie plaatsvindt, zoals 
zogenaamde prostitutiehotels die speciaal aan prostituees voor korte tijd kamers verhuren. Onder 
raamprostitutiebedrijf dient te worden verstaan een inrichting met een of meer ramen van waarachter de 
prostituee tracht de aandacht van passanten op zich te vestigen. Een seksbioscoop is een inrichting waarin 
hoofdzakelijk vertoningen van erotisch-pornografische aard worden gegeven door middel van audiovisuele 
apparatuur. Dit is in afwijking van een seksautomatenhal, waarin dergelijke vertoningen van erotisch- 
pornografische aard worden gegeven door middel van automaten en van een sekstheater, waarin deze 
vertoningen anders dan door middel van audiovisuele apparatuur of automaten - met andere woorden "live" - 
worden gepresenteerd. Voor zowel de seksbioscoop, de seksautomatenhal als het sekstheater geldt dat daarin 
hoofdzakelijk voorstellingen van erotisch-pornografische aard worden gegeven. Een café bijvoorbeeld, waarin 
incidenteel een striptease-optreden plaatsvindt, dient derhalve niet als "sekstheater" te worden aangemerkt. 
Zo'n optreden moet echter worden beschouwd als een evenement (een "voor publiek toegankelijke verrichting 
van vermaak"), waarvoor volgens artikel 2:25 vergunning van de burgemeester vereist is.

Escortbedrijf (onder d)

Een escortbedrijf is een bedrijf dat - meestal telefonisch - bemiddelt tussen klanten en prostituees. De 
prostituee bezoekt de klant, of gaat met de klant naar een andere plaats. Een escortbedrijf is geen inrichting. 
Het kan een kantoortje zijn, maar ook een telefooncentrale, een mobiele telefoon of een website op Internet.
De plaats van de bedrijfsruimte is bepalend voor de vergunningplicht. Een escortbedrijf biedt de services actief 
aan door middel van advertenties en andere reclame-uitingen. Uiteraard kan er ook sprake zijn van een 
combinatie van een seksinrichting en een escortservice.

Sekswinkel (onder e)

De omschrijving van het begrip "sekswinkel" is ontleend aan de Winkeltijdenwet. Ook in deze 
begripsomschrijving is bepaald dat hoofdzakelijk van verkoop van goederen in casu van erotisch- 
pornografische aard sprake moet zijn. Zonder die aanduiding zouden immers vele tijdschriftenwinkels als 
sekswinkel moeten worden aangemerkt.

Op de openingstijden van sekswinkels is het regime van de Winkeltijdenwet van toepassing. Een sekswinkel is 
geen "seksinrichting" als hierboven omschreven; de exploitatie ervan is niet onderworpen aan de 
vergunningplicht van artikel 3:4, eerste lid. De vestiging van sekswinkels zal doorgaans afdoende kunnen 
worden gereguleerd langs de weg van het bestemmingsplan. Indien dat in aanvulling daarop (in het belang van 
de openbare orde of de woon- en leefomgeving) raadzaam wordt geacht, kan worden overwogen de exploitatie 
van sekswinkels te verbieden in aangewezen gebieden of delen van de gemeente en daartoe artikel 3:10 op te 
nemen. Indien wordt afgezien van het opnemen van artikel 3:10 kan onderdeel e in artikel 3:1 achterwege 
worden gelaten en komt de titel van afdeling 2 "Seksinrichtingen, straatprostitutie en dergelijke" te luiden.

Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan

De artikelen 160 en 174 van de Gemeentewet maken deze bevoegdheidsafbakening noodzakelijk. Volgens 
artikel 160 is het college belast met de uitvoering van raadsbesluiten (waaronder autonome verordeningen als



deze) tenzij bij of krachtens de wet de burgemeester daarmee is belast. Dit laatste doet zich hier voor: artikel 
174 belast de burgemeester namelijk met "het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden, 
alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven" (eerste lid) en met "de 
uitvoering van verordeningen voor deze betrekking hebben op het in het eerste lid bedoelde toezicht" (derde 
lid).

In veruit de meeste gevallen dient de burgemeester derhalve te worden aangemerkt als het bevoegde 
bestuursorgaan. Zijn bevoegdheid betreft namelijk de voor het publiek openstaande gebouwen en de openbare 
samenkomsten en vermakelijkheden. In de definitie van seksinrichtingen is echter het ruimere begrip "ruimte" 
opgenomen. Dat betekent dat het college bevoegd is als het gaat om met name de vaar- en voertuigen. Ook is 
het college bevoegd als het gaat om escortbedrijven. Het gebruik van de openbare weg, waarbij in dit verband 
met name gedacht moet worden aan de aanwijzing van tippelzones, is een bevoegdheid van het college.

AFDELING 2 SEKSINRICHTINGEN, STRAATPROSTITUTIE, SEKSWINKELS EN DERGELIJKE

Artikel 3:4 Seksinrichtingen

Eerste lid

Er is hier voor gekozen de exploitatie van seksinrichtingen en escortbedrijven te reguleren door middel van een 
vergunningstelsel. Uit het eerste lid vloeit een voor de hele gemeente geldende vergunningplicht voort. Het 
wijzigen van de seksinrichting valt eveneens onder de vergunningplicht. Met het wijzigen wordt bedoeld een 
wijziging van welke aard dan ook. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verandering van bouwkundige 
aard, het aantal exploitanten, de wijze van exploitatie en de naam van een of meerdere exploitanten. Dit is om 
te voorkomen dat de vergunning uit de pas loopt met de feitelijke situatie.

Tweede lid

De ruime strekking van de in het eerste lid genoemde vergunningplicht laat vanzelfsprekend onverlet, dat het 
bevoegd bestuursorgaan zich aan de hand van een ingediende vergunningaanvraag een oordeel moet (kunnen) 
vormen over alle rechtstreeks bij het te nemen besluit betrokken belangen (artikel 3:4 van de Awb). Indiening 
en inontvangstneming van een aanvraag staan dus nadrukkelijk in het teken van het vergaren van alle kennis 
over relevante feiten en betrokken belangen, die nodig is om tot een zorgvuldige afweging te kunnen komen.

In het tweede lid is bepaald dat in de aanvraag ten minste moet zijn vermeld wat de aard van de seksinrichting 
of het escortbedrijf is en wie de exploitant en de beheerder zijn. Voor de beoordeling van de 
vergunningaanvraag en voor de ingevolge artikel 1:4 op te leggen vergunningsvoorschriften of beperkingen is 
de aard van de seksinrichting relevant. Het is van belang te weten of het om bijvoorbeeld een prostitutiebedrijf 
of een sekstheater gaat, of een combinatie. De vraag of vergunning kan worden verleend voor 
raamprostitutiebedrijven, wordt in de meeste gevallen strenger beoordeeld dan een andere seksinrichting.

Derde lid

Uitzondering van de lex silencio positivo (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen). Deze 
vergunning beschermt wezenlijke belangen, met name de openbare orde en volksgezondheid. Het is hoogst 
onwenselijk zijn als deze vergunning van rechtswege wordt verleend voordat er een inhoudelijke toets van de 
aanvraag heeft plaatsgevonden en is voltooid. Een lex silencio positivo is hier dan ook niet wenselijk om 
dwingende redenen van algemeen belang, zoals de openbare orde en volksgezondheid. Paragraaf 4.1.3.3. Awb 
wordt niet van toepassing verklaard.

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder

De opheffing van het algemeen bordeelverbod is onder meer gericht op het "decriminaliseren" van de niet 
langer strafbare vormen van (exploitatie van) prostitutie. Daarom is het, ook volgens de wetgever, van belang 
dat bij de besluitvorming over een aanvraag om vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting 
rekening gehouden kan worden met de antecedenten van de daarbij betrokken personen: de exploitant en de 
beheerder(s).

Aan het orgaan dat bevoegd is (meestal de burgemeester) vergunningen als bedoeld in dit hoofdstuk af te 
geven, kunnen gegevens uit de justitiële documentatieregisters worden verstrekt over personen die als 
exploitant of beheerder zijn vermeld in een aanvraag. In artikel 3:5. wordt zo veel mogelijk dezelfde 
terminologie gehanteerd en worden nagenoeg dezelfde eisen gesteld als in artikel 5 van de Drank- en 
Horecawet en het daarop gebaseerde Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet. Dit heeft als voordeel 
dat voor seksinrichtingen waarvoor tevens een vergunning krachtens de Drank- en Horecawet is vereist een 
antecedentenonderzoek kan worden verricht. Belangrijker nog dan dit procedurele argument is het feit dat 
inhoudelijk min of meer dezelfde belangen wegen bij de antecedentenbeoordeling. In aanvulling op het Besluit 
eisen zedelijk gedrag Drank- en Horeca zijn in deze bepaling zedendelicten en mishandeling uit het Wetboek 
van Strafrecht en overtredingen van de Vreemdelingenwet en de Wav opgenomen. De toevoeging van 
bepalingen over misdrijven tegen de zeden en mishandeling dienen ter bescherming van de prostituees. De



relevantie van de opname van de Vreemdelingenwet en de Wav is gelegen in de bestrijding van de 
mensenhandel.

Artikel 3:6 Sluitingstijden

Eerste lid

De in het eerste lid opgenomen sluitingsbepaling is gegrond op artikel 149 van de Gemeentewet. De raad kan 
verplichte sluitingstijden voor openbare (waaronder seksjinrichtingen vaststellen ter bescherming van de 
openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of de bescherming van het milieu. Deze 
bevoegdheid houdt evenzeer in dat een afwijkende sluitingsplicht kan worden vastgesteld voor de zondag. De 
hier opgenomen sluitingsurenregeling (want van toepassing op het begrip "seksinrichting") heeft geen 
betrekking op sekswinkels. Zoals vermeld in de toelichting bij artikel 3:1, onder e, is op sekswinkels het regime 
van de Winkeltijdenwet van toepassing.

Tweede lid

Het bevoegd orgaan kan door middel van een voorschrift als bedoeld in artikel 1:4 voor een of meer 
afzonderlijke seksinrichtingen andere sluitingstijden vaststellen. Volgens het tweede lid kan daartoe een 
voorschrift worden verbonden aan de vergunning die aan de exploitant van de betrokken inrichting(en) zal 
worden verleend. Zo'n vergunningvoorschrift is er een als bedoeld in artikel 1.4 en moet mitsdien strekken ter 
bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning vereist is.

Over de uitoefening van deze bevoegdheid kan het bevoegd bestuursorgaan desgewenst beleidsregels 
vaststellen als bedoeld in artikel 4:81, eerste lid, van de Awb. Van het voor die categorie geldende beleid kan 
het bevoegd bestuursorgaan in een concreet geval (gemotiveerd) afwijken, indien het dat noodzakelijk acht in 
het belang van bijvoorbeeld de openbare orde, de woon- en leefomgeving en dergelijke.

Derde lid

Anders dan de sluitingsbepalingen van het eerste en tweede lid, richt het derde lid zich tot de bezoeker van 
een seksinrichting. Indien een bezoeker met toestemming van de exploitant of beheerder in de inrichting 
aanwezig is gedurende de tijd dat deze gesloten dient te zijn, handelt hij in strijd met het derde lid. Indien een 
bezoeker echter zonder toestemming van de exploitant of beheerder in de inrichting aanwezig is en zich niet op 
diens eerste vordering verwijdert, handelt hij in strijd met artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht 
(lokaalvredebreuk).

Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting

Eerste lid

Ten opzichte van artikel 3:6 (bij of krachtens welke bepaling kan worden voorgeschreven wat voor 
seksinrichtingen het "reguliere" sluitingstijdenregime is) biedt artikel 3:7 de mogelijkheid om daarvan al dan 
niet tijdelijk af te wijken. Volgens het eerste lid kan die afwijking inhouden dat:

• voor (een of meer) inrichtingen al dan niet tijdelijk andere sluitingstijden worden vastgesteld dan de 
bij of krachtens artikel 3:6 gestelde; of

• van (een of meer) inrichtingen al dan niet tijdelijk de - algehele of gedeeltelijke - sluiting wordt 
bevolen.

Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder

Eerste lid

Om effectiever te kunnen op treden tegen schijnbeheer, is in het eerste lid niet slechts een gebod (een 
verplichting tot aanwezigheid), maar een verbod opgenomen. De aanwezigheid van de exploitant of beheerder 
is van belang in verband met het door hem uit te oefenen toezicht, zoals verwoord in het tweede lid.

Tweede lid

Dit artikel schept voor de exploitant(en) en de beheerder(s) een algemene verplichting tot het uitoefenen van 
toezicht ter handhaving van de orde in de inrichting. Daarbij zullen zij zich in ieder geval, maar niet uitsluitend, 
moeten richten op het voorkomen en tegengaan van onvrijwillige prostitutie, prostitutie door minderjarigen of 
illegalen, drugs- of wapenhandel, heling, geweldsdelicten en dergelijke.



Artikel 3:9 Straatprostitutie

Eerste lid

Volgens het eerste lid is straatprostitutie verboden, tenzij het plaatsvindt op de wegen/gebieden en gedurende 
de tijden die het college daartoe heeft aangewezen.

Tweede lid

Het tweede lid heeft betrekking op straatprostitutie buiten de daartoe aangewezen gebieden en tijden en geeft 
- ter handhaving van het verbod daarop - politieambtenaren de bevoegdheid een bevel tot onmiddellijke 
verwijdering te geven. De plicht om aan zo'n bevel onmiddellijk gevolg te geven vloeit voort uit artikel 184 van 
het Wetboek van Strafrecht, evenals de sanctie op niet-naleving.

Derde lid

Het derde en vierde lid hebben betrekking op straatprostitutie binnen de daartoe aangewezen gebieden en 
tijden. Krachtens het in lid 3 gestelde kan, bijvoorbeeld in het belang van de openbare orde en veiligheid of de 
voorkoming of beperking van overlast ter plaatse, door politieambtenaren een bevel tot onmiddellijke 
verwijdering worden gegeven aan prostituees, maar ook aan andere aldaar aanwezige personen. De plicht om 
aan zo'n bevel onmiddellijk gevolg te geven vloeit voort uit artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht, 
evenals de sanctie op niet-naleving.

Vierde lid

Als het mondeling bevel tot verwijdering als bedoeld in lid 3 geen soelaas blijkt te bieden, kan naar het middel 
van de schriftelijke verblijfsontzegging in het vierde lid worden gegrepen. Een verblijfsontzegging behelst een 
verbod om zich na aanzegging door of vanwege de burgemeester te bevinden - in casu - op de wegen en 
gedurende de tijden als bedoeld in het eerste lid, voor in de aanzegging genoemd.

Artikel 3:10 Sekswinkels

Zoals aangegeven in de toelichting bij artikel 3:1, onder e, is ervoor gekozen sekswinkels niet onder het 
"seksinrichting"-begrip (en daarmee de vergunningplicht) te brengen. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag 
dat de vestiging van sekswinkels doorgaans afdoende zal kunnen worden gereguleerd langs de weg van het 
bestemmingsplan en dat het - ter bescherming van de openbare orde of de woon- en leefomgeving - niet nodig 
is deze bedrijven als regel aan voorafgaand toezicht te onderwerpen.

Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, 
afbeeldingen en dergelijke

Dit artikel heeft een repressief karakter: het schept niet zonder meer een verbod, maar slechts voor het 
bevoegd bestuursorgaan daaromtrent nader heeft besloten. Hoewel denkbaar is dat deze bepaling in de 
praktijk vooral zal worden toegepast ten aanzien van sekswinkels, richt zij zich op het tentoonstellen en 
dergelijke als zodanig; zij kan dus bijvoorbeeld ook betrekking hebben op erotisch-pornografische foto's of 
afbeeldingen aangebracht aan sekstheaters, bedoeld om de aandacht van het publiek te vestigen op de 
voorstellingen.

AFDELING 3 BESLISTERMIJN: WEIGERINGSGRONDEN E.A.

Artikel 3:12 Beslistermijn

De voorbereiding van een besluit op een aanvraag om vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting 
kan complex van aard zijn. Daarom is een langere beslissingstermijn dan de in artikel 1:2 genoemde wenselijk.

Artikel 3:13 Weigeringsgronden

Eerste lid, onder b: bestemmingsplan

Net zoals in de praktijk van de vergunningverlening op basis van afdeling 2.3, zal ook hier regelmatig voor 
kunnen komen dat er geen sprake is van een weigeringsgrond als bedoeld in het tweede lid, maar dat het 
geldende bestemmingsplan vestiging van een seksinrichting of escortbedrijf ter plaatse niet toelaat. Het is in 
dat geval lastig en onduidelijk als er vergunning wordt verleend, maar tegelijkertijd moet worden uitgelegd dat 
daar geen gebruik van kan worden gemaakt.

Tweede lid, aanhef: openbare orde als weigeringsgrond (artikel 1:8)

De weigeringsgrond " openbare orde" is hier niet apart genoemd, omdat deze al is vermeld bij de algemene 
weigeringsgronden van artikel 1:8. Als specifieke toelichting bij artikel 3:13 hier het volgende. De bescherming 
van de openbare orde en de woon- en leefomgeving kan onder meer aanleiding zijn om het aantal 
seksinrichtingen waarvoor vergunning kan worden verleend aan een maximum te binden. Indien het



maximumaantal vergunningen is verleend, kan vergunning voor een nieuwe seksinrichting worden geweigerd 
om te voorkomen dat de openbare orde ter plaatse door de vestiging van een nieuw bedrijf verder wordt 
verstoord.

Tweede lid, onder c: woon- en leefomgeving

Het belang van de openbare orde en dat van de woon- en leefomgeving zijn nauw met elkaar verweven. Waar 
een maximumbeleid kan worden geacht te zijn ontleend aan het belang van de openbare orde, kan een 
concentratiebeleid worden beschouwd als met name gericht op de bescherming van de woon- en leefomgeving 
in bepaalde delen van de gemeente. Gelet op eerdergenoemde verwevenheid, wordt een maximumbeleid en 
een concentratiebeleid veelal ter onderlinge versterking in combinatie toegepast.

Tweede lid, onder d: Veiligheid personen of goederen

Bij de exploitatie van openbare (en daarmee seksjinrichtingen, is het van groot belang de brandveiligheid te 
kunnen waarborgen. Voor wat betreft de inrichtingen die zijn aan te merken als bouwwerk in de zin van de 
Woningwet:

• is het Bouwbesluit daarop van toepassing met het oog op de brandveiligheid van de inrichting zelf; en

• biedt de gemeentelijke bouwverordening daarvoor de grondslag voor het gaat om het gebruik van de 
inrichting.

Gaat het om inrichtingen die niet zijn aan te merken als bouwwerk in de zin van de Woningwet (bijvoorbeeld 
vaartuigen), dan wordt het gebruik van de inrichting bestreken door de brandbeveiligingsverordening.

Tweede lid, onder e: verkeersvrijheid of -veiligheid

Het belang van de verkeersvrijheid of -veiligheid valt onder de noemer openbare veiligheid en zal doorgaans 
vooral aan de orde zijn bij straat- en raamprostitutie. Daarbij vindt de werving van klanten immers plaats op of 
aan de openbare weg, alwaar sprake is van soms aanzienlijke aantallen voetgangers en motorvoertuigen.

Tweede lid onder f: gezondheid

Tot de belangen die deel uitmaken van de gemeentelijke huishouding, behoort ook dat van de 
(volks)gezondheid. Daarnaast hebben de gemeenten, met als uitvoerende instantie de GGD, ook een aantal 
wettelijke taken met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van volksgezondheidbeleid.

AFDELING 4 BEËINDIGING EXPLOITATIE; WIJZIGING BEHEER

Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie

Dit artikel voorziet in de omstandigheid dat de exploitant zijn bedrijf heeft beëindigd of heeft overgedaan aan 
een rechtsopvolger. Onder beëindiging wordt tevens verstaan wijziging van de naam van de exploitant of van 
een of meerdere namen van de exploitanten. Een nieuwe vergunning moet dan worden aangevraagd. In het 
eerste lid is bepaald dat de vergunning bij feitelijke beëindiging van de exploitatie van rechtswege komt te 
vervallen. Het bevoegd bestuursorgaan heeft er belang bij een actueel overzicht te kunnen hebben van de in 
de gemeente actieve exploitanten; in verband daarmee is in het tweede lid bepaald, dat binnen een week na 
de feitelijke beëindiging van de exploitatie daarvan moet worden kennisgegeven.

Artikel 3:15 Wijziging beheer

Eerste lid

Het bevoegd bestuursorgaan heeft er belang bij eveneens een actueel overzicht te kunnen hebben van de in de 
gemeente actieve beheerders; in verband daarmee is in het eerste lid bepaald dat, indien een of meer 
beheerders van een inrichting hun werkzaamheden feitelijk hebben beëindigd, de exploitant daarvan binnen 
een week na die feitelijke beëindiging moet kennisgeven. Anders dan bij beëindiging van de exploitatie, leidt 
het vertrek van een beheerder niet tot het van rechtswege vervallen van de vergunning: denkbaar is immers 
dat het beheer in de inrichting in handen is van meer personen of dat het beheer in handen komt van de 
exploitant zelf.

Tweede lid

Denkbaar is ook dat de exploitant de plaats van de vertrokken beheerder(s) wenst te laten innemen door een 
of meer andere personen. Het tweede lid verlangt in dat geval dat de exploitant het bevoegd bestuursorgaan



verzoekt om, zoals is voorgeschreven in artikel 3:4, tweede lid, onder b, de nieuwe beheerder(s) te vermelden 
in de aan hem verleende vergunning. Daarbij dient ten aanzien van de nieuwe beheerder(s) een 
antecedentenonderzoek plaats te vinden.

Derde lid

In dit lid is bepaald dat de nieuwe beheerder al aan de slag kan vanaf het moment dat de aanvraag is 
ingediend. Hierdoor is enerzijds gewaarborgd dat er voor die tijd geen nieuwe beheerders werkzaam kunnen 
zijn. Dit zou immers het aantonen van schijnbeheer aanzienlijk bemoeilijken. Anderzijds wordt hiermee 
tegemoet gekomen aan in de praktijk noodzakelijke flexibiliteit. Wijziging van beheer zal immers nog vaker 
aan de orde zijn dan de wijziging van de exploitatie.
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D66
Amendement - We kunnen goed zonder....

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 februari 2018,

Constaterende dat:

• Het Model APV van de VNG onlangs ingrijpend is gewijzigd;

• Dit gewijzigd model maar ook deregulering, lastenverlichting en 

handhaafbaarheid de uitgangspunten vormen van het voorliggend voorstel;

• Desondanks een aantal artikelen niet aan deze criteria voldoen, zoals:

o Art 2:14. Een winkelier moet zijn winkelwagens voorzien van een kenmerk 

en deze verwijderen uit de omgeving van zijn bedrijf; 

o Art 2:25b. Een evenementenvergunning kan worden geweigerd als de 

organisator/aanvrager getuigt van slecht levensgedrag; 

o Art 2:42. Behelst onder meer een verbod op het gebruik van stoepkrijt; 

o Art 2:34b. Behelst een prijsregulering voor consumpties in de horeca 

tijdens 'happy hours" tot 60% van de gebruikelijke prijs: 

o Art 2:64. Behelst een verbod op het houden van bijen;

Overwegende dat:

• Gebleken nut en noodzaak in het verleden ook voor de toekomst een goede 

indicatie vormt;

• Er geen enkele aanleiding is om te veronderstellen dat in Haarlem aan de 

hierboven vermelde regelgeving behoefte bestaat;

• De bestrijding van overbodige regelgeving begint bij het niet-creeren ervan;

• Ook overigens andere steden zeer goed functioneren zonder de hiervoor 

aangehaalde regelgeving;

• Bij gebleken behoefte in Haarlem de APV alsnog kan worden aangevuld;

Besluit raadsbesluit 2017/478071 als volgt te wijzigen:



De tekst van de artt 2:1^, 2:25b, 2i34b en 2:64 van de nieuwe Algemene 
Plaatselijke Verordening zö-ajs-trpgenomen in bijlage B te schrappen.
Bij de toelichting op art. 2:42 Plakken en kladden de zin "Op het aanbrengen van 
krijt(teksten, tekeningen e.d.) door kinderen wordt gewoonlijk niet 
gehandhaafd" vervangen door de tekst: "Op het aanbrengen van krijt(teksten, 
tekeningen e.d.) wordt alleen bij hoge uitzondering gehandhaafd".

En gaat over tot de orde van de dag.

Hendrikje van der Smagt Frits Garretsen Maarten Rijssenbeek 

VVD SP D66
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Haarlem^jf PvdA

Motie - Realiseer Meldpunt Radicalisering

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 15 februari 2018;

Constaterende dat:

• het plan van aanpak radicalisering Haarlem (8 juni 2015) melding 
maakt van de behoefte onder medewerkers van het Veiligheidshuis 
Kennemerland en andere professionals voor één centraal meld- en 
adviespunt binnen de gemeente Haarlem die gaat over de aanpak 
van radicalisering en waar professionals terecht kunnen voor 
inhoudelijke vragen rondom radicalisering.

Overwegende dat:

• burgemeester Wienen tijdens de commissievergaderingen van 2 
november 2017 en 1 februari 2018 heeft aangegeven dat dit 
meldpunt er nog niet is gekomen.

Draagt het college op:

• één centraal meld- en adviespunt binnen de gemeente Haarlem te 
realiseren, die gaat over de aanpak van radicalisering en waar 
professionals terecht kunnen voor advies en inhoudelijke vragen.

... en gaat over tot de orde van de dag.
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GROEN
LINKS
HAARLEM PvdA

Motie Vreemd

Tiny Forest, een klein bos, een kleine moeite.

De raad bijeen tijdens de raadsbehandeling op donderdag 15 februari 2018,

Constaterende dat:

• Dat de aanmelding in de pilotfase voor een Tiny Forest’ in Haarlem in 2014 niet tot 
resultaat heeft geleid,

• Er in Nederland inmiddels 8 Tiny Forest’ zijn, o.a. Almere, Delft, Groesbeek, Utrecht, 
Zaandam, Zwolle,

• Dat een Tiny Forest’ in een versteende stad zoals Haarlem een goede aanvulling 
zou zijn,

• Een Tiny Forest’ verkoeling biedt, de biodiversiteit stimuleert, de lucht zuivert, water 
bergt, kinderen betrekt bij wat er allemaal in de natuur te vinden is en buurtbewoners 
dichter bij elkaar brengt.

Overwegende dat:

• Een Tiny Forest’ een prettige plek is voor mensen en dieren (vlinders, vogels, bijen, 
kleine zoogdieren) met circa 600 bomen en struiken,

• Een Tiny Forest’ niet groter hoeft te zijn dan 200m2. Min 4 m breed,.
• Dat Haarlem een groot aantal versteende wijken kent,
• Dat in Haarlem het gemiddelde oppervlak aan openbaar groen bijna 30% is,
• Dat in groenarme wijken weinig natuurlijk groen voorkomt,
• Stadse kinderen in zo’n klein bosje op een speelse wijze kennis kunnen maken met 

de natuur,
• Dat het Natuur- en Milieueducatie (NME) van de gemeente Haarlem kinderen en 

volwassenen kennis bij brengt over natuur, milieu en duurzaamheid,
• Dat in de groenarme wijken vaak geen schooltuinen of educatiepunt aanwezig is,
• De kosten*) voor het aanleggen van een Tiny forest’ volgens IVN slechts 

ca Euro 20.000 bedragen.

Draagt het college op;

• Zo snel mogelijk een plan van aanpak naar de raad te komen om een Tiny Forest’ te 
realiseren in Haarlem bij voorkeur in een wijk met minder dan 15% groen (exclusief 
Centrum).

• De kosten onder te brengen bij het budget voor beheer en onderhoud
• Creatief te zijn bij het vinden van mogelijke locaties. Te denken valt aan: 

Oorkondelaan/Pladellastraat, Spaarndamseweg, Hoek Nelson Mandelapark, Oerkap, 
(bestaand groen aanvullen, voorgesteld door de wijkraad Scheepmakersdijk), deel 
niet gebruikte velden Schoterbos, deel Houtvaartkwartier, deel Zijlweg/Randweg, 
Meerspoorpad.

*)https://www.ivn.nl/tiny-forest-nl/doe-mee#gemeenten



OPHaarlem

Actiepartij

Motie vreemd:
Als raadsleden vragen om beschikbare informatie dan vallen reken
en simulatiemodellen daar ook onder.

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 15 februari 
2018

Constaterende dat elk getal, elke berekening, in ieder geval een van enige 
relevantie, een onderbouwing heeft, en dat zeker heeft als het specifiek tot 
stand gekomen is in het kader van het document waar het in staat, 
Constaterende dat de onderbouwing van en inzicht in de totstandkoming van 
wellicht het belangrijkste getal genoemd in de opinienota Dolhuysbrug- 
Kennemerbrug, zijnde de groei van het fietsverkeer in 2030 tot 19.100 
fietsbewegingen, nog steeds niet is aangereikt aan de raad ondanks herhaald 

vragen,

Draagt het College op om per direct de gevraagde onderbouwing van en het 
inzicht in de weging van de variabelen in de berekening van de in voornoemde 
nota genoemde fietsbewegingen in 2030 aan de raad te overhandigen en in de 
toekomst de onderbouwing van en inzicht in reken- en simulatiemodellen en 
de weging van variabelen, als die wordt gevraagd door raadsleden, onverwijld 
en op eerste verzoek te overhandigen en gaat over tot de orde van de dag.



SP.
Oprichting bouwbureau voor funderingsherstel Rozenprieel

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 15 februari 2018,

Constaterende dat

• De wethouder in de commissie Ontwikkeling van 18 januari 2018 heeft 
aangegeven dat de inrichting van het bouwbureau wordt uitgewerkt en wordt 
toegelicht in een volgende brief;

• In dit bouwbureau volgens de wethouder een aantal functies kunnen worden 
gecombineerd, zoals procesbegeleiding, onderzoek doen, funderingsherstel en 
financiële voorlichting;

Overwegende dat

• In gesprekken met bewoners en een vertegenwoordiging van de wijkraad is 
gebleken dat er hier en daar al sprake is van acute problematiek;

• Dat het bouwbureau ook een bemiddelende rol tussen de verschillende 
eigenaren moet kunnen vervullen en dat eigenaren ook op initiatief van het 
bouwbureau kunnen worden uitgenodigd voor een gesprek;

Geeft het college de opdracht

• Zich in te spannen voor de oprichting van een bouwbureau op 1 juni 2018;

• De raad zo spoedig mogelijk te informeren over de financiële consequenties 
daarvan;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frits Garretsen SP
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Motie: Duurzaamheidsmonitor

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 15 februari (eerder 21 
december 2017),

Constaterende dat,

de duurzaamheidsmonitor 2016 pas in december 2017 is voorgelegd aan de commissie 
beheer;
van verscheidene kernindicatoren niet of nauwelijks gegevens bekend waren ;
de C02 uitstoot van de eigen organisatie is toegenomen maar niet te verklaren was en de
achterliggende cijfers niet aansloten bij de duurzaamheidsmonitor;
ook de gegevens over de uitstoot van de pelletkachel van het stadhuis ontbraken ;
verschillende cijfers heel onnauwkeurig zijn of nietszeggend;
de totale C02 uitstoot weliswaar is gezakt maar dat de uitstoot van particulieren en verkeer 
is gestegen en dat de daling werd veroorzaakt door het verdwijnen van bijna 1000 
vastgoedobjecten;
de duurzaamheidsmonitor niet overtuigt dat de C02-uitstoot in Haarlem in 2016 is 
afgenomen;

Overwegende dat,

de duurzaamheidsmonitor inzicht moet geven in de voortgang van het 
duurzaamheidsprogramma;
met de duurzaamheidsmonitor de cijfers worden vergeleken met de doelstellingen op korte 
en lange termijn;
uit de duurzaamheidsmonitor zou moeten blijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn 
of beleid moet worden aangepast om de doelstellingen te halen;

Verzoekt het college,

de kernindicatoren van de duurzaamheidsmonitor terug te brengen tot een set van
indicatoren waarvan de cijfers betrouwbaar en bruikbaar zijn;
de online versie van 'Monitor Duurzaam Haarlem' interactief en actueel te maken ;
om in de eerste helft van 2018 de duurzaamheidsmonitor 2017 op te leveren;
met de gemeenteraad te overleggen of de te leveren cijfers in de nieuwe monitor voldoen
om het gevoerde beleid te kunnen controleren en zo nodig bij te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag

Jur Visser 
CDA Haarlem
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rco2 aarlem

MOTIE Duurzaamheidslening maak het makkelijk

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 februari 2018,

In beraadslaging over de Duurzaamheidsmonitor 2016,

Constaterende dat:
• Blijkens de duurzaamheidsmonitor in 2016 slechts 17 Haarlemmers gebruik hebben 

gemaakt van de duurzaamheidslening;
• Het aanvragen en gebruiken van een duurzaamheidslening in Haarlem een 

ingewikkeld en tijdrovend proces is voor aanvragers en dit geïnteresseerden 
afschrikt;

• Op het gemeentelijke aanvraagformulier gegevens worden opgevraagd die niet strikt 
noodzakelijk zijn;

• Een toelichting bij dit formulier ontbreekt waardoor het invullen voor mensen 
ingewikkeld kan zijn;

• Tijdens het proces vrijwel alle stappen per post verlopen en veel zaken door 
gemeente en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) moeten worden 
overgetypt en hierdoor onnodig extra druk wordt gelegd op ambtelijke capaciteit (zie 
bijlage);

• De gemeenteraad reeds op 30 juni 2016 via de aangenomen motie “Service gerichte 
gemeente: eenvoudige formulieren en procedures” het college heeft gevraagd het 
aanvraagproces voor de duurzaamheidslening te vereenvoudigen maar dit nog 
steeds niet is gebeurd;

• Ingewikkelde procedures niet alleen burgers en ondernemers veel tijd kosten, maar 
ook extra druk leggen op de ambtelijke capaciteit;

Verzoekt het college:
• Het binnen 6 maanden mogelijk te maken dat de duurzaamheidslening bij de 

gemeente kan worden aangevraagd met een toegankelijk digitaal formulier;
• In overleg te gaan met SVn om te bewerkstelligen dat ook het SVn deel van de 

procedure volledig digitaal mogelijk wordt en indien het SVn dit niet binnen een jaar 
wenst te realiseren hierover in gesprek te gaan met het de regering en de raad 
uiterlijk 1 mei 2018 te informeren over de resultaten;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser Jur Visser
Christenunie CDA

Moussa Aynan Sander van den Raadt
Jouw Haarlem Trots Haarlem

Daphne Huysse 
Groenlinks



Bijlage: samenvatting huidige proces aanvraag en gebruik duurzaamheidslening

1. Eerst moet een aanvraagformulier worden gedownload en uitgeprint
2. Het formulier moet per post worden opgestuurd met meerdere bijlagen
3. De aanvrager ontvangt wederom per post een toewijzingsbrief van de gemeente.
4. Bij de toewijzingsbrief ontvangt de aanvrager bijlagen voor de financiële toets door 

het SVn.
5. Deze financiële bijlagen moeten worden ingevuld en opgestuurd naar het SVn, ook 

dit kan niet digitaal
6. Het SVn voert een krediettoets uit en stuurt bij een positieve toetsing een offerte.
7. De aanvrager moet de offerte ondertekenen en terugsturen naar het SVn
8. De aanvrager ontvangt een onderhandse akte en moet die weer getekend 

terugsturen naar SVn
9. Het SVn opent een bouwkrediet
10. Gebruiker moet declaratieformulieren (samen met de nota's) indienen
11. Het SVn betaalt vanuit dit bouwkrediet de nota's.
12. Gebruiker moet als de werkzaamheden klaar zijn per e-mail het project gereed 

melden bij de gemeente waarna het bouwkrediet wordt afgesloten.

Bron: https://www.haarlem.nl/duurzaamheidsleninq
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Motie Meerderheid bewoners bepaalt parkeerbeleid in hun cluster, niet 
een handvol respondenten

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 februari 2018

Overwegende dat

• Uit de discussie over wel of niet invoeren van betaald parkeren/ 
parkeervergunning in de Zwaardstraat, blijkt dat de wethouder de regel 
hanteert dat een meerderheid van respondenten en niet een meerderheid van 
het totaal aantal bewoners bepaalt of invoering plaatsvindt.

• De ambtelijke organisatie eerder over dit punt zei dat hier nog afstemming 
over zou moeten komen

Mede overwegende dat:

• Als wij in Haarlem serieus het aantal respondenten beslissend laten zijn, dit 
niet democratisch is.

• De situatie dus kan voorkomen, dat de gemeente de enquête uitvoert in een 
rustige (vakantie) periode, waarbij de helft van de bewoners niet thuis is.
Van de overige 50% reageert de helft plus 1 op de enquête . De andere helft 
min 1 reageert bijvoorbeeld niet omdat zij de brief over het hoofd hebben 
gezien of er vanuit gaan dat als je niet reageert er niks verandert.

• De situatie dus werkelijk kan zijn dat 26 van de 100 mensen bepalen of er 
vergunningenparkeren/ betaald parkeren wordt ingevoerd, en dit tegen elk 
democratisch principe indruist.

Roept het college op

• Het parkeerbeleid zo aan te passen/ uit te voeren, dat een absolute 
meerderheid van het cluster bewoners nodig is en niet een meerderheid van 
het aantal respondenten

• Het parkeerbeleid zo aan te passen/ uit te voeren, dat mensen die niet 
reageren, om welke reden dan ook, als voorstander van de bestaande situatie 
te noteren.

En gaat over tot de orde van de dag
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ChristenUnfoOPHaarlem
Motie vreemd: Zeg Ja - Ja tegen de Ja - Ja Sticker

Motie vreemd aan de orde van de dag tijdens de Raadsvergadering van 15 februari 2018

Constaterende dat:

huishoudens momenteel automatisch reclamepost krijgen, waarvan gemiddeld 33 folders per week ongevraagd 

zijn. Dat staat gelijk aan gemiddeld 34 kilo papier per jaar;

- er momenteel in Haarlem gewerkt wordt met een opt-out systeem als het gaat om ongeadresseerd huis-aan- 

huisdrukwerk. Dit wil zeggen dat een huishouden het ongeadresseerde drukwerk ontvangt, mits er op de 

brievenbus staat aangegeven dergelijke post niet te willen ontvangen door een nee - nee sticker of nee - ja

- een opt-in systeem een effectieve manier is om de jaarlijkse kilo's aan papierafval te verminderen;

de huidige nee - nee sticker niet door elke Haarlemmer gebruikt wordt omdat het verkrijgen van de sticker teveel 

moeite kost en tevens geen positieve uitstraling op de voordeur heeft;

- In Amsterdam vanaf 2018 het systeem zal worden ingevoerd: om papierverspilling tegen te gaan krijgen 

Amsterdammers geen reclamefolders, tenzij ze een ja - ja sticker hebben.

De nee - nee sticker blijft voor mensen die geen folders en geen huis-aan-huisbladen willen;

- het voorkomen van (papierjafval duurzamer en daardoor wenselijker is dan achteraf te moeten scheiden en 

recyclen;

nog de meeste inspanning vraagt, als bewoners geen ongeadresseerd drukwerk willen ontvangen moeten zij hier 

zelf een inspanning voor leveren;

— er door een ja - ja sticker niet alleen minder papier wordt verbruikt, maar daarmee ook minder inkt voor het 

drukwerk en minder brandstof voor de verspreiding en de afvalverwerking;

Draagt het college op:

— om er voor te zorgen, dat met ingang van 2018, of zo snel mogelijk, een ja - ja sticker in Haarlem wordt 

ingevoerd, zoals in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is gedaan (waarbij huishoudens enkel reclame en huis aan 

huisbladen ontvangen wanneer zij hier zelf om vragen).

— Om voor effectieve communicatie te zorgen naar alle Haarlemmers, die de invoering van een ja - ja sticker 

begeleidt.

sticker;

Overwegende dat:

Haarlem de ambitie heeft een duurzame gemeente te worden;de duurzame keuze die bewoners willen maken nu

En gaat over tot de orde van de dag


