
 

 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering: donderdag 1 juni 2017 

 

1. Opening/Vragenuur 

De vragen van de fractie Trots Haarlem over stedenband met de stad New York 

worden beantwoord door burgemeester Wienen 

De vragen van de fractie Trots Haarlem over buurthuis JC Troll worden beantwoord 

door wethouder Snoek 

De vragen van de fractie Hart voor Haarlem over geheimhouding worden 

beantwoord door wethouder Van Spijk 

 

2. Vaststellen van de agenda  

Op verzoek van GLH wordt agendapunt 7 Verordening startersregeling gemeente 

Haarlem opgewaardeerd tot bespreekpunt. 

 

3. Bekrachtigen/opheffen geheimhouding  

De geheimhouding op diverse bijlagen agendapunt 5 Schalkstad - verkoop 

Californiëplein  is bekrachtigd, te weten: 

Bijlage 1 aankoopovereenkomst 

Bijlage 4 Samenwerkingovereenkomst locatie Nice Passage Californiëplein 

Bijlage 5 Verantwoording aankoopprijs 

Bijlage 6 Brief PS Californiëplein 

Bijlage 7 Taxatierapport Californiëplein 

Bijlage 8 Financieel kader Nice passage 

 

Bekrachtigen cq Opheffen geheimhouding van Bijlage 3 MPG 2017-2021 Deel 2 bij 

de kadernota heeft niet plaatsgevonden. De wethouder neemt het stuk terug en zorgt 

voor een aangepaste versie. 

 

4. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 11 mei 2017  

De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld.  

N.a.v.: mevrouw Van Zetten geeft aan het in de vorige vergadering toegezegde 

rapport PWC nog altijd niet te hebben ontvangen. 

 

5. Schalkstad, aankoop Californiëplein 2 

Besluit: conform 

 

6. Zienswijze Programmabegroting 2018 van de Veiligheidsregio Kennemerland 

Besluit: conform 

 

7. Verordening startersregeling gemeente Haarlem 

Besluit: Gewijzigd  

De fracties FM en HvH stemmen tegen het voorstel. 

De volledige fractie CDA stemt voor de verordening 
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7.1 Amendement Starterslening Steuntje in de rug 

Het amendement ingediend door de fracties GLH, SP, AP, PvdA, OPH en CU wordt 

aangenomen 

De fracties GLH, SP, AP, PvdA, CU en OPH stemmen voor het amendement 

De fracties FM, VVD, CDA en HvH geven een stemverklaring 

 

8. Jaarverslag 2016 van de Veiligheidsregio Kennemerland  

Besluit: conform Fractie Trots Hlm stemt tegen 

 De fracties PvdA, SP en GLH geven een stemverklaring. 

 

9. Aanbesteding Poort van Boerhaave – Damiatelocatie  

Besluit: conform Fractie SP stemt tegen 

De fracties SP, GLH en PvdA geven een stemverklaring. 

 

10.      Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2017  

   Besluit: gewijzigd 

 

10.1 Amendement VVD - huisvestingsverordening geen voorrang voor 

statushouders  

Het amendement ingediend door de fractie VVD wordt verworpen 

De fracties VVD, Trots Hlm en FM en HvH stemmen voor het amendement 

De fractie Trots Hlm, geeft een stemverklaring  

 

10.2 Amendement Geen onnodige drempels urgentieverklaring mantelzorgers  

Het amendement ingediend door de fracties CU wordt ingetrokken  

 

10.3 Amendement 8 uur mantelzorg is voldoende afhankelijkheid  

Het amendement ingediend door de fracties CU wordt ingetrokken 

 

10.4 Motie Kent woningsplitsing een grens als... 

Het amendement ingediend door de fractie OPH, SP, FM, CDA, PvdA, AP, Trots 

Hlm en CU wordt aangenomen 

De fractie D66, HvH en VVD stemmen tegen de motie  

 

10.5 Amendement Huisvestingsverordening geen leeftijdsdiscriminatie

Het amendement ingediend door de fracties VVD, CDA, SP, FM, OPH, HvH en

D66 wordt  aangenomen. De CU stemt tegen het amendement.

 

 

11  Moties vreemd  

  

11.1 Motie Kom op voor de opkom(st)tijd 

De motie ingediend door de fractie AP, SP en OPH wordt verworpen. 

De fractie AP, SP, OPH, FM, Trots Hlm en HvH stemmen voor de motie. 

De fracties FM, CDA, PvdA, GLH, Trots Hlm en HvH geven een stemverklaring 
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11.2 Motie Mantelzorgmakelaar ook voor Haarlem  

De motie ingediend door de fractie AP en OPH wordt niet in stemming gebracht 

 

11.3 Motie Haarlemse Vaardagen varen wel door deelnemers  

De motie ingediend door de fractie AP en OPH wordt aangenomen. 

De fractie AP, OPH, CDA, VVD, CU, Trots Hlm, HvH, FM en SP stemmen voor de 

motie. 

De fracties CDA, VVD, CU, PvdA, D66, Trots Hlm, HvH en FM geven een 

stemverklaring 

 

11.4 Motie  Graag een 213a onderzoek   

De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

 De fractie SP, HvH, VVD, GLH, FM, AP en Trots Hlm stemmen voor de motie. 

De fracties HvH, GLH, CDA, VVD, geven een stemverklaring 

 

11.5 Motie Graag een 213a onderzoek, ook de volgende keer  

De motie ingediend door de fractie SP wordt ingetrokken 

 

11.6 Motie 60% op de fiets  

De motie ingediend door de fractie AP, CU en OPH wordt verworpen 

De fractie AP, CU en OPH, PvdA, Trots Hlm en SP stemmen voor de motie. 

De fracties Trots Hlm, PvdA en GLH geven een stemverklaring 

 

11.7  Motie Steunpunt Wonen in Haarlem        

De motie ingediend door de fractie SP, PvdA en GLH wordt aangenomen 

De fractie VVD en HvH stemmen tegen de motie. 

De fracties CU en Trots Hlm geven een stemverklaring 

 

11.8  Motie Fietsendepot dichterbij 

De motie ingediend door de fractie CDA, D66, VVD, GLH en PvdA wordt 

aangenomen 

De fractie AP  stemt tegen de motie. 

De fracties AP, PvdA, OPH, Trots Hlm, HvH en SP geven een stemverklaring 

 

11.9 Motie Maatwerk is wat anders dan willekeur  

De motie ingediend door de fractie CU wordt niet in stemming gebracht, de 

wethouder neemt de motie over. 

 

11.10 Motie Oren voor toegankelijkheid en verkeersveiligheid voetgangers en fietsers  

De motie ingediend door de fractie CU wordt niet in stemming gebracht, de 

wethouder neemt de motie over. 

 

11.11  Motie Niet wegwezen maar de weg wijzen (over fietshandhaving) 

De motie ingediend door de fractie PvdA, D66, AP, GLH, CU, OPH en Trots Hlm 

wordt raadsbreed aangenomen. 
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11.12 Motie Maintiendrai La coulance (over fietshandhaving) 

De motie ingediend door de fractie PvdA, D66, AP, CU, OPH en Trots Hlm wordt 

raadsbreed aangenomen 

De fractie GLH, geeft een stemverklaring 

 

11.13 1 t/m 5 Motie rubbergranulaat  

De motie(s) ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt ingetrokken. 

 

12 Ingekomen stukken  

  Op verzoek van de fractie SP het Jaarverslag 2016 Woonservice 2016 (2017211367) 

agenderen in de commissie. 
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voor Haarlem

ChristenUnie
Amendement Starterslening; Een Steuntje in de Rug

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 1 juni 2017, in beraadslaging over de 
verordening startersregeling.

Constaterende dat:
• de huizenprijzen de laatste jaren fors gestegen zijn in de Randstad en in Haarlem in het 

bijzonder;
• dit het voor starters op de woningmarkt bijzonder lastig maakt een eerste koopwoning te 

kopen in Haarlem,
• het aantal aanvragen is teruggelopen tot 17 in de eerste helft van 2017, waarvan er 11 in 

behandeling zijn genomen,
• de starterslening een regeling is die juist de stap naar een eerste koopwoning moet helpen 

verkleinen,
• de starterslening daarmee ook een instrument is dat doorstroming bevordert,

Overwegende dat:
• de hoogte van de starterslening sinds 2011 ongewijzigd is gebleven,
• de hoogte van de Haarlemse starterslening tot de laagste van de G32 behoort,
• de starterslening een revolverend fonds is waarbinnen- na toekenning van de in 

behandeling genomen aanvragen - momenteel nog een budget van 983.000 euro 
beschikbaar is; hierdoor het aantal Haarlemmers dat van dit instrument gebruik kan maken 
mogelijk wordt beperkt bij een ophoging van het bedrag van de lening,

• de ook bij het SVn uitstaande Monumentenlening de afgelopen twee jaar niet is 
aangevraagd, onder meer vanwege de lage rentestand,

• een overheveling van een gedeelte van het budget van de tevens bij het SVn uitstaande 
monumentenlening kan voorkomen dat het budget van de starterslening uitgeput raakt,

Besluit om:
• de Verordening Starterslening als volgt te amenderen;

o Artikel 2 Toepassingsbereik, Lid 3 “Voor het verwerven van bestaande en nieuwe 
koopwoningen in de gemeente Haarlem waarvan de aankoopprijs van de woning 
niet hoger is dan € 230.000,- (inclusief meerwerk en verbeterkosten), of dan de 
geldende NHG-grens, mocht die lager zijn dan de door ons vastgestelde E230.000”, 

o Artikel 4 Bevoegdheid College, Lid 2 “Het college stelt de hoogte van de 
Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening 
maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 
30.000’’,

• voorts het budget van de bij het SVn uitstaande Starterslening met bovenstaande 
aanpassingen toereikend te maken voor 2017 en 2018, in geval van uitputting van het 
budget starterslening een gedeelte van het budget van de monumentenlening en de 
gemeentelijke rekening over te hevelen,

• indien gewijzigde rentestand ertoe leidt dat de monumentenlening weer in trek komt, 
hiervoor een voorstel aan de raad voor te leggen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robbert Berkhout 
GroenLinks

Frits Garretsen 
SP ^7

Gertjan Hulster Frank Vjsser 
Actiepartij CU



OPHaarlem
Ouderen Partij Haariem

PvdA

FRACTIE

MOHR H

Motie: kent woningsplitsing een grens als de leefbaarheid in 
wijken onder druk komt?

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 1 juni 2017 gehoord 
hebbende de beraadslaging over de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond 
Haarlem 2017

Constaterende dat:
-in meerdere wijken de splitsing van eengezinswoningen tot soms wel drie 
appartementen ertoe leidt, dat die wijken de sociale cohesie kwijtraken of dreigen kwijt te 
raken, huis- en straatvuilproblematiek toeneemt, alsmede de parkeerproblematiek; kortom, 
de leefbaarheid van wijken kan ernstig afnemen door (te veel) woningsplitsingen;

-deze wijken, met name vooroorlogse wijken, simpelweg niet gebouwd zijn op een 
grote toename van bewoners;

-de gemeente deze wijken, benoemd in bijlage 1 bij de toelichting op de verordening, 
herkent.

Draagt het College op om:
-voor de begrotingsbehandeling inzicht te geven in het aantal verleende en het aantal 
geweigerde/afgewezen woningsplitsingen per wijk, als genoemd in bijlage 1 van de 
toelichting op de verordening, aangevuld met Schalkwijk, in, indien mogelijk, de afgelopen 
10 jaar;

-voor de begrotingsbehandeling de raad te informeren over de huidige toepassing van 
weigeringsgronden en over de mogelijkheden om woningsplitsing (huur en koop) actiever 
en verder te kunnen inperken door meer restrictie door te voeren m.b.t. de 
vergunningsverlening dan thans mogelijk worden gehanteerd voor de wijken, die in 
toenemende mate te maken hebben met een te zware maatschappelijke/ milieu belasting,



FRACTIE

or

MOHR

SP»
OPHaarlem

Ouderen Partij Haarlem

Amendement - Huisvestingsverordening geen leeftijdsdiscriminatie

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 1 juni 2017,

Constaterende dat:

• de huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond 2017 - zoals deze nu voorligt - 
jongeren t/m 22 jaar voorrang geeft op een sociale huurwoning én voorrang geeft op de 
goedkoopste sociale huurwoningen (t/m € 414,02 p.m.).

Overwegende dat:

• wanneer de wachttijd voor jongeren wordt verkort, de wachttijd voor de groep vanaf 23 jaar 
automatisch wordt verlengd;

• het onvoldoende duidelijk is waarom deze voorkeursbehandeling bij deze leeftijdsgrens zou 
moeten worden gegeven.

Besluit de huisvestingsverordening als volgt te wijzigen:

• Hoofdstuk 2 - artikel 7 lid 2 onder g wordt geheel geschrapt

En gaat over tot de orde van de dag.
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voor Haarlem
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Motie vreemd “Haarlemse vaardagen varen wel door deelnemers”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 1 juni 2017,

constaterende dat,

er in Haarlem van 26 tot en met 28 juli vaardagen worden georganiseerd, 

er op deze vaardagen vele vaartuigen naar Haarlem komen,

overwegende dat,

de aanwezigheid van deze vaartuigen een belangrijke bijdrage levert aan het succes van de 

vaardagen,

de vaardagen door de aanwezige bezoekers inkomsten voor de Haarlemse lokale economie 

genereren;

verzoekt het College;

geen doorvaart-, brug- en liggelden te berekenen aan de schippers van de vaartuigen die aan 

de vaardagen een bijdrage leveren gedurende de vaardagen van 26 t/m 28 juli 2017.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Steunpunt Wonen in Haarlem Noord

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 1 juni 2017,

Constaterende dat

• In het gebied in Haarlem Noord rondom de Schoterweg sprake is van 
clandestiene praktijken zoals illegale kamerverhuur, intimidatie van huurders en 
bewoners, woon- en adresfraude, witwaspraktijken via winkels en bedrijven in de 
buurt, illegaal gokken en zelfs drugshandel;

• Om die reden politie, justitie, bouw- en woningtoezicht, boa’s en de 
belastingdienst in het project de Lelie nauw samenwerken om de 
bovengenoemde criminaliteit en illegale praktijken te bestrijden met als doel het 
creëren van een integer ondernemersklimaat en het scheppen van een veilige 
leef- en woonomgeving;

Overwegende dat

• Een belangrijke inkomstenbron voor criminelen de vaak niet aan belastingdienst 
opgegeven inkomsten uit (illegale) kamerverhuur zijn;

• In Amsterdam ieder stadsdeel een Steunpunt Wonen heeft, waarin consulenten 
(kamer)huurders en (eigenaar)bewoners voorlichten en adviseren op alle 
terreinen van het huurrecht;

• In Haarlem Noord het Steunpunt Wonen ook kan functioneren als een meldpunt 
voor Ongewenst Verhuurgedrag. In wekelijkse spreekuren kunnen (kamer) 
huurders worden ondersteund en zo nodig juridisch worden bijgestaan in hun 
relatie tot (malafide) verhuurders op het gebied van de hoogte van de huren, 
servicekosten en onderhoud van panden. Zo kunnen onder meer brandonveilige 
situaties worden voorkomen en bestreden;

• Een hoofddoeistelling van het project de Lelie is de aanwezige criminaliteit te 
bestrijden door het scheppen van een veilig woon-leef- en ondernemersklimaat. 
Het bestrijden van ongewenst en illegaal verhuurdersgedrag kan daaraan een 
belangrijke bijdrage leveren;



Geeft het college de opdracht

• Om in het kader van project de Lelie bij wijze van proef gedurende een aantal 
jaren in Haarlem Noord een Steunpunt Wonen op te richten mede met als doel 
een bijdrage te leveren aan een veilig woon- en leefklimaat en aan het bestrijden 
van de criminaliteit in de buurt rondom de Schoterweg;

• Daar in de begroting van 2018 financiële ruimte voor vrij te maken;

en gaat over tot de orde van de dag.



De gemeenteraad in vergadering bijeen op 1 juni 2017, overwegende

- dat ophalen van je verwijderde fiets onnodig veel tijd kost,
- dat met een ophaaldepot dichterbij het station meer fietsen worden 

opgehaald,
- dat met een depot dichtbij een verwijderde fiets eerder geregistreerd op 

de site staat
- dat met een depot in de buurt er langer kan worden gehandhaafd (nu 

wordt er al om 8.30 uur gestopt met labelen),
- dat het transport van verwijderde fietsen naar een depot dichterbij 

korter en goedkoper is,
- dat fietsen die langer dan vier dagen in het buurtdepot alsnog naar een 

depot op verderweg gebracht kunnen worden,

constaterend,

- dat niet 15% maar 46% van de verwijderde fietsen weer worden 
opgehaald,

- dat per dag ca 25 fietsen worden verwijderd waardoor er relatief weinig 
ruimte nodig is om de fietsen op te slaan,

verzoekt het College te onderzoeken of een fietsdepot in de nabijheid van 
het station haalbaar is en gaat over tot de orde van de dag.
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Niet wegwezen maar de weg wijzen
Motie vreemd

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1 juni 2017,

Overwegende dat:

er rond het station grote behoefte is aan stallingsplekken voor fietsen,

Constaterende dat:

cM) in en rond de fietsflat aan de noordkant van het station geen duidelijke 
informatie beschikbaar is over het stallingsregime,

éb er in en rond de fietsflat niet gecommuniceerd wordt waar men verwijderde 
fietsen kan vinden en ophalen,

éb de fietsflat aan de noordkant van het station overvol is, 

éb in de fietsenstalling aan de Jansweg nog genoeg plek is,

Voorts constaterende dat:

éb het College van B&W besloten heeft om verwijderde fietsen uiterlijk de 
volgende dag voor 12.00 uur op de website te publiceren,

Verzoekt het College van B&W om:

éb ter plekke duidelijk te communiceren wat het fietsstallingsregime is,

éb duidelijk te communiceren waar verwijderde fietsen te vinden zijn en waar ze 
tegen welke voorwaarden afgehaald kunnen worden,

verwijderde fietsen dezelfde dag nog op de website te publiceren,

éb op korte termijn de Jansweg vanuit de noordkant ook voor fietsers 
toegankelijk te maken zodat fietsers uit Haarlem-Noord gemakkelijk de 
fietsenstalling aan de Jansweg kunnen bereiken,

En gaat over tot de orde van de dag.
é&nsT

éi

Af.
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OPHaarlemOuderen Panij Haarlem

Je Maintiendrai
La coulance
motie vreemd

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1 juni 2017,

Overwegende dat:

c^> er rond het station grote behoefte is aan stallingsplekken voor fietsen,

Constaterende dat:

in en rond de fietsflat aan de noordkant van het station geen duidelijke 
informatie is over het stallingsregime,

<&> er in en rond de fietsflat te strikt gehandhaafd wordt, waardoor fietsen die 
net buiten het rek of buiten de lijnen zijn geplaatst, worden verwijderd,

Verzoekt het College van B&W om:

bij de handhaving coulance te betrachten voor fietsen die net buiten het rek 
of de lijnen zijn geplaatst,

En gaat over tot de orde van de dag.


