
 

 

Kort verslag  

    

Datum raadsvergadering: donderdag 22 juni 2017 

 

1. Opening/Vragenuur 

De vragen van de fractie AP over vergunningsaanvraag van Circus Renz worden 

ingetrokken.  

De vragen van de fractie Mohr over het door de landelijke politie geopperde verbod 

op knalvuurwerk worden beantwoord door burgemeester Wienen 

 

2. Vaststellen van de agenda  

Agendapunt 9 wordt opgewaardeerd o.v.v. de SP i.v.m. in te dienen amendement, 

agendapunt 11 o.v.v. van de fracties CU en AP i.v.m. amendement en motie en 

agendapunt 10 ovv SP ivm motie. 

 

3. Bekrachtigen/opheffen geheimhouding  

De geheimhouding van de bijlagen 4, 5, 6, en 7 bij Verkoop grond achter Oudeweg 

8 en 10 (agendapunt 7) wordt bekrachtigd. 

De bekrachtiging van de geheimhouding van het (resterende) geheime deel van het 

MPG zal maandag 26 juni worden voorgelegd. 

 

4. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 1 juni 2017  

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

 

5. Zienswijze Ontwerpbegroting 2018 van " de Gemeenschappelijke Regeling 

(GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten"  

Besluit: conform 

 

6. Zienswijze op ontwerpbegroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling NHA  

Besluit: conform 

 

7. Verkoop grond Oudeweg achter 8 en 10 

Besluit: conform 

 

8. Begroting en kadernota 2018 Omgevingsdienst IJmond Zienswijze Raad 

Besluit: conform  De fractie SP geeft een stemverklaring en stemt tegen het voorstel 

 

9. Vaststellen bestemmingsplan Binnenduinrand 

Besluit: conform 

De fracties SP, OPH en Trots Hlm stemmen tegen, met name het onderdeel ‘stal’ . 

 
9.1 Amendement SP Haal het oude paard niet van stal 

Het amendement ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

De fracties SP, OPH en Trots Hlm stemmen voor het amendement 

De fractie Trots Hlm geeft een stemverklaring 

 

10. Ontwerpbegroting 2018 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 

(Paswerk)  

Besluit: conform 
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10.1 Motie Ook bij Paswerk zijn garantiebanen mogelijk 

De motie ingediend door de fractie SP wordt aangenomen 

De fracties CDA, FM en D66 stemmen tegen de motie. 

De fracties VVD en PvdA geven een stemverklaring 

 

11. Begrotingswijzigingen 2017 en programmabegrotingen 2018 van het 

Recreatieschap Spaarnwoude 

Besluit: gewijzigd 

De fractie SP geeft een stemverklaring. 

 

11.1 Motie Schrap het schap. 

De motie ingediend door de fractie AP wordt ingetrokken 

 

11.2 Amendement Spaarnwoude tijd voor keuzes 

Het amendement ingediend door de fractie CU wordt aangenomen. 

De fracties VVD en PvdA stemmen tegen het amendement. 

De fracties SP, GLH, VVD, OPH, CDA, Trots Hlm en D66 geven een 

stemverklaring 

 

12. Vaststellen bestemmingsplan Penningsveer 

Besluit: conform 

De fracties AP en SP geven een stemverklaring 

 

13. Bezwaarschrift wijkraden besluit van de raad 18-4-2017 inzake Referendum  

Besluit: conform 

De fractie CDA geeft aan akkoord te gaan met de eerste 3 bullits van de 

besluitpunten, niet met de laatste 2. 

 

14. Ambtelijke samenwerking Zandvoort-Haarlem 2018  

Besluit:conform 

De fracties SP, AP en Trots Hlm stemmen tegen het voorstel 

 

14.1 Motie Spaarnelanden blijft 100% van Haarlem  

De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

De fracties SP en AP stemmen voor de motie. 

De fractie Trots Hlm geeft een stemverklaring 

 

14.2 Amendement Spaarnelanden blijft echt 100% van Haarlem 

Het amendement ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

De fracties SP, HvH en AP stemmen voor het amendement. 

De fracties HvH, Trots Hlm, D66, CU, OPH en VVD  geven een stemverklaring 

 

15. Plan van aanpak verduurzaming gemeentelijk vastgoed Haarlem 

Besluit: conform  

De fractie SP geeft een stemverklaring 
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15.1  Motie Van volledigheid wordt rood niet groener  

De motie ingediend door de fractie AP wordt ingetrokken 

 

15.2  Motie Duurzaam vastgoed reëel begroot  

De motie ingediend door de fracties VVD en HvH  wordt verworpen 

De fractie SP, HvH, FM en VVD stemmen voor de motie. 

De fractie SP geeft een stemverklaring 

 

16. Beleidsplan openbare verlichting 2017-2020  

Besluit: gewijzigd 

 

16.1 Amendement Niet lichtvaardig, maar efficiënt en duurzaam besteden 

Het amendement ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

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

 

16.2 Amendement Openbare verlichting  

Het amendement ingediend door de fracties CDA, D66, VVD en HvH wordt 

raadsbreed aangenomen 

 

16.3 Motie Kan het licht uit? (of gedimd….) 

De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen. 

De fractie CU en Trots Hlm stemmen voor de motie. 

 

17 Moties Vreemd 

 

17.1 Geen verkoop zonder plan 

De motie ingediend door de fractie AP wordt verworpen. 

De fracties SP en AP stemmen voor de motie. 

De fracties VVD, Trots Hlm, D66, GLH en OPH geven een stemverklaring 

 

17.2 Stop asfaltering Dreef 

De motie ingediend door de fracties HvH, FM, VVD, AP, OPH en Trots Hlm wordt 

verworpen  

De fracties PvdA, CDA, CU, GLH en D66 stemmen tegen de motie. 

De fracties SP en CDA geven een stemverklaring 

 

17.3 Motie Wacht niet te lang 

De motie ingediend door de fracties GLH PvdA en Trots Hlm wordt verworpen 

De fracties GLH, SP, PvdA en Trots Hlm stemmen voor de motie. 

De fracties OPH, VVD, AP, D66 en SP geven een stemverklaring 

 

18 Ingekomen stukken  

   Op verzoek van fractie Trots Haarlem te bespreken in de commissie:  

* 2017257461 170518 Hannie Schaftstraat brief St J.C. Troll i.z. Kortgeding 

 Overige ingekomen stukken ter kennisgeving aangenomen. 



10.SP»
Ook bij Paswerk zijn garantiebanen mogelijk

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 22 juni 2017,

Constaterende dat

• Tussen het Rijk en de werkgevers- en werknemersorganisaties in een landelijk 
sociaal akkoord afspraken zijn gemaakt om vóór 2026 125.000 garantiebanen te 
realiseren bij de overheid en het particuliere bedrijfsleven;

• De Gemeenschappelijk Regeling Paswerk ook een werkgever is in de zin van het 
hiervoor genoemde sociaal akkoord;

Overwegende dat

• Het werknemersbestand van Paswerk momenteel vergrijst en in aantal 
terugloopt, waardoor opdrachten verloren dreigen te gaan;

• Het creëren van garantiebanen voor (jonge) werknemers een manier is om dit 
proces tegen te gaan;

Geeft het college de opdracht

• Te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om bij Paswerk garantiebanen te 
realiseren en daartoe bij de behandeling van de begroting 2018 met een voorstel 
te komen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Sibel Ozugul SP



Christenunie
AMENDEMENT Spaarnwoude: tijd voor keuzes

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 november 2016,

In beraadslaging over Begrotingswijzigingen 2017 en programmabegrotingen 2018 van het 
recreatieschap Spaarnwoude;

Overwegende dat:
• In de Haarlemse raad al een aantal jaren zorg wordt uitgesproken over de financiële 

toekomst van het recreatieschap Spaarnwoude en de langzame voortgang van het 
programma Duurzaam Spaarnwoude dat juist beoogt te komen tot een financieel 
gezonde toekomst;

• De meerjarenraming vanaf 2021 weliswaar sluitend is, maar dat er per 2020 nog geen 
dekking is voor de post Groot onderhoud/vervangingen ad € 750.000 en dat er wordt 
gerekend op extra besparingen en extra inkomsten bovenop de voor de komende jaren 
in het programma Duurzaam Spaarnwoude reeds ingeboekte bedragen die ook nog 
onzeker zijn;

• Er een patstelling dreigt doordat sommige voorziene bezuinigingen en extra 
inkomstenbronnen onvoldoende draagvlak hebben;

Besluit
Het voorgestelde besluit onder punt 3 aan te vullen met
• Het recreatieschap wordt verzocht in dit plan van aanpak verschillende scenario’s uit te 

werken waaronder ook een scenario waarin een deel van de opgave wordt opgevangen 
door een hogere bijdrage van de deelnemers;

• Hierbij de bereidheid uit te spreken de Haarlemse bijdrage te verhogen onder de 
voorwaarden dat:
o De benodigde bijdrage degelijk financieel wordt onderbouwd door een sluitende 

begroting en een benchmark met de uitgaven en deelnemersbijdragen van andere 
recreatieschappen;

o De volgende begrotingen beter leesbaar zijn met SMART geformuleerde doelen en 
planning van maatregelen

o Verwijderen van fietspaden, voetpaden en bruggen in overleg met
belangenorganisaties zoals de Fietsersbond en Wandelnet wordt heroverwogen en 
deze bezuiniging op locaties waarvoor geen draagvlak is voor het verwijderen in het 
programma Duurzaam Spaarnwoude wordt geschrapt; 

o Haarlem toestemming krijgt van de provincie Noord-Holland voor het vervangen van 
de windmolens in de Waarderpolder door exemplaren met een hoger vermogen; 

o Het recreatieschap onderzoek doet naar versobering van de eigen huisvesting 
bijvoorbeeld door een goedkopere locatie of gedeeltelijke verhuur.

• Het recreatieschap wordt verzocht deze voorwaarden mee te nemen in de uit te werken 
scenario’s.

tot de orde van de dag.



Amendementen Beleidsplan Openbare Verlichting.

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 22 juni 
2017, sprekend over Het Beleidsplan openbare verlichting 2017 - 2020,

Overwegende,

- dat de beoogde 50% reductie van het energiegebruik van de openbare 
verlichting in 2030 in het kader van het landelijke Energieakkoord 
haalbaar moet zijn

- dat de technologische ontwikkelingen bij de openbare verlichting zeer 
snel gaan

- dat het College wil anticiperen op die technologische ontwikkeling
- dat het College voorstelt na afloop van het 'verleddingsprogramma' in 

2018 versneld verder te gaan met het vervangen van de energetisch 
verouderde armaturen en het 'verleddingsprogramma' in de komende 
jaren door te zetten, mits de raad hier budget voor beschikbaar stelt

- dat bij de aanstaande kadernota-behandeling wordt voorgesteld om de 
benodigde investering van in totaal 5.987.000 euro vanaf 2019 tot 2030 
neer te zetten in plaats van 2026 tot 2040

- het College zelf de volgende ontwikkeling schetst op pagina 14 van het
Beleidsplan:.... is de mogelijkheid om het OV-net van wisselstroom naar
gelijkstroom om te zetten. Een gelijkstroomnetwerk heeft als kenmerk 
dat er minder omzetting van energie nodig is om de verlichting te laten 
branden en is daarmee dus zuiniger. Het is meer geschikt om als digitale 
informatiedrager te fungeren. Een gelijkstroomnetwerk is erg veilig: 
zodra er kortsluiting ontstaat door bijvoorbeeld een kabelbreuk wordt het 
systeem zo snel afgeschakeld dat er geen blijvende schade optreedt

- dat gelijkstroom al toegepast wordt in nieuwe ontwikkelingen in Alphen 
aan de Rijn, bedrijvenpark Haarlemmerliede, provincie Zeeland, 
Vledderveen

- dat gemeente Velsen in de offertefase voor toepassing gelijkstroom zit



- dat Liander in Lelystad op het nieuwe Airport Business Park bezig is om 
een gelijkstroomnetwerk aan te leggen

- dat Volker Wessel in Eindhoven appartementen bouwt met gelijkstroom
- dat Liander pilots met gelijkstroom in den lande uitvoert
- dat datatransport over gelijkstroom makkelijker gaat
- dat er sinds 1 januari 2013 uitsluitend nog (riool)pompen worden 

geproduceerd die werken op gelijkstroom
- dat een gelijkstroomnetwerk zuiniger en veiliger is
- dat het logisch is dat Gemeente Haarlem zo kostenefficiënt en duurzaam 

mogelijk werkt
- dat het daarom noodzakelijk is resultaten van pilots en implementaties 

van het toepassen van gelijkstroom te verzamelen, te bestuderen op 
waarde voor uit te voeren veranderingen van de openbare verlichting

- dat de gemeente Haarlem deze evaluaties afwacht alvorens tot hele 
grote veranderingen over te gaan

- dat de voorgestelde versnellingen, armaturen en verlichting zouden 
vervangen die nog zuinig en langer mee kunnen

- dat het CDA en andere fracties het voorgestelde Beleidsplan amenderen
- dat bij aannemen van het amendement door de Gemeenteraad het 

College het Beleidsplan moet doorlichten op de gevolgen, zowel 
inhoudelijk als financieel,

besluit de geciteerde tekst bij de zesde overweging aan te vullen met

Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente Haarlem de ontwikkelingen op 
het gebied van gelijkstroomtoepassing (DC) niet alleen volgt, maar ook 
bestudeert om te kunnen profiteren van de hierboven genoemde voordelen. 
Bij positieve bevindingen wordt dit voorliggende Beleidsplan inhoudelijk 
aangepast.

En

besluit n.a.v. de 18de overweging de tekst in hoofdstuk 4.2 op blz. 21 van het 
concept Beleidsplan boven het kopje 'Lichtkleur' aan te vullen met

Bij de afweging om lampen wel of niet versneld te vervangen door LED- 
verlichting wordt meegewogen in hoeverre zittende lampen nog zuinig

CDA

genoeg zi

Jur Visser


