
 
 

 
Kort verslag 

 
Datum raadsvergadering: maandag 11 en donderdag 14 juli 2022  
 
Aanwezigen 
Voorzitter:     de heer J. Wienen  
Wethouders: de heer R.H. Berkhout,  de heer B. van Leeuwen, mevrouw D. van Loenen,  
           mevrouw E. de Raadt, de heer F.J. Roduner  
Griffier:           de heer M.C.C. Philips 
 
Aanwezig: 
De heer M. Abbasi (PvdA), de heer E. Aerssens(VVD), de heer M. Aynan (Jouw Haarlem), 
mevrouw J.N. Barten (GroenLinks), mevrouw E.E. Bastiaans (PvdA),de heer J.W. Blokpoel 
(VVD), mevrouw J.M. van den Broek (PvdD), de heer A.H.J. Bruch (VVD), mevrouw M. 
Çimen (D66), de heer A.R. Dreijer (CDA), de heer J.P.J. Drost (GroenLinks), mevrouw P. 
Hamzad (Groenlinks), mevrouw J.G.F. Jacobsz (OPHaarlem), mevrouw M. Hartman (FvD), 
de heer D.G. Heinis (PvdA), de heer P.W. van Kessel (VVD), mevrouw N.M.N Klazinga 
(VVD), de heer J.T.M Krouwels (D66), de heer R.M. Kuin (SP), de heer D.A. van Leeuwen 
(Actiepartij), mevrouw J. Moedt (PvdD), mevrouw P.J. Oppenhuis (CDA), mevrouw A.J.L. 
Oudshoorn (D66), de heer A.P.D. van den Raadt (Trots Haarlem), de heer J.R. Rademaker 
(BvNL), mevrouw R. Roodhuizen (PvdA), later), mevrouw A. Scholten (Jouw Haarlem),  de 
heer F.N.G. Smit (OPHaarlem), mevrouw C.M. Verhoeff (PvdA), de heer F.C. Visser (CU), 
de heer S.R. Visser (PvdA, later), de heer M.H. Wiedemeijer (PvdA), mevrouw T. van der 
Windt (D66), mevrouw L.C. van Zetten (HvH) 
Afwezig:   

11 juli mevrouw S. Sibel Özoğul-Özen (SP), mevrouw S.K. Klazes (GroenLinks), mevrouw 

S.M.L.M. Schneiders-Spoor (Groenlinks),  mevrouw M.E. Oosterbroek (GroenLinks),  

14 juli mevrouw S. Sibel Özoğul-Özen (SP), mevrouw S.K. Klazes (GroenLinks), mevrouw 

M.E. Oosterbroek (GroenLinks), 
 

1 Opening en mededelingen 
 
2 Benoemingen  

 De heer Eloy Aerssens is op 11 juli benoemd als voorzitter van de 
commissie Samenleving, tevens lid presidium en werkgeverscommissie. 

 
3 Vaststellen van de agenda 
 
4 Behandeling Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022 
     Algemene beschouwingen in eerste en tweede  termijn van   
     gemeenteraad en college hebben plaatsgevonden.  
 
5 Besluitvorming Kadernota 2023 en Voortgangsrapportage 2022 
 Besluit: gewijzigd 

De fracties Jouw Haarlem, OPH, Actiepartij, Trots Haarlem, HvH en SP 
geven een stemverklaring. 

 De fracties HvH BvNL en FvD stemmen tegen het voorstel. 
 



 

 

 

 

 

 

De fractie Trots Haarlem stemt tegen het punt over inflatie. 
De fractie AP vraag aandacht voor de voorstellen op pag. 23; staan niet in het 
besluit. 
De fractie OPH stemt tegen de posten Q en R voor de punten 14, 18 en 21; 
gaat niet akkoord met het bestemmen van € 12. 412.000 ten laste van het 
jaarrekeningresultaat en daarmee aan de toevoeging van € 16.817.000 aan de 
algemene reserve; gaat niet akkoord met M,N, O, S, T, U (voor zover het 
vorenstaande er in verwerkt dient te worden), X, DD, FF, GG, NN, PP. 
 
Overzicht aangenomen amendementen en moties  
In totaal zijn 2 amendementen en 4 moties aangenomen. Hieronder treft u 
een overzicht van deze moties en amendementen. 
11 PvdA GLH D66 CDA AP amendement Kadernota 2023 Actie! Aan de slag 

met de leegstandsverordening! 
12 PvdA GLH D66 CDA AP amendement Kadernota 2023 Actie! Aan de slag 

met het coalitie akkoord! 
13 PvdA GLH CDA AP SP Jouw Haarlem motie Kadernota 2023 Verbonden 

partijen naar 14 euro 
23BISBIS PvdD PvdA CDA AP CU Motie Kadernota 2023 - Niet meer stoken 

voor de buitenlucht 
33 Trots Hlm PvdA Motie Onderzoek gratis OV 
36 ChristenUnie motie Actie voor toegankelijkheid vastgoed 
 
Toezegging burgemeester Wienen op een ander moment dan de Kadernota te 
overleggen over het inzetten van flexbouwwoningen bij opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne. 
 
Toezegging wethouder Van Leeuwen mee te nemen in het nieuw op te stellen 
beleid  het uitgeven van parkeervergunningen aan ‘beroepsgroepen’. 
 
Toezegging wethouder Van Leeuwen in de contracten gunning Jeugdzorg te 
streven naar winstmaximalisatie van 3%  (perceel 1) en 2-5%  (perceel 2) 
(2022-1226828) 
 
Toezegging wethouder Van Loenen in gesprek te gaan met zelforganisaties en 
scholen zodat extra aandacht kan worden gegenereerd voor gemeentelijke 
regelingen rondom huiswerkbegeleiding 
 
Toezegging wethouder Van Loenen om in het najaar 2022 met verschillende 
scenario’s te komen voor aanpak van de energiearmoede waaronder 
gemeentelijke verhoging van de energietoeslag, verruiming van het 
minimabeleid naar 130% van de bijstandsnorm en de momenten van 
uitbetaling. 
 
Toezegging wethouder Van Loenen in september met meer informatie te 
komen over (scenario’s voor) de huisvesting van de Huiskamer van Oost. 
 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/11-PvdA-GLH-D66-CDA-AP-SP-Jouw-Haarlem-Amendement-Kadernota-2023-Actie-Aan-de-slag-met-de-leegstandsverordening-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/11-PvdA-GLH-D66-CDA-AP-SP-Jouw-Haarlem-Amendement-Kadernota-2023-Actie-Aan-de-slag-met-de-leegstandsverordening-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/12-PvdA-GLH-D66-CDA-AP-amendement-Kadernota-2023-Actie-Aan-de-slag-met-het-coalitie-akkoord-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/12-PvdA-GLH-D66-CDA-AP-amendement-Kadernota-2023-Actie-Aan-de-slag-met-het-coalitie-akkoord-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/13-PvdA-GLH-CDA-AP-SP-Jouw-Haarlem-motie-Kadernota-2023-Verbonden-partijen-naar-14-euro-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/13-PvdA-GLH-CDA-AP-SP-Jouw-Haarlem-motie-Kadernota-2023-Verbonden-partijen-naar-14-euro-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/23BISBIS-PvdD-Motie-Kadernota-2023-Niet-meer-stoken-voor-de-buitenlucht.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/23BISBIS-PvdD-Motie-Kadernota-2023-Niet-meer-stoken-voor-de-buitenlucht.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/33-Trots-Hlm-PvdA-Motie-Onderzoek-gratis-OV.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/36-ChristenUnie-motie-Actie-voor-toegankelijkheid-vastgoed-1.pdf


 

 

 

 

 

 

Het volledige overzicht, inclusief besluitvorming, is toegevoegd aan de agenda 
van 14 juli 2022 (link) 
 
6 Sluiting 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2022/14-juli/18:00/Overzicht-Amendementen-en-Moties-Kadernota-2023-en-Voortgangsrapportage-2022-1e-termijn-incl-advies-2e-termijn-en-besluitvorming.pdf

