
 

Kort verslag  

     

       Datum raadsvergadering: donderdag  20 juli 2017  

 

 

1  Vragenuur  

De vragen gesteld door de fractie VVD over de afvalpassen en registratiechips in Haarlem 

nav de recente uitspraak van de voorzieningenrechter over de afvalpassen in Arnhem 

worden beantwoord door wethouder Sikkema . Zij zegt toe de commissie per brief te 

informeren over de uitkomst van in september te houden gesprekken over dit onderwerp. 

De vragen gesteld door de fractie SP over het veegplan beheerverordeningen worden 

beantwoord door wethouder Van Spijk. 

De vragen gesteld door de fractie SP over “hoe is de stand van zaken met betrekking tot de 

concerngarantie van Amvest” worden beantwoord door wethouder Van Spijk.  

De vragen gesteld door de fractie D66 over de funderingen in het Rozenprieel worden 

beantwoord door wethouder Langenacker. 

De vragen gesteld door de fractie Trots Hlm over niet aangekomen stempassen worden 

beantwoord door de burgemeester Wienen. 

 

2  Vaststellen van de agenda 

Op verzoek van D66 wordt agendapunt 11 opgewaardeerd  tot hamerstuk met 

stemverklaring. 

Op verzoek van de raad wordt agendapunt 17 Advisering van de Commissie Werkwijzen 

Raad niet deze vergadering behandeld. 

Agendapunt 22 Harmonisatie peuterspeelzalen wordt door het  college teruggetrokken 

 

  Als leden van de raadscommissie controle uitslag referendum zijn benoemd: mevrouw Van 

der Smagt en de heren Van Driel en Rijssenbeek 

  

3  Bekrachtigen/opheffen Geheimhouding   

     De geheimhouding op onderstaande stukken is bekrachtigd:  

  Agendapunt 5: Verkoopkavel DSK II,  

t.w.: bijlage 1: overzicht van aanbesteding en selectie en bijlage 2: verkoopovereenkomst;  

Agendapunt 6:Voorgenomen verkoop woning Kleine Houtstraat 116,  

t.w.: bijlage 1: financiële situatie, bijlage 2: koopovereenkomst met bijbehorende tekening 

en bijlage 3:taxatierapport  

  Agendapunt 10: Benoemingen Spaarnesant  

t.w.: bijlage 6a en bijlage 6b. 

 

   4. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 22 juni en 26, 28 en 29 juni 

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

 

5 . Verkoop kavel DSK 2  

Besluit: conform 

 

6 . Voorgenomen verkoop woning Kleine Houtstraat 116  

Besluit: conform 

 

7 . Instandhouding openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs 2017  

Besluit: conform 

 

8. Instandhouding openbaar voortgezet onderwijs 2017  

Besluit: conform 
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9. Instandhouding openbaar primair onderwijs 2017  

Besluit: conform 

 

10.  Benoeming twee leden Raad van Toezicht Spaarnesant  

Besluit: conform 

 

11. Vaststellen Verordening jeugdhulp gemeente Haarlem 2017  

Besluit: conform 

  De fractie D66 geeft een stemverklaring 

 

12. Nota lokaal volksgezondheidsbeleid 2017-2020  

Besluit: conform 

 Hamerstukken met stemverklaring  

13. Kansen voor alle Haarlemse kinderen  

Besluit: conform 

De fracties SP, D66, PvdA, CDA, VVD en GLH geven een stemverklaring 

 

14. Kredietaanvraag optimalisatie huisvesting  

Besluit: conform SP, AP en Trots Hlm stemmen tegen 

De fracties  SP, CDA, AP, GLH en VVD geven een stemverklaring 

 

Bespreekpunten  

15. Besluit op het Burgerinitiatief herinrichting Rollandslaan  

Besluit: gewijzigd 

15.1 Amendement  Rollandslaan, gaan met die banaan 

Het amendement ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

De fracties  SP, OPH, TrotsHlm, FA en VVD stemmen voor het amendement 

15.2 Amendement Rollandslaan Riothermie 

Het amendement ingediend door de fractie CU wordt aangenomen 

De fracties D66, GLH, CU, OPH, Trots Hlm, AP, CDA en PvdA  stemmen voor het 

amendement 

15.3 Amendement Herinrichting gepland 

Het amendement ingediend door de fracties D66, PvdA en GLH wordt raadsbreed 

aangenomen 

 

 

16 . Vaststelling Afvalstoffenverordening  

Besluit: conform   

16.1 Motie Afvalscheiden moet niet tot ongebruikte bakken leiden  

De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

De fracties  FA, SP, HvH, FM, OPH, Trots Hlm en VVD stemmen voor de motie 

De fractie Trots Hlm geeft een stemverklaring 
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16.2 Motie Geen boete voor bak om 21.00 uur 

 De motie ingediend door de fractie CU wordt verworpen 

De fracties GLH, SP, FM, CU, OPH, Trots Hlm, AP en FA stemmen voor de motie 

De fractie Trots Hlm geeft een stemverklaring    

16.3  Amendement VVD over DUOBAK (de woorden ‘wenselijk of’ bij ‘overwegende dat’ en 

bij besluit wordt geschrapt) 

Het amendement ingediend door de fracties VVD, FM, Trots Hlm en HvH wordt verworpen 

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

amendement 

17 Advisering van de Commissie Werkwijzen Raad  

Op verzoek van de raad wordt dit onderwerp niet deze vergadering behandeld. 

18 Vaststellen SPvE ten behoeve van verkoop en ontwikkeling Fietsznfabriek  

Besluit: gewijzigd 

De fracties D66, GLH, SP, HvH, CU, FA, CDA, VVD en PvdA stemmen voor het voorstel. 

De fracties SP en AP geven een stemverklaring 

18.1 Amendement Kinderen spelen op de Dijkstraat  

Het amendement ingediend door de fractie AP en GLH wordt verworpen 

De fracties GLH, SP, FM, HvH, OPH, AP en CDA stemmen voor het amendement 

18.2 Amendement 30|% sociale huur is minimaal noodzakelijk, niet maximaal beperkend  

Het amendement ingediend door de fractie SP en PvdA wordt verworpen 

De fracties GLH, SP, OPH, Trots Hlm, AP, PvdA en  FA stemmen voor het amendement 

18.3 Motie Radiale gebiedsverbetering  

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

De fracties D66, GLH, SP, CU, OPH, AP, FA, CDA en PvdA stemmen voor de motie 

18.4 Amendement Alle auto’s onderin gefietszt 

Het amendement ingediend door de fractie CDA wordt verworpen 

De fracties HvH, CU, OPH, Trots Hlm, AP, CDA en VVD stemmen voor het amendement 

De fracties Trots Hlm geeft een stemverklaring 

18.5 Amendement een evenwichtige fietsz 

Het amendement ingediend door de fractie CDA, PvdA en GLH wordt aangenomen 

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

18.6 Motie Voedselbank broodnodig  

De motie ingediend door de fractie Trots en FM wordt verworpen 

De fracties  SP, FM, Trots Hlm en AP stemmen voor  de motie 

18.7 Motie Voedselbank en Slachthuis  

De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen 

De fracties SP, OPH en Trots Hlm stemmen voor de motie 
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18.8 Amendement Koester Haarlems gouden bocht en stadspoort  

Het amendement ingediend door de fractie AP wordt verworpen 

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

 

19 Vaststellen ontwikkelkader Schalkwijk Midden  

Besluit: conform 

SP en OPH stemmen tegen het voorstel 

Fractie SP geeft een stemverklaring 

19.1 Amendement 30|% sociale huur is minimaal noodzakelijk, niet maximaal beperkend  

Het amendement ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

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

19.2 Amendement Parkeren in Schalkwoud 

Het amendement ingediend door de fractie CDA wordt verworpen 

De fracties  OPH, CDA en VVD stemmen voor  het amendement 

De fracties CU en Trots Hlm geven een stemverklaring 

20 Selectie ontwikkelaar voor kavel Slachthuisbuurt Zuidstrook, Blok II  

Besluit: conform 

  20.1 Motie 30|% sociale huur is minimaal noodzakelijk, niet maximaal beperkend  

De motie ingediend door de fractie SP wordt verworpen 

De fracties  SP, OPH, AP en FA stemmen voor de motie 

20.2 Motie Slachthuisstrook 

De motie ingediend door de fractie SP  wordt verworpen 

De fracties  SP, OPH, Trots Hlm, AP en FA stemmen voor de motie 

20.3 Motie Bijdragen aan betaalbare koop (laatste bullit wordt geschrapt) 

De motie ingediend door de fracties PvdA, GLH en AP wordt aangenomen 

De fracties GLH, HvH, FM, OPH, Trots Hlm,  AP, FA, CDA, VVD en PvdA stemmen voor 

de motie 

20.4 Motie Bijdragen aan middeldure huur (laatste bullit wordt geschrapt) 

De motie ingediend door de fractie PvdA wordt aangenomen 

De fracties  GLH, FM, CU, OPH, AP, CDA en PvdA stemmen voor de motie 

De fractie  SP geeft een stemverklaring 

21 Harmonisatie peuterspeelzalen  

Door het college teruggetrokken 

 

22  Moties Vreemd  
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22.1 Motie Jan Gijzen Kade, fietsen we er niet even tussendoor 

De motie ingediend door de fractie SP wordt raadsbreed aangenomen 

De fracties  D66 GLH SP FM AP FA CDA VVD PvdA Trots Hlm HvH CU OPH geven 

een stemverklaring 

22.2 Motie Met de blindenstok in de lucht. 

De motie ingediend door de fractie OPH  wordt ingetrokken/aangehouden 

22.3 Motie Stop spelen met vuur 

De motie ingediend door de fracties AP en SP wordt verworpen 

De fracties  SP, OPH, Trots Hlm en AP stemmen voor de motie 

De fracties Trots Hlm, CDA en D66 geven een stemverklaring 

22,4 Motie Onderzoek aanvullende doorstromingsmaatregelen Jan Gijzenbrug 

De motie ingediend door de fracties CU wordt ingetrokken/aangehouden 

22.5 Motie Extra linksaffer op Delftplein vanaf Rijksstraatweg 

De motie ingediend door de fracties CU wordt ingetrokken/aangehouden 

22.6 Motie Pas op de plaats, pas op de Dreef 

De motie ingediend door de fractie VVD  wordt verworpen 

De fracties SP  HvH  FM OPH Trots Hlm AP FA VVD stemmen voor de motie 

Alle fracties geven een stemverklaring 

22.7 Motie inventariseren voor we asfalteren 

De motie ingediend door de fractie SP  wordt verworpen 

De fracties  SP HvH FM OPH Trots Hlm AP FA VVD stemmen voor de motie 

Alle fracties geven een stemverklaring 

22.8 Motie Right to challenge   

De motie ingediend door de fracties SP, VVD en D66 wordt aangenomen 

Dhr Azanay GLH stemt tegen de motie 

De fracties PvdA en GLH geven een stemverklaring 

22.9 Motie Veiligheid voor de schoolgaande jeugd KissRide bij de Dreefschool  

De motie ingediend door de fracties Trots, FM, SP en OPH wordt ingetrokken 

22.10 Motie Stop asfaltering Dreef 

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

verworpen 

De fracties SP HvH FM OPH Trots Hlm AP FA VVD stemmen voor de motie 

Alle fracties geven een stemverklaring 

 23  Ingekomen stukken  

 De afhandeling van de ingekomen stukken zal schriftelijk plaatsvinden  
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AMENDEMENT Rollandslaan Riothermie

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 20 juli 2017,

In beraadslaging over het burgerinitiatief Rollandslaan

Overwegende dat:
• Het college nog enkele onderzoeken doet naar onder meer de staat van het riool voordat 

besloten wordt over de spoedige herinrichting van de Rollandslaan tot 30 km/uur gebied;
• Bij snelle realisatie van de herinrichting kansen voor verduurzaming zoals toepassing van 

riothermie niet uit het oog moeten worden verloren als deze reëel zijn en de ambitie van 
een klimaatneutraal Ramplaankwartier ondersteunen;

• Snel onderzoek hiernaar noodzakelijk is zodat dit besluitvorming over de herinrichting van 
de Rollandslaan niet vertraagd en tegelijk voorkomen wordt dat kansen worden gemist;

• De mogelijkheden van riothermie nu niet genoemd staan in het raadsstuk;

BESLUIT
Beslispunt 1 aan te vullen met

“en in dezelfde periode onderzoek te doen naar de benodigde middelen, mogelijke opbrengsten 
(duurzame energie productie) en mogelijke financiering voor het realiseren van riothermie.”

En het slot van beslispunt 4 huidig “danwel vanuit de eenmalig ophoging van het budget werk- 
met-werk.” Te wijzigen in

vanuit de eenmalige ophoging van het budget werk-met-werk of vanuit de 
duurzaamheidsmiddelen (riothermie)”

Ervmët over tot de orde van de dag.

FtpmwVisser
Christenunie



PvdA
voor Haarlem

Amendement: 'Herinrichting gepland'
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 20 juli 2017, in 
beraadslaging over het "besluit op Burgerinitiatief herinrichting Rollandslaan”;

0-

Constaterende dat,
Onze gemeenteraad in 1999 heeft besloten het Ramplaankwartier een 30km wijk 
met bijbehorende inrichting moet worden;
De herinrichting naar 30km gebied om verschillende redenen is uitgesteld en 
vervolgens zelfs van de planning is verdwenen;

Overwegende dat.
Het belangrijk is om duidelijkheid te geven over de planning van groot onderhoud; 
Alle eerder uitgestelde projecten op een planning opgenomen dienen te zijn 
Het project op dit moment niet op een planning voorkomt;
Er in de commissie bespreking een duidelijk signaal uit de raad kwam over de 
precieze oproep aan het college om het besluit aan te scherpen;

Besluit het raadsstuk op de volgende punten aan te passen:
Beslispunt 3
Huidig;
"Het college op te dragen te bezien, en de bewoners en de commissie Beheer hierover te 
rapporteren, of het college mogelijkheden ziet in het opnemen van deze herinrichting van de 
Rollandslaan in de (meerjarengebieds-)planning;"
Te wijzigen in:
"Het college op te dragen de bewoners en de commissie Beheer uiterlijk november 2017 te 
rapporteren wanneer de herinrichting van de Rollandslaan in de (meerjarengebieds-)planning 
opgenomen zal worden."

Beslispunt 4
Huidig:
"Het college op te dragen dat, mocht de staat van het riool zo goed zijn dat er op korte termijn niet 
tot vervanging of reparatie wordt overgegaan, aan de raad, te weten de commissie Beheer, te 
rapporteren of de herinrichting toch uitgevoerd kan worden met als financiering de extra gelden 
die met de Kadernota 2017 beschikbaar zijn gekomen voor het verhogen van het ambitieniveau van 
het beheer van de openbare ruimte danwel vanuit de eenmalig ophoging van het budget werk-met- 
werk."
Te wijzigen in:
"Het college op te dragen dat, mocht de staat van het riool zo goed zijn dat er op korte termijn niet 
tot vervanging of reparatie wordt overgegaan, aan de raad, te weten de commissie Beheer, te 
rapporteren op welke wijze de herinrichting en het onderhoud toch uitgevoerd kan worden met als 
mogelijke financiering de extra gelden die met de Kadernota 2017 beschikbaar zijn gekomen voor 
het verhogen van het ambitieniveau van het beheer van de openbare ruimte danwel vanuit de 
eenmalig ophoging van het budget werk-met-werk."

Beoogd Resultaat (in raadstuk kopje 3.)
Huidig:
"De raad voor het einde van dit jaar te rapporteren over de (onjmogelijkheden van het inplannen 
van en beginnen met de herinrichting van de Rollandslaan tot 30km-gebied." ( tl

Te wijzigen in:
“De raad uiterlijk in november te rapporteren over het inplannen van de herinrichting van de 
Rollandslaan tot30km-gebied."

6-

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

.n ja
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H GROENLINKS
HAARLEM

Motie 'Radiale Gebiedsverbetering'

De Haarlemse gemeenteraad, in vergadering bijeen op 20 juli 2017, in 
beraadslaging over het 'SPvE ten behoeve van verkoop en ontwikkeling 
Fietsznfabriek';

Constaterende dat:

- de Koepelgevangenis, Drijfriemenfabriek, Dantuma, Nedtrain en de 
Fietznfabriek, elk individueel ontwikkeld worden;

- in 2010 middels de Gebiedsvisie Oostradiaal besloten is om o.a. het 
water terug te brengen in de Gedempte Oostersingelgracht en de 

Papentorenvest.

Overwegende dat:

- het opzetten van een spaarfonds of een soortgelijk middel 
waarschijnlijk noodzakelijk zal zijn om deze gebiedsontwikkeling 
mogelijk te maken.

Draag het college op:

- 'de gemeenteraad een middel voor te stellen om de uitvoering van de 
Spaarnesprong le fase financieel mogelijk te maken..1

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

4 A
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A GROENLINKS^HAARLEM

Amendement 'Een evenwichtige Fietz'

De Haarlemse gemeenteraad, in vergadering bijeen op 20 juli 2017, in 
beraadslaging over het 'SPvE ten behoeve van verkoop en ontwikkeling 
Fietsznfabriek';

Constaterende dat:

- de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning opgelopen is 

tot 7,2 jaar.

Overwegende dat:

- deze locatie bij uitstek geschikt is voor een gemixt programma. 

Besluit de volgende tekst op pagina 29 te schrappen:

"Maximaal 30% van de woningen mag gerealiseerd worden in het sociale huursegment. 
Minimaal 70% van de woningen dient gerealiseerd te worden in het middeldure 
segment"

en te vervangen door:

"Minimaal 30% van de woningen wordt gerealiseerd in het sociale huursegment. 
Minimaal 40% van de woningen wordt gerealiseerd in het middeldure segment. Voor het 
overige percentage is de keuze voor de marktpartij vrij."

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

psaa—om



PvdA
Actiepartij

GROEN
LINKS

HAARLEM

Motie Selectie ontwikkelaar voor kavel Slachthuisbuurt Zuidstrook 
Blok II

Bijdragen aan betaalbare koop

De Raad in vergadering bijeen op 20 juli 2017,

Constaterende dat
• In de totale ontwikkeling voor de Slachthuisbuurt-Zuidstrook, enkele delen zijn 
aangewezen/ontwikkeld specifiek voor sociale woningbouw;
• De wachtlijst en wachtduur voor sociale huurwoningen echter nog steeds verder toeneemt;
• Er een hoge druk ligt binnen Haarlem, de regio en de MRA op het bouwen/ toevoegen van 
nieuwe woningen;
• Door de Raad het nieuwe Beleidskader voor selectie marktpartijen, die ondermeer het 
gunnen van “een optie” goedkeurt; nog niet is vastgesteld.

Overwegende dat
• In het voorliggende collegebesluit de kwaliteit van de ontwikkeling nu is geborgd door de 
opgenomen selectiecriteria en de samenstelling van de beoordelingscommissie;
• in de selectiecriteria en commissiesamenstelling t.a.v. de kwaliteit, er echter geen criteria 
zijn opgenomen voor programmatische uitgangspunten zoals specifieke invulling van het 
woningbouwprogramma( er zijn alleen criteria opgenomen voor architectuur en 
duurzaamheid);
• De doorstroming vanuit de sociale woningbouw(wachtlijsten) sterk dient te worden 
bevorderd om de bestaande wachtlijsten en wachtduur te verkorten;
• De verkoop van dit perceel snel ter hand dient te worden genomen;

Besluit als zienswijze uit te spreken:

• Slachthuisbuurt-Zuidstrook Blok II op de markt te brengen waarbij er geen sprake zal zijn 
van het op de markt zetten van een optie zoals benoemd in Bijlage 1 {Toelichting werkwijze 
optiecontracten), maar van een selectieprocedure, waarbij een programmatische 
invulling voor 30% meetelt bij de weging. Waarbij:
o Extra waarde dient te worden toegekend aan koopwoningen uit het betaalbare segment die 
te koop worden aangeboden aan corporatiehuurders dan wel aan mensen die op de 
wachtlijst staan voor sociale huur;
• Om snelle daadwerkelijke uitvoering van het plan na de selectie te bewerkstelligen, ook 
een waarde toe te kennen aan de snelst realistische planning van oplevering van de 
woningen in de selectieprocedure. Deze opleverdatum d.m.v bonus/malus in de 
vervolgprocedure te borgen,

En gaat over tot de orde van de dag
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Motie Selectie ontwikkelaar voor kavel Slachthuisbuurt Zuidstrook 
Blok II

De Raad in vergadering bijeen op 20 juli 2017,

Constaterende dat
• In de totale ontwikkeling voor de Slachthuisbuurt-Zuidstrook, enkele delen zijn 
aangewezen/ontwikkeld specifiek voor sociale woningbouw;
• De wachtlijst en wachtduur voor sociale huurwoningen echter nog steeds verder toeneemt;
• Er daarnaast ook fors onvoldoende betaalbare middeldure huurwoningen beschikbaar zijn;
• Er een hoge druk ligt binnen Haarlem, de regio en de MRA op het bouwen/ toevoegen van 
nieuwe woningen;
• Door de Raad het nieuwe Beleidskader voor selectie marktpartijen, die ondermeer het 
gunnen van “een optie” goedkeurt; nog niet is vastgesteld.

Overwegende dat
• In het voorliggende collegebesluit de kwaliteit van de ontwikkeling nu is geborgd door de 
opgenomen selectiecriteria en de samenstelling van de beoordelingscommissie;
• in de selectiecriteria en commissiesamenstelling t.a.v. de kwaliteit, er echter geen criteria 
zijn opgenomen voor programmatische uitgangspunten zoals specifieke invulling van het 
woningbouwprogramma( er zijn alleen criteria opgenomen voor architectuur en 
duurzaamheid);
• Er grote behoefte en urgentie is aan het toevoegen van middeldure huurwoningen (710-950 
euro);
• De doorstroming vanuit de sociale woningbouw(wachtlijsten) sterk dient te worden 
bevorderd om de bestaande wachtlijsten en wachtduur te verkorten;
• De verkoop van dit perceel snel ter hand dient te worden genomen;

Besluit als zienswijze uit te spreken:

• Slachthuisbuurt-Zuidstrook Blok II op de markt te brengen waarbij er geen sprake zal zijn 
van het op de markt zetten van een optie zoals benoemd in Bijlage 1 (Toelichting werkwijze 
optiecontracten), maar van een selectieprocedure, waarbij een programmatische 
invulling voor 30% meetelt bij de weging. Waarbij:
o Extra waarde dient te worden toegekend aan woningen in het segment middeldure huur 
(710-950 euro);
• Om snelle daadwerkelijke uitvoering van het plan na de selectie te bewerkstelligen, ook 
een waarde toe te kennen aan de snelst realistische planning van oplevering van de 
woningen in de selectieprocedure. Deze opleverdatum d.m.v bonus/malus in de 
vervolgprocedure te borgen,

En gaat over tot de orde van de dag

Bijdragen aan middeldure huur

A
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Motie: Jan Gijzenkade, fietsen we er niet even tussendoor

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen op 20 Juli 2017,

Constaterend dat

• Er grote onrust is ontstaan bij bewoners over de gevolgen van de 
voorgestelde herinrichting van het kruispunt Jan Gijzenkade- Rijksstraatweg 
waarin er sprake is van:

o Minder ruimte voor voetgangers, en tussen het verkeer en de huizen 
o Twee opstelstroken, met daar tussendoor een fietsstrook

• Er grote zorgen zijn over de effectiviteit en de veiligheid van de voorgestelde 
inrichting

Overwegende dat het kruispunt Jan Gijzenkade- Rijksstraatweg te belangrijk is om
in de bulk van het DO HOV onder te sneeuwen.

Draagt het college op

• In gesprek te gaan met bewoners en andere betrokken partijen over de 
voorgenomen herinrichting van het kruispunt Jan Gijzenkade-Rijkstraatweg

• De commissie beheer de uitkomsten van dit gesprek ter bespreking voor te 
leggen

en gaat over tot de orde van de dag.

Anne Feite Bloem SP



Right to Challenge
Motie vreemd aan de orde van de dag

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 20 juli 2017

Constaterende dat:
Right to Challenge het recht is om de overheid uit te dagen
Een beroep van een groep georganiseerde bewoners, cliënten en/of
professionals op een deel van het budget dat de gemeente beschikbaar heeft in
het kader van de basisinfrastructuur of Wmo ook een Challenge is
Bij een Challenge altijd sprake moet zijn van een maatschappelijk initiatief,
bijvoorbeeld in de vorm van een zorgcoöperatie (bewoners als initiatiefnemers)

Overwegende dat:
Het Right to Challenge een tweezijdige uitdaging is: bewoners dagen de gemeente 
uit om meer aan hen over te laten en de gemeente daagt de lokale samenleving uit 
om te laten zien waar het beter kan
Het ruimte geeft voor schaalverkleining, maatwerk en een lokale invulling van zorg 
en ondersteuning
Alle taken en lokale voorzieningen in aanmerking kunnen komen, uitgezonderd die 
exclusief zijn voorbehouden aan de overheid, zoals bijvoorbeeld strafvervolging of 
het werk van de hulpdiensten
De initiatiefnemers uit de buurt, wijk of het gebied moeten komen waar het initiatief 
wordt ontwikkeld
De initiatiefnemers aan de hand van kennis en ervaring aannemelijk moeten maken 
de taken naar behoren te kunnen uitvoeren

Verzoekt het College van B&W:
Bij het opstellen van de nota het Right to Challenge zo breed mogelijk beschikbaar 
te stellen binnen het gehele sociaal domein, zonder taboes vooraf van bepaalde 
bestaande subsidies en contracten
Daarom coöperaties van thuiszorgmedewerkers in de Huishoudelijke 
Ondersteuning of vormen van Buurtzorg die aan de toekomstige voorwaarden


