
Haarlem Kort verslag
Datum raadsvergadering: maandag 6, woensdag 8 en donderdag 9 november 2017

1 Vaststellen van de agenda

2 Bestuursrapportage
Besluit: conform
De fracties OPH en Trots Hlm stemmen tegen; de SP tegen het deel mbt uitgaven aan 
Stationsplein.
CDA verzoekt het onderwerp De Koepel te bespreken in eerst volgende vergadering van de 
commissie Ontwikkeling

2.1 Amendement Elk jaar een ton extra voor het Stationsplein: Dat Kan niet de bedoeling zijn 
Het amendement ingediend door de SP wordt verworpen
De fracties SP OPH Trots Hlm stemmen voor het amendement 
De fracties CU, GLH en Trots Hlm geven een stemverklaring

2.2 Motie Actualiteit bepaalt de waarde van de Bestuursrapportage 
De motie ingediend door de OPH wordt aangenomen
De fracties SP, HvH, OPH, FM, Trots Hlm, CDA en VVD stemmen voor de motie

3 Programmabegroting 2018-2022
Besluit: gewijzigd
De fracties D66, GLH, CU, OPH, AP, CDA, VVD, PvdA en MA stemmen voor.
De fracties OPH, FM, HvH, SP, Trots Hlm, CU, D66, PvdA, GLH, MA, VVD, CDA, AP, 
geven een stemverklaring



OPHaarlem
Ouderen Partij Haarlem

Motie: \|/
Actualiteit bepaalt de waarde van de Bestuursrapportage
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 8 november 2017 de 2e 
Bestuursrapportage 2017 behandelend,

Constateert dat de 2e Bestuursrapportage op 26 september 2017 is behandeld in de 
B&W vergadering en sluit met een geprognotiseerd exploitatieresultaat van 
€ 311.000 negatief,
dat een week later al, op 3 oktober, in de B&W vergadering de effecten van de 
septembercirculaire zijn vastgesteld en dat daarmee het geprognotiseerde resultaat 
over 2017 nader is bijgesteld tot€ 1.336.000,
dat voor een goede uitoefening van de controlerende taak van de raad het tijdig 
kunnen beschikken over actuele financiële informatie een vereiste is, 
dat de 2e Bestuursinformatie aan die vereiste niet voldeed,

draagt het college op:
om in de 1e Bestuursrapportage, ingaande 2018, de (voorlopige) effecten van de 
meicirculaire te verwerken en
om in de 2e Bestuursrapportage, ingaande 2018, de effecten van de 
septembercirculaire te verwerken.



Christenunie

Motie - Sluit overeenkomst met AirBnB
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 6 november 2017, in beraadslaging 
over 'de begroting 2018-2022';

Constaterende dat:

verhuur via online platforms als AirBnB kan leiden tot oneigenlijk gebruik van de 
woonruimte, overlast en illegale hotelvorming;

in diverse steden verschillende mogelijkheden worden benut om toeristisch 
verhuur via deze online platforms te reguleren;

aanbieders van overnachtingen op de populaire en snel groeiende boekingssite 
Airbnb zich veelal onttrekken aan het afdragen van toeristenbelasting;

Overwegende dat:

diverse steden overeenkomsten hebben gesloten met Airbnb over het in rekening 
brengen van toeristenbelasting bij iedereen die via deze boekingssite een 
overnachting regelt en dat in deze overeenkomst ook 'het delen van data' en 'het 
actief bijhouden van de maximale verhuurtermijn' zijn betrokken.

Verzoekt het college:

zo spoedig mogelijk in overleg te treden met AirbBnB, al dan niet in regioverband, 
om te komen tot een overeenkomst over het in rekening brengen van 
toeristenbelasting bij iedereen die via deze boekingssite in Haarlem overnacht;

om in de te maken afspraken met AirBnB tevens 'het delen van data' en 'het 
actief bijhouden van de maximale verhuurtermijn' te betrekken;



/
L/

Christenunie
PvdA

Motie: 'Haarlem Lichtstad'

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 6 november 2017, in 
beraadslaging over de begroting 2018;

Constaterende dat,

de gemeente in 2015 aan Stichting Haarlem Lichtstad heeft gevraagd het beheer over de 
verlichting van onze prachtige monumentale gebouwen en objecten over te nemen; 
uit een inventarisatie van Stichting Haarlem Lichtstad begin 2016 blijkt dat meer dan de helft 
van de lampen defect is;
de lampen niet opgemerkt worden bij werkzaamheden in de openbare ruimte, omdat deze 
niet zijn opgenomen in de database openbare verlichting;

Overwegende dat,

het aanlichten van onze prachtige monumentale gebouwen en objecten een goede bijdrage 
levert aan de presentatie van de stad;
de verlichting in een aantal gevallen een belangrijke bijdrage levert aan de veiligheid;

Verzoekt het college,

de verlichting weer op orde te brengen, te moderniseren en op te nemen in de database van 
openbare verlichting;
hiervoor met Stichting Haarlem Lichtstad afspraken vast te leggen met bijbehorend budget 
en de raad hierover zo spoedig mogelijk en uiterlijk 1 januari 2018 te informeren;

..en gaat over tot de orde van de dag



PvdA GROENLINKS

Amendement (aangepast, onderstreping is aanpassing):
Besteed de 2 miljoen een tikkie anders

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen over de begroting 2018 - 2021 op 9 november 2017;

Constaterende dat:
Er een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar is voor innovaties en investeringen in het 
sociaal domein;
Het college aan de raad voorstellen heeft gedaan voor invulling, die voor het grootste 
gedeelte goed aansluiten bij de transformatie in het sociaal domein;

Overwegende dat:
De doelgroep minima inmiddels goed bereikt wordt en dat het ontwikkelen van een 
website/webshop voor minima voor €200.000,- te duur is;
Er op de onderdelen ‘turnover project’ en ‘Winkel BUUVA/WC’ besparingen mogelijk zijn 
voor elk € 50.000,-, waarbij deze toch kunnen worden uitgevoerd;

Verder overwegende dat:
Schulden hét probleem vormen waar veel Haarlemmers ondersteuning op nodig hebben en 
dat ook gezinnen met jonge kinderen daarbij bijzondere aandacht verdienen;
Het Turnover project een interessante en intensieve werkwijze voor jongeren inhoudt, 
waarbij de aansluiting met Haarlemse groepen jongeren belangrijk is;
De rolmodellen-aanpak voor Schalkwijk verdere intensivering verdient, waaraan de 
samenwerkingspartners moeten kunnen bijdragen;
De begeleiding van statushouders in Amsterdam tot voorbeeld kan strekken. Deze 
kenmerkt zich door maatwerk, intensieve begeleiding en integraliteit.

Verzoekt het college:
Een extra impuls te geven aan de aanpak van onoplosbare schulden van Haarlemmers 
onder “jongeren” (pilot NewFuture) en “gezinnen met jonge kinderen” (via 023 Steunfonds); 
Bij de werving van jongeren voor het Turnover project extra aandacht te besteden aan 
deelname van jongeren uit Haarlem Oost en Schalkwijk met een strafblad;
De rolmodellen-aanpak in Schalkwijk te intensiveren;
Voor de intensieve begeleiding statushouders naar werk gebruik te maken van de 
ervaringen die met de Amsterdamse aanpak zijn opgedaan en op korte termijn een notitie 
aan de commissie Samenleving te sturen waarin concreet wordt aangegeven hoe de 
aanpak in Haarlem hierop aangepast wordt.

En besluit beslispunt 3b te wijzigen in:
b. Voor het tweede deel van het budget van € 2 miljoen de middelen als volgt te besteden:
1. Turnover-project € 150.000,-
2. Verbinding sport en sociaal domein € 30.000,-
3. Ondersteuning Triple-ThreaT € 50.000,-
4. Intensieve begeleiding statushouders naar werk € 355.000,-
5. Extra inzet sociaal wijkteam € 200.000,-
6. vervalt
7. Innovaties: verbinding bedrijfsleven en zorg € 50.000,-
8. Foam Haarlem € 25.000,-
9. Begeleiding proces Right to Challenge € 35.000,-
10. Verbinding cultuur en sociaal domein € 15.000,-
11. Winkel BUUV/VWC € 40.000,-
12. Ondersteuning sociale initiatieven en projecten € 30.000,-
13. Extra impuls aanpak onoplosbare schulden jongeren (via pilot NewFuture) € 125.000,-
14 Fvtra immils aannak sr.hulrifin nfi7innpn mat innnp kindfiron tvia 023 Steunfonds^ € 125.000-



GROENLINKS
OPHaarlem
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Christenunie

Motie: 'Sociale huur: van kind van de rekening naar volwassen groeii' 3

De Haarlemse gemeenteraad, in vergadering bijeen ter bespreking van de Begroting 2018-2022 op 9 

november 2017;

Constaterende dat:

• Ondanks de doelstellingen geformuleerd in het coalitieprogramma en de woonvisie, de 
realisatie van sociale huurwoningen nog onvoldoende van de grond komt in het centrum en 
de westkant van de stad;

• Als ontwikkelaars plannen indienen met sociale huur, dit zelden huurwoningen zijn onder de 
aftoppingsgrens (= tot de huurtoeslaggrens);

• De wachtlijsten voor sociale huurwoningen nog steeds oplopen en de wachtduur hierdoor 

onacceptabel lang is;
• In de Woonvisie 2017-2020 een doelstelling is opgenomen om de komende vijfjaar 1200 

sociale huurwoningen te realiseren aan de westkant van Haarlem vanuit het breed gedragen 

principe 'Ongedeelde Stad';

Overwegende dat:

• Het weerstandsvermogen van de stad op orde is;
• De markt voor vastgoed en grond, met name voor wonen, in de lift zit;

• Er bij sociale huur in het goedkope segment onder de aftoppingsgrens, in het centrum en 
Haarlem-West sprake kan zijn van een onrendabele top ;

• De grondexploitaties (GREX) bedoeld zijn om de beleidsdoelen te realiseren;

Verzoekt het college:
• Uiterlijk eind januari 2018 een voorstel voor te leggen aan de raad, zodat daar waar de 

grondopbrengsten bij verkoop voor woningbouw hoger uitvallen dan de nu opgestelde 
ramingen en toekomstige ramingen, de meeropbrengst in te zetten voor: 
o Daar waar nodig voor het mogelijk maken van realisatie sociale huurwoningen beneden 

de aftoppingsgrens, indien er sprake is van een onrendabele top; 
o het vormen van een fonds dat als doelstelling kent het realiseren van sociale

huurwoningen binnen woningbouwontwikkelingen aan de westkant van de stad en in 

het centrum;
o zodat het fonds zowel kan bijdragen aan het verbeteren van grondexploitaties bij 

particuliere ontwikkelingen (verminderen/wegnemen onrendabele top) als bij het 
wegnemen van een negatieve GREX bij de ontwikkeling van gemeentegrond, bedoeld 
om sociale huur te realiseren onder de aftoppingsgrens;

En gaat over tot de orde van de dag.



PvdA GROENLINKS OPHaarlem

Motie: Vast werk verdient een vaste Haarlemse baan

De Haarlemse gemeenteraad, in vergadering bijeen op PM november 2017

Constaterende dat:

• De gemeente ook in 2018 ernaar streeft externe inhuur van personeel te 
beperken (zie programmabegroting 2018, pagina 196).

Overwegende dat:

• Onnodige inhuur van personeel zoveel mogelijk moet worden teruggedrongen
• De ingehuurde medewerkers, vooral onderin het loongebouw, een betere 

positie verdienen
• Elders andere overheden ertoe overgaan om ingehuurd personeel in facilitaire 

diensten zelf weer in dienst te nemen.

Verzoekt het college:

• Dat voorbeeld te volgen en schoonmakers en andere facilitaire medewerkers 
in dienst te nemen, zodra contracten met externe partijen aflopen.

• Met dit doel voor de Kadernota 2018 een plan van aanpak uit te werken en 
aan de Raad te zenden.

dag.

z1,



Motie : 'Haarlem goes Mural'

GROENLINKS

De Haarlemse gemeenteraad, in vergadering bijeen ter bespreking van de Begroting 2018-2022 op 9 
november 2017,

Constaterende dat:
• Murals (muurschilderingen) al gemaakt werden in 30.000 v. Chr en een bijzondere 

kunstvorm betreft die steeds vaker en beter verankerd raakt in steden op buitenmuren van 
gebouwen;

• Murals, net als andere vormen van kunst in de openbare ruimte, o.a. de aantrekkelijkheid 
van de gebouwen en de omgeving versterken, een positief effect hebben op de uitstraling 
en sfeer van de buurt/gebouw, het de sociale cohesie bevordert, het een verrijking van de 
identiteit van de plek is, het tevens het cultureel toerisme versterkt,... en bovenaL.het voor 
iedereen is;

• In vele steden binnen en buiten Nederland deze bovengenoemde toegevoegde waarden van 
murals en andere vormen van openbare kunst onderkend worden en er dan ook structureel 
budget voor beschikbaar wordt gesteld;

• Er prachtige voorbeelden zijn te vinden van murals in bijvoorbeeld Berlijn, Rotterdam, 
Philadelphia, Belfast, Quito, Johannesburg en in dé Mural-hoofdstad Heerlen! 
(https://heerlenmurals.nl);

• Er in Haarlem (bekend staand als cultuurstad!) echter al jaren geen budget is voor nieuwe 
kunstopdrachten zoals bijvoorbeeld voor murals;

Overwegende dat:
In 2011 door de Raad het raadsstuk: Herziening beleid kunst in de openbare ruimte, is vastgesteld;

• Daarin als besluitpunt opgenomen stond;'.. de mogelijkheden van een percentageregeling 
uit te werken en deze op een later tijdstip aan de raad voor te leggen (maximaal 1% van het 
budget van gebiedsontwikkelingen of grote projecten in de openbare ruimte beschikbaar te 
stellen voor Kunst in de Openbare Ruimte.);

• Door de crisis deze verordening echter nog niet is voorgelegd en besproken;
• Van belang is dat budget voor kunst in de openbare ruimte, zoals voor murals, op de 

begroting van het Cultuurprogramma terecht komt zodat het daadwerkelijk beschikbaar blijft 
voor die doelstelling. Dat de kunstopdracht gegeven wordt voor de locaties waar er behoefte 
aan is, waar het iets toevoegt, (dus niet per se gebonden aan de locatie waar het percentage 
wordt toegepast);

Verzoekt het College:
• Om murals in de openbare ruimte te stimuleren door locaties in Haarlem te inventariseren 

die geschikt zijn voor het realiseren van murals;
• Een prijsvraag uit te schrijven voor kunstenaars om voor deze plekken murals te ontwerpen 

op duurzame en milieuvriendelijke wijze;
• Voor de kadernota het voorstel Verordening percentageregeling aan de Raad voor te 

leggen. Om hiermee structureel, jaarlijks budget beschikbaar te stellen voor murals en voor 
andersoortige kunst in de openbare ruimte * ;

En gaat over tot de orde van de dag.



*1 Kunst in de openbare ruimte kan verschillende vormen hebben :
-een ' objectgebonden uitvoering' (een beeld of Mural = muurschildering)
-het meedenken van kunstenaars in het proces voor de inrichting van de openbare ruimte
-functionele kunstwerken (bv. straatmeubilair, -verlichting) en talloze andere vormen van kunst zoals tijdelijke acties, 
performances en installaties
-kunst in de publieke ruimte zoals bv kunst in een parkeergarage, het stadhuis, de Raaks of een ander gemeentelijk publiek 
gebouw
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voor Haarlem

Meer wijkagenten in Schalkwijk
De raad, bijeen op 6,8 en 9 november 2017,

Constaterende dat

• Het percentage Haarlemmers dat zich veilig voelt in de eigen buurt gemiddeld 
81% bedraagt, terwijl dat percentage voorde bewoners van Schalkwijk slechts 
59% is;

• In Haarlem gemiddeld 1 wijkagent op de 5.300 inwoners aanwezig is, in 
Schalkwijk slechts 1 wijkagent op de 6.500 inwoners;

• Volgens het regeerakkoord extra geld is gereserveerd om het aantal 
wijkagenten te verhogen;

Overwegende dat

• Haarlemse veelplegers in Schalkwijk zijn oververtegenwoordigd en er 
bovendien in Schalkwijk relatief veel woninginbraken plaatsvinden;

• De aanwezigheid van wijkagenten in Schalkwijk preventief kan werken en 
bovendien een bijdrage levert aan de opsporing van misdrijven;

Draagt de burgemeester op om

Wanneer Haarlem van het Rijk meer wijkagenten krijgt toegewezen zich er voor in te 
zetten dat bij de verdeling van wijkagenten over de stad rekening wordt gehouden 
met de problematiek in Schalkwijk en over de uiteindelijke verdeling verantwoording 
af te leggen aan de raad;

\M> •



Motie Haarlem Sportstad: Begroot vervangingskosten sportvelden BIS

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 november 2017,
In beraadslaging over de begroting 2018-2022

Overwegende dat:

• De begroting een realistisch overzicht moet zijn van de verwachte inkomsten en 
uitgaven van de stad Haarlem van de komende 4 jaar.

• Nu de kosten van sportvelden gebaseerd zijn op aanschafkosten en in mindere mate 
onderhoudskosten, maar zeker niet op vervangingskosten

Draagt het college op

Om vervangingskosten van sportvelden op te nemen in de beslismatrix en op te nemen in de 
begroting, zodat we in de toekomst niet verrast worden door hoge kosten.

En gaat over tot de orde van de dag.

( sanering is vervangen door vervangingskosten )



Christenunie PvdA

\\ f/ GROENLINKS
W/HAARLEM voor Haarlem

MOTIE Beleidskaders hoogbouw en bescherming erfgoed

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op IS-ektctöër 2017,

In beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:
Sprake is van een toenemend aantal projecten, gebiedsontwikkelingen en ontwikkelvisies met 
een verdichtingsopgave en daarbij vaak sprake is discussies over hoogte accenten en over de 
toekomst van niet door de Monumentenwet beschermde objecten en gebieden;

Verzoekt het college:
Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk bij de Kadernota gebaseerd op onder andere de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit een stadsbrede ontwikkelstudie inclusief een hoogtevisie aan de Raad aan te bieden met 
daarin: 1 2

1. Toetsingskaders voor ontwikkelingen, met name ten aanzien van voorstellen tot 
wijzigingen in hoogte en daarmee het silhouet van de stad

2. Toetsinaskaders voor transformatie, betreffende niet door de Monumentenwet



Christenunie
OPHaarlem

Ouderen Partij Haarlem

MOTIE Auto minder zwaar wegen in vermogenstoets Bijstand en HaarlemPas (22 BIS)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 november 2017, 

in beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat
• Artikel 34 lid 2 van de Participatiewet stelt dat bezittingen in natura die naar hun aard en waarde 

algemeen gebruikelijk zijn dan wel, gelet op de omstandigheden van persoon en gezin 
noodzakelijk zijn niet als vermogen in aanmerking worden genomen bij de vermogenstoets voor 
de bijstand

• Artikel 34 lid 3 van de Participatiewet vermogensgrenzen vaststelt voor deze toets en dat deze 
bijvoorbeeld voor alleenstaanden €5.940,00 is

• De Beleidsregels HaarlemPas in artikel 3 en 7 bepalen dat dezelfde vermogenseisen gelden 
als in artikel 34 lid 3 van de Participatiewet

• Haarlem bij het vermogen ook de waarde van een eigen auto meetelt boven de 2500 euro;
• Andere gemeenten zoals bijvoorbeeld Maastricht1 en Amsterdam2 auto’s tot hogere waarden 

(tot 4500 respectievelijk 3500 euro) of met een bepaalde ouderdom beschouwen als algemeen 
gebruikelijk en niet meerekenen in de vermogenstoets;

Verzoekt het college
De raad op korte termijn een voorstel voor te leggen waarmee een auto tot een hogere waarde dan 
in de huidige regeling niet mee te rekenen in de vermogenstoets op grond van artikel 34 lid 3 van de 
Participatiewet voor het bepalen varuh^t recht op bijstand en de HaarlemPas en de kosten hiervan 
te dekken uit de reserve minimagéiden.

1 http://zoek.officielebekendmakinqen.nl/qmb-2016-83962.pdf Uitvoeringsbesluit vermogensvaststelling 
Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016 e.v. artikel 1, 2 en 3.
2 https://www.amsterdam.nl/veelqevraaqd/hoe-vraag-ik-een-biistandsuitkerinq-aan/7casekN%7bFDCBC68C- 
A8E1-4572-AECB-FF2A0800FF37%7d
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ChristenUnie
OPHaarlemOuderen Partij Haarlem

lï -
TROTS
Haarlem

MOTIE Voorwaarden voor regelingen op website

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 november 2017, 

in beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:
• Op de gemeentelijke website regels voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen zoals de 

geldende inkomensgrenzen en vermogensgrenzen niet te vinden zijn;

Verzoekt het college
De informatie over alle gemeentelijke regelingen zoals voor minima, subsidieregels en WMO- 
voorzieningen op www.haarlem.nl na te lopen en waar nodig aan te vullen zodat alle voorwaarden 
zijn opgenomen en burgers maximaal worden ondersteund om informatie over regelingen digitaal in 
te winnen,

Sandervan den Raadt 
Trots Haarlem



OPHaarlem
Oiirtarfm PAriii HlaAr(p-mOuderen Partij Haariern

Motie: Beweging erin

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 6; 8 en 9 november 2017.

Overwegende dat

• Haarlem in 2017 uitgeroepen is tot file hoofdstad nummer 1. Dat naar aanleiding van cijfers 
van de Traffic Index van navigatiedienstverlenerTomTom.

• Een gemiddelde rit in en rond Haarlem duurde afgelopen jaar 27 procent langer dan zonder 
ontstoppingen, in de ochtend- en de avondspits liep de vertraging zelfs op tot respectievelijk 
41 en 46 procent.

• TomTom berekende dat een Haarlemmer die dagelijks in de spits naar zijn werk reed vorig 
jaar circa 100 uur in de file heeft gestaan.

• Uit Vitaliteitsbenchmarkt Centrumgebieden; Zicht op de economische vitaliteit van Haarlem 
(Goudappel Coffeng) blijkt dat Haarlem slecht scoort als het om bereikbaarheid gaat.

• Er zeer recent een brandbrief is gestuurd namens Koninklijke Horeca Nederland afdeling 
Haarlem, de Industriekring Haarlem, Haarlem Centraal, Vereniging Eigenaren Binnenstad 
Haarlem, Midden Klein Bedrijf Haarlem en diverse wijkraden, die wijzen op de toenemende 
bereikbaarheidsproblemen van onze stad.

Tevens constaterende dat

• Er nu behoefte is aan actie. Niets doen is geen optie.
• In de brandbrief 19 maatregelen worden genoemd, die in 2017 en 2018 kunnen worden 

uitgevoerd.
• Haarlem de komende jaren gaat groeien in bewoners en bezoekers. Dat betekent meer 

auto's en verkeersdeelnemers en dus meer bewegingen.

Draagt het College van B&W om

• Om nog dit jaar met concrete voorstellen te komen, die tot zeer snelle uitwerking leiden van 
korte termijn maatregelen benoemd in de brandbrief.

En gaat over tot de orde van de dag.



PvdAW WÊ0 M m voor Haarlem

GROEN
LINKS
HAARLEM

Motie Haarlem Pilot Gemeente

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 6, 8 en 9 november 2017, in beraadslaging over
de programmabegroting 2018 - 2022,

Constaterende dat:
• het cannabisgedoogbeleid in het algemeen niet de verwachte, positieve effecten 

heeft geleverd die we daarvan verwachten;
• dit beleid immers ook negatieve effecten kent als stijging van de gezondheidsrisico's, 

stijging van het aantal verkoopkanalen, stijging van de productie en stijging van de 
georganiseerde misdaad;

• in dit verband kortheidshalve wordt verwezen naar het VNG rapport uit november 
2015 "Het failliet van het gedogen";

• ook het Haarlemse 'keurmerk beleid' zijn grenzen heeft bereikt.

Overwegende dat:
• Haarlem een voortrekkersrol moet spelen bij het zoeken naar concrete oplossingen 

die de wietteelt losmaken van het criminele circuit, de volksgezondheid bewaken en 
overlast en criminaliteit bestrijden;

• het regeerakkoord Rutte III de mogelijkheid biedt om als gemeente deel te nemen 
aan een experiment met gereguleerde cannabisteelt.

Draagt het college op om:
■ onverwijld en zonder voorbehoud de gemeente Haarlem op te geven voor het 

landelijk experiment met gereguleerde cannabisteelt

En gaat over tot de orde van de dag.

Hendrikje van der Smagt Frits Garretsen Jeroen Fritz Louise van Zetten

Sander van den Raadt Daphne Huysse Jan Baaijens
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voor Haarlem Christenunie
Motie ‘Promoot meldpunt zwangerschapsdiscriminatie’

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4, 6 en 7 november 2017, bij de 
bespreking van de Programmabegroting 2018-2022,

constaterende dat,

- uit onderzoek blijkt dat 44% van de vrouwen discriminatie van de werkgever ervaart bij 
zwangerschap,

- dat betreft ontslag, degradatie, niet verlengen jaarcontract, ontzeggen van opleiding, 
ontzeggen van kolftijd of domweg Vergeten’ na zwangerschapsverlof,

- vrouwen vaak niet weten dat de werkgever hiermee in strijd met de wet handelt,
- er sinds een jaar een meldpunt zwangerschapsdiscriminatie

(https://www.mensenrechten.nl/zwanqerschapsdiscriminatie,)in het leven geroepen is,
- dit nog bij weinige bekend is,

overwegende dat,

- het op de wereld zetten van een kind een heel kwetsbare aangelegenheid is,
- vrouwen van uit die kwetsbaarheid moeite hebben om in te gaan tegen dit 

onmenselijke gedrag,

draagt het college op:

- om het Centrum voor Jeugd en Gezin de vrouwen actief te laten wijzen op dit

- bij het werkplein informatie te verstrekken middels posters of folders over dit meldpunt,

- bij bureau Discriminatiezaken aandacht te vragen voor dit meldpunt,

- bij vragen over dit soort (aangekondigd) ontslag actief door te verwijzen naar het 
Juridisch Loket of Sociaal Raadslieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

meldpunt,
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voor Haarlem ChristenUnie
Motie ‘Gezondheidseffecten in alle bouwplannen’

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4, 6 en 7 november 2017, bij de bespreking 
van de Programmabegroting 2018-2022,

constaterende dat,

- de nieuwe Omgevingswet gemeentes opdraagt om de gezondheidseffecten van alle 
bouwkundige ingrepen in de stad mee te laten wegen bij besluiten,

- uit beantwoording van technische vragen blijkt dat hier nog geen voorziening voor is getroffen 
in Haarlem,

overwegende dat,

werken aan een gezonde stad alleen kan door een gebouwde omgeving die verleidt tot gezond 
gedrag zoals actieve mobiliteit,

draagt het college op

- bij alle toekomstige bouwplannen voor woningen, commercieel vastgoed en infrastructuur de 
gezondheidseffecten te inventariseren en op te nemen in de betreffende stukken,

en gaat over tot de orde van de dag.



MOTIE

Maak van een groen Emmaplein een sluitende businesscase

De raad bijeen tijdens de begrotingsbehandeling op donderdag 9 november 2017,

Constaterende dat:

• Het Emmaplein naast de Sint Bavo Basiliek in het verleden een prachtige kerktuin 
geweest is.

• Er al jaren gelobbyd wordt voor het opnieuw inrichten van het Emmaplein en deze 
plannen recent weer onder de aandacht van de raad en het college zijn gebracht

• De Sint Bavo Basiliek in een sterk versteende buurt staat met weinig openbaar 
toegankelijk groen

Overwegende dat:

• Er voor deze gewenste ontwikkeling een forse investering nodig is van minimaal 1,5 
miljoen euro

• Het huidige Emmaplein voornamelijk uit parkeerruimte bestaat
• Er op deze plek door bewoners, bezoekers van de Basiliek en de nabijgelegen 

Stadsschouwburg aantoonbaar behoefte is aan parkeerruimte
• De in de directe omgeving beperkt beschikbare particuliere parkeerruimte snel in 

waarde stijgt

Verzoekt het college

• Te onderzoeken in hoeverre er een sluitende businesscase haalbaar is door onder 
het Emmaplein een ondergrondse parkeergarage te laten realiseren, die deels aan 
particulieren per parkeerplaats verkocht wordt en deels beschikbaar gemaakt wordt 
voor bezoekers

• Uit deze Grondexploitatie de vergroening van het Emmaplein te financieren met een 
openbare stadstuin als resultaat
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OPHaarlem

Motie Kom nu dat dak op
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 6, 8 en 9 november 2017

Constaterende dat:

• Haarlem vooroploopt met coöperatieve zonnedaken;

Overwegende dat:

• Haarlem graag koploper wil blijven als het gaat om collectieve zonnedaken;
• Er nog veel daken zijn waar geen zonnepanelen geplaatst zijn;
• Het regeerakkoord kansen biedt voor coöperatieve zonnedaken;

Verzoekt het college om:

• Zich extra in te zetten om voor de hele gemeente duidelijk te maken welke 
daken geschikt of geschikt te maken en beschikbaar zijn voor gezamenlijke 
zonnedak.

En gaat over op de orde van de dag.
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Stadsbouwmeester(és); geheel onafhankelijk...yés!

OPHaarlerr

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 november 2017,

Constaterende dat:
• Er sinds 2014 vanuit de Raad en de raadscommissie Ontwikkeling herhaaldelijk verzocht is 

om een gedegen besluit vanuit het College welke recht doet aan een correcte invulling van 
de functie van de Stadsbouwmeester(es) en ARK;

• De twee toegestuurde Collegebesluiten Nieuwe werkwijze Stadsbouwmeester en ARK, 'met 
stoom uit onze oren' tot tweemaal toe zijn teruggegeven aan de wethouder, omdat ze geen 
recht deden aan de afspraken binnen het coalitieakkoord e/o aan de onafhankelijke positie 

van de stadsbouwmeester(es);
• Er na diverse overleggen en besprekingen tussen college en raadsleden er nu een derde 

aangepaste versie van het Collegebesluit omtrent de Nieuwe werkwijze Stadsbouwmeester 
en ARK ligt welke is besproken in de commissievergadering van 5 oktober 2017;

Overwegende dat:
• De definitie van 'stadsbouwmeester(es)' luidt: Een door de gemeenteraad benoemde 

onafhankelijke deskundige die gevoed door zijn/haar vak inhoudelijkheid aan het College van 
B &W en de Raad gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over inrichtingsvraagstukken en

ruimtelijke opgaven;
• Het onafhankelijk advies van ARK en Stadsbouwmeester(es) transparant en zichtbaar dient te 

zijn bij besluiten en notities die voorgelegd worden aan de Raad als input bij het maken van 

de afwegingen en besluiten door de Raad;
• Voor de positie van de onafhankelijkheid van de stadsbouwmeester(es) ook de onafhankelijke 

positionering en financiering binnen de ambtelijke organisatie van belang is,

Draagt het College op :
• Adviezen van de stadsbouwmeester(es) voortaan concreet in een aparte paragraaf op te 

nemen in de besluiten, startnoties en andere stukken aangaande ruimtelijk beleid, (groot) 
stedelijke ontwikkelingen ontwikkelprojecten , de samenhang openbare ruimte e.d.

. De stadsbouwmeester(es) in functie alsook budgettair niet te positioneren onder de afdeling 
Ruimtelijk Beleid, maar te plaatsen vanuit een onafhankelijke aanstelling binnen de 

organisatie;
• Zorg te dragen voor voldoende tijd om een goede overdracht te kunnen faciliteren tussen 

'oude' en 'nieuwe' stadsbouwmeester(es), opdat de afronding en de continuïteit van 
projecten en advisering niet in gevaar komt;

• De Raad vooraf te informeren over de beoogde samenstelling van de adviescommissie die tot 
taak krijgt een nieuwe stadsbouwmeester(es) voor te stellen;

En gaat over tot de orde van de dag

M. Schopman W. v Haga G. v Driel F. Garretsen

D. Mohr L van Zetten R. Berkhout G. Hulster F. Smit
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voor Haarlem

Motie “Ook het einde telt, draag bij aan Hospice”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 9 november 2017, 

sprekend over de meerjarenbegroting 2018 - 2022,

constaterende dat,
- het Hospice ondersteuning biedt voor mensen die het einden naderen en hun 

nabestaanden,

- het Hospice hier geen bijdrage van de gemeente voor ontvangt,

overwegende dat,

het bieden van steun aan het einde van het leven van een basale vorm van beschaving 

getuigd,

draagt het College op;

- te onderzoeken of er financiële ondersteuning van Stichting Hospice Haarlem en 

omgeving mogelijk is,

- deze middelen in te zetten om dit belangrijke werk te ondersteunen, 

en gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE

Een voedingsbodem voor de toekomst.
De raad bijeen tijdens de begrotingsbehandeling op donderdag 9 november 2017,

Constaterende dat:

• De herplant van bomen niet naar wens verloopt
• (Hilde Prins) van De Haarlemse Bomenwachters in het Haarlems Dagblad ons 

laat weten wat er momenteel misgaat bij de herplant.

Overwegende dat:

■ Bomen een aan de soort boom aangepaste (ruime) groeiplaats nodig hebben 
om te voldoen aan de te verwachten levensduur (tot een respectabele leeftijd 
te komen)

■ Volgroeide bomen waardevol zijn in het straatbeeld
■ De herplant van bomen uitgevoerd moet worden conform de aanplant van 

nieuwe bomen in een project (goed dient te worden gepland)

Verzoekt het college

• Ervoor te zorgen dat nieuwe bomen in Haarlem een aan de locatie en de soort 
boom aangepaste (grotere) groeiplaats krijgen en daarmee langer meekunnen

• Hiervoor concreet in kaart brengt wat er aangepast dient te worden in DDO 
Groen en HIOR

• Een plan van aanpak hieromtrent voor het kerstreces van 2017 te 
overhandigen.

‘CUf


