
SP. Christen Jnie

Motie Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim & Voortijdig Schoolverlaten

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 15 december 2016

Constaterende dat:

• De raad wordt gevraagd de eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim & 
Voortijdig Schoolverlaten (GR Schoolverzuim) goed te keuren;

• De raad deze wijziging niet (meer) kan amenderen:

Overwegende dat:

• De raad haar kaderstellende en controlerende taak niet kan uitvoeren als zij niet proactief 
door het college wordt geïnformeerd als daartoe aanleiding is;

• Een conditie voor bovenstaande is, dat het college proactief door leden van de GR 
Schoolverzuim wordt geïnformeerd als daartoe aanleiding is;

Draagt het college op:

1. Binnen het bestuur van de GR Schoolverzuim vast te laten leggen dat bij de eerst volgende 
wijziging van de verordening bij Artikel 15 wordt toegevoegd: 'Een lid van het 
gemeenschappelijk orgaanWmformeert het college van de deelnemende gemeente dat hem 
heeft aangewezen, proactief als daartoe aanleiding is.'

2. In het verslag van de GR Schoolverzuim vast te laten leggen dat tot de feitelijke wijziging van 
de verordening, hierop vooruitlopend als zodanig gewerkt wordt;

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie 'Cronjégaragegebruik'

De Haarlemse Gemeenteraad in vergadering bijeen op 15 december 2016, 
overwegende,

- dat de Cronjégarage - behalve voor de bewoners van Ripperda - ook 
gebouwd is voor bezoekers aan de Cronjé en werkenden in de 
Cronjéstraat ter ontlasting van de Transvaalbuurt

- dat deze mooie, grote parkeergarage zo onderbezet is, dat er plek 
genoeg is voor de winkelwerknemers en - eigenaren om hun auto juist in 
de garage te zetten in plaats van op straat

- dat namens hen het ondernemersbestuur deze mogelijkheid heeft 
ingebracht tijdens de inspraak over parkeren,

vraagt het College ondernemers en hun werknemers in de Cronjéstraat de 
gelegenheid te geven om te parkeren in de Cronjégarage tegen het 
bewonerstarief van 99 euro 's jaars.
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Amendement 'Innovatiegeld'

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016, 
overwegende,

- dat het Haarlems College gebruik kan maken van wat 'de markt' 
ontwikkelt op verkeersinnovatief gebied

- dat het wenselijk is dat innovatieve producten zich al bewezen hebben 
alvorens te worden toegepast in Haarlem

- dat als er innovatieve producten noodzakelijk zijn de benodigde 
kredietaanvraag voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad

- dat het onnodig is om jaarlijks 100.000 euro structureel te reserveren 
voor innovatieve doeleinden,

geeft het College opdracht deze structurele reservering van jaarlijks een 
euroton te schrappen.
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Motie Aanloopkosten innoveren parkeren 2017

De Haarlemse Gemeenteraad in vergadering bijeen op 15 december 2016, 

overwegende,

- dat voor de uitvoering van het vastgestelde parkeerbeleid budget nodig 

is
- dat budget nodig voor de diverse noodzakelijke onderzoeken en 

monitoring, verdere aanloopkosten
- dat het voorstel 'structureel innovatiegeld van 100.000 euro per jaar' 

echter niet overgenomen is door de raad,
- dat het College zo snel mogelijk aan de slag na vaststelling van het 

parkeerbeleid,

besluit voor 2017 het College het gevraagde krediet van 100.000 euro 
eenmalig te verstrekken en te dekken uit parkeeropbrengsten en zo spoedig 
mogelijke de aanvraag voor dit krediet in te dienen en gaat over tot de 
oprde van de dag.
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Motie Stationsparkeergaragetarief

De Haarlemse Gemeenteraad in vergadering bijeen op 15 december 2016, 
overwegende,

- dat het altijd de bedoeling is geweest dat bezoekers van de Binnenstad 
hun auto's parkeren in een garage

- dat vaak het rondjes rijden om een plek op straat onuitroeibaar lijkt
- dat tariefverschil tussen parkeren op straat en parkeren in de garage 

zo moet zijn dat bezoekers verleid worden hun auto in de garage te 

zetten
- dat het interessant is om een jaar bij een kleine binnenstadsgarage het 

parkeertarief naar beneden bij te stellen
- dat over het jaar 2017 de Stationsgarage als 'goedkoopste 

binnenstadsgarage' gepromoot wordt met adequate bebording 
(toeleiding)

- dat we dan kunnen merken of een goedkopere garage inderdaad veel 
beter bezet wordt dan de garage met de afgesproken tarieven,

vraagt het College het tarief per uur in de Stationsparkeergarage terug te
brengen tot twee euro 25 en gaat over tot de orde van de dag.

CDA Groen Links PvdA D66



Motie Promoot de Dreefgarage

De Haarlemse Gemeenteraad in vergadering bijeen op 15 december 2016, 
constaterende,

- dat de bezettingsgraad van de Dreefgarage ver onder de maat is
- dat deze garage de laagste opbrengst heeft van de zeven parkeergarages

overwegende,

- dat parkeren in de garages voorkeur verdient boven parkeren op straat
- dat het tarief voor een dagkaart van 25 euro bezoekers niet zal verleiden 

de auto in de Dreefgarage te parkeren
- dat een dagkaart voor de Cronjégarage 12 euro 50 zal kosten

vraagt het College de prijs voor een dagkaart Dreefgarage te verlagen van 25 
euro naar 12 euro 50.
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Amendement - Bewoners structureel In de parkeergarages

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 15 december 2016,

Constaterende dat

• Er verschil zit in berekeningen van de beschikbare ruimte voor bewoners in de parkeergarages
• Het huidige voorstel inzet op het beschikbaar stellen van 225 parkeerplekken in daluren
• Bewoners met een dergelijke vergunning gevraagd wordt hun auto tijdens piekuren weer op straat 

te zetten

Overwegende dat

• Er een brede wens ligt om de plekken, net als voor bewoners in de C-gebieden, structureel 
beschikbaar te maken

• De huidige tellingen gebaseerd zijn op een beperkte periode en daarmee verschillend 
geïnterpreteerd kunnen worden.

• Extra metingen nog uitgevoerd kunnen worden in het kalenderjaar 2017.

Draagt het College van B&W op om

• De tekst in het voorstel moderniseren parkeren maatregel 5 "bewoners in parkeergarages" aan te 
passen door de volgende passage te schrappen:

Het beschikbaarstellen van parkeerplekken in de daluren aan bewoners van de binnenstad (zone B) in de 
overige parkeergarages, met uitzondering van De Appelaar:
0 De gemeente stelt hiervoor de volgende plaatsen beschikbaar:
o 50 plekken in garage Houtplein (uitgezonderd zaterdag en zondag tussen 9.00 -18.00 uur), 
o 75 plekken in garage Stationsplein (uitgezonderd zaterdag en zondag tussen 9.00 -18.00 uur), 
o 25 plekken In garage De Kamp (maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 - 9.00 uur en zondag 
tussen 18.00 en 9.00 uur).
o 75 plekken in garage De Raaks (maandag toten met vrijdag tussen 18.00 - 9.00 uur en zondag 
tussen 18.00 - 9.00 uur).

• En de volgende tekst als vervanging over te nemen:

Het beschikbaarstellen van ten minste de volgende parkeerplekken aan bewoners van de binnenstad (zone B) in de 
overige parkeergarages, met uitzondering van De Appelaar:
0 De gemeente stelt hiervoor de volgende plaatsen beschikbaar: 
o 50 plekken in garage Houtplein 
o 75 plekken in garage Stationsplein 
o 25 plekken in garage De Kamp 
o 75 plekken in garage De Raaks

• Hier alleen van af te wijken als tellingen uit 2017 aantoonbaar maken dat deze ruimte in 2018 
structureel niet beschikbaar is, onderbouwd door actuele tellingen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Parkeerduurbeperking in geheel Zone C 
AMENDEMENT

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016, in 
beraadslaging over Maatregelen Moderniseren Parkeren,

Constaterende dat:

- Het college voorstelt om bij maatregel 13 'Invoeren betaald parkeren in 
belanghebbendengebied' alleen in de aangewezen gebieden een 
parkeerduurbeperking van maximaal 1 uur na 17.00 uur in te stellen,

Overwegende dat:

- Het in het gehele belanghebbendengebied en ook tijdens de daluren, 
wenselijk is een parkeerduurbeperking van 1 uur in te stellen teneinde 
vreemdparkeerders te weren,

- De vierde bullet onder 'Omschrijving maatregel' te wijzigen in:

Betaald parkeren met parkeerduurbeperking in zone C.
•Het tarief, ook in de avonduren en de weekeinden, gelijk houden aan het 
voorgestelde tarief op straat (€3,25 per uur).
• Van maandag 09.00 tot zondag 23.00 uur te gaan werken met een 
parkeerduurbeperking. Dit houdt in dat in de bedoelde tijdsvakken parkeren 
mogelijk is, maar met een maximale tijdsduur van 1 uur.
• Hierdoor blijft flexibel gebruik van de ruimte mogelijk, maar er zal niet snel 
gebruikt van worden gemaakt door mensen die niet in het gebied zelf hoeven 
te zijn waardoor het voor vergunninghouders makkelijker is om te parkeren in 
de buurt van de woning.

En gaat over tot de orde van de daa.

Besluit:
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Geen oude schijven wegwerpen voordat men nieuwe heeft
Motie

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016, in 
beraadslaging over Maatregelen Moderniseren Parkeren,

Constaterende dat:

- Het college voorstelt om bij maatregel 1 'Aanpassing bezoekersregeling 
zone C' de bezoekersregeling te digitaliseren,

Overwegende dat:

- De bestaande papieren bezoekersschijf door veel mensen bijzonder 
gewaardeerd wordt vanwege het gebruiksgemak,

Draagt het College van B&W op om:

- Naast de voorgestelde bezoekersregeling onder maatregel 1, concrete 
alternatieven uit te werken die de papieren bezoekersschijf qua klant- en 
gebruiksvriendelijkheid kunnen evenaren, en deze maatregelen vóór het 
zomerreces van 2017 aan de commissie beheer aan te bieden,

- Naast de voorgestelde aanpassingen onder maatregel 1, de huidige papieren 
bezoekersschijf in stand te houden totdat de gemeenteraad een besluit over 
een alternatief genomen heeft,

En gaat over tot de orde van de dag.



De gulden middenweg
Amendement

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016, in 
beraadslaging over Maatregelen Moderniseren Parkeren,

Constaterende dat:

- Het college voorstelt om bij maatregel 10 'Uitbreiding gebied gereguleerd 
parkeren eenvoudiger maken', het uitbreiden van gereguleerd parkeren niet 
alleen op wijkniveau maar ook op straatniveau mogelijk te maken,

Overwegende dat:

- Uitbreiding van het gereguleerd parkeren per straat tot een waterbed-effect 
kan leiden waardoor onbedoeld, straat voor straat het gereguleerd parkeren 
wordt ingevoerd,

- Uitbreiding van het gereguleerd parkeren op wijkniveau een te grote schaal is 
waardoor uitbreiding van gereguleerd parkeren moeilijker te realiseren is door 
de bewoners die parkeeroverlast ondervinden,

- Straatniveau een te kleine schaal is voor uitbreiding van het gereguleerd 
parkeren waardoor uitbereiding van het gereguleerd parkeren te makkelijk 
plaats kan vinden,

- Dat een logisch cluster van een aantal bij elkaar horende straten, de gulden 
middenweg zou kunnen zijn,

Besluit om:

- Bij maatregel 10 de eerste bullet onder 'Omschrijving maatregel' te wijzigen in:

•Het uitbreiden van gereguleerd parkeren niet langer alleen op wijkniveau maar ook 
op het niveau van een logisch cluster van een aantal bij elkaar horende straten te 
laten plaatsvinden.

En gaat over tot de orde van de dag.
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MOTIE : 1 AUTO VOOR VELEN, STIMULEER DELEN

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen in vergadering op 15 december 2016 

Constaterende dat:

• De gemiddelde auto 23 uur per dag NIET gebruikt wordt
• Deze auto gedurende deze tijd wel gebruik maakt van de openbare ruimte
• Er een tendens is om te kiezen voor gebruik in plaats van bezit
• Er ook in Haarlem (te) veel auto’s zijn
• Parkeerruimte in een compacte stad als Haarlem schaars is

Overwegende dat:

• Het delen van een auto betekent meer gebruikers van dezelfde auto dus minder 
auto’s

• Minder auto's leidt tot structureel minder parkeerdruk
• Autodelen in Haarlem nog niet breed overwogen wordt door particulieren
• Het aantal deelauto’s van deelauto-aanbieders beperkt is

Verzoekt het college:

• Onderzoek te doen naar manieren waarop (particulier)autodelen gestimuleerd 
zou kunnen worden en hierbij gebruik te maken van succesvolle projecten in 
andere gemeenten

• Hierbij nadrukkelijk de mogelijkheid tot deelauto's gekoppeld aan nieuwe 
bouwontwikkelingen mee te nemen

• Te streven naar meer deelauto - aanbieders
• Met een voorstel terug te komen bij de raad voor de kadernota 2017 

En gaat over op de orde van de dag

Visser, Christenunie
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AMENDEMENT Mantelzorgers ontzien bij bezoekersregeling en gelijkwaardig 
behandelen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016,

In beraadslaging over Maatregelen Moderniseren Parkeren,

Constaterende dat:
• Parkeeruren ten behoeve van mantelzorg in het voorstel binnen de bundel van de 

bezoekersregeling vallen;
• Wel bij de uitwerking van de maatregel onderzocht wordt of een restitutie mogelijk is, 

indien men voldoet aan daaraan gekoppelde randvoorwaarden;
• Voor de Binnenstad al een regeling geldt dat onder bepaalde voorwaarden gratis kan 

worden geparkeerd door mantelzorgers in de parkeergarages;

Overwegende dat:
• Mensen die veel mantelzorg ontvangen daarnaast ook bezoek moeten kunnen 

ontvangen;
• Het wenselijk is dat mantelzorgers in zone B en zone C gelijkwaardig worden 

behandeld;

Besluit:
Bij de verdere uitwerking van de bezoekersregeling (maatregel 1) moet er een duidelijke 
hardheidsclausule komen voor mantelzorgers, waarbij parkeren voor mantelzorgers gratis is 
(of tot een bepaald aantal uren afhankelijk van de indicatie gratis is) en niet meetelt voor de 
uren in de bezoekersbundel;
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MOTIE P&R nu doorpakken

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016,

In beraadslaging over Maatregelen Moderniseren Parkeren,

Overwegende dat:
• Bij maatregel 12 aanleg van P+R-terreinen op strategische locaties wordt 

voorgesteld;
• Deze maatregel niet wordt geconcretiseerd maar alleen wordt geconstateerd dat het 

hier gaat om een maatregel die het beleidsveld parkeren overschrijdt en dat 
onderzoek en eventuele uitvoering van deze maatregel een eigen proces kent buiten 
het programma Moderniseren Parkeren om;

• Al jaren wordt nagedacht over ontwikkeling van P&R bij station Haarlem 
Spaarnwoude / IKEA, maar dit tot op heden niet concreet is uitgewerkt

• Nu op zaterdagen regelmatig alle parkeerplaatsen bezet zijn op deze locatie 
waardoor er geen ruimte is voor P&R voor bezoekers van de binnenstad;

• Het college werkt aan plannen voor deze locatie (Oostpoort) waardoor er andere 
parkeeroplossingen op deze locatie nodig zijn;

Verzoekt het college:
Uiterlijk voor de begrotingsbehandeling eind 2017 de resultaten van het aangekondigde 
onderzoek naar P&R locaties rond de stad te presenteren inclusief een concrete uitwerking 
van de mogelijkheden in het gebied Oostpoort;
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Motie - Haarlem gaat voor Spaarndam!

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 15 december 2016,

Constaterende dat

• Haarlem niet als partner deel neemt aan het fusieproces tussen de gemeente Haarlemmermeer 
enerzijds en Haarlemmerliede & Spaarnwoude anderzijds.

• Haarlem dat fusieproces met respect wenst te bejegenen.
• De dorpskern Spaarndam een maatschappelijke entiteit vormt met de oude kern Spaarndam West.

Overwegende dat

• Vanaf de ontwikkeling van Spaarndam Oost als woonkern de oriëntatie op Spaarndam West groter 
is geweest dan op Halfweg.

• Een verdere geïntegreerde ontwikkeling van Oost en West op maatschappelijk, sociaal en cultureel 
terrein de voorkeur verdient.

• Gelijkluidende argumentatie is gebruikt ten aanzien van de bestuurlijke samenvoeging van de twee 
tegen elkaar aanliggende woonkernen Halfweg en Zwanenburg.

• De bewoners van beide dorpskernen, Spaarndam Oost en Spaarndam West, zich hebben 
uitgesproken voor een ongedeeld dorp binnen de grenzen van Haarlem.

• De gemeente Haarlem het belang van een ongedeelde groene buffer onderschrijft en uitdraagt en 
het water- en groenbeheer van een ongedeeld Spaarndam wil optimaliseren.

Draagt het College van B&W op om

• Alles in het werk te stellen om te bevorderen dat de kernen Spaarndam West en Spaarndam Oost 
worden verenigd tot een dorpskern binnen de gemeentegrenzen van Haarlem.

• Zich in te zetten voor een situatie waarbij een logische bestuurlijke en ecologische begrenzing 
geldt, waardoor voor een ongedeeld Spaarndam het water- en groenbeheer geoptimaliseerd kan 
worden.

• Zich in te zetten voor een situatie waarbij Haarlem de verantwoordelijkheid kan nemen voor een 
gedeelte van de groene buffer ten oosten van Haarlem.
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Motie: Liever in Zicht dan uit het Zicht
De gemeenteraad van Haarlem, In raadsvergadering bijeen op 15 december 2016,

Constaterende dat:

• Het College het voornemen heeft om een eigen bijdrage te vorderen van 
jongeren die tijdelijk geplaatst zijn in de Maatschappelijke Opvang 
Spaarnezicht.

• Er al langere tijd zwerfjongeren noodgedwongen opgevangen worden in 
hotels of pitstop.

• Het college van mening is dat de eigen bijdrage voor cliënten Spaarnezicht 
veelal maatwerk zal vereisen omdat de jongeren niet altijd over eigen inkomen 
beschikken en de relatie met ouders vaak ernstig verstoord is.

• Jongeren die in Spaarnezicht wonen feitelijk dak- en/of thuisloos zijn en zij 
komen alleen in aanmerking voor plaatsing als er sprake is van complexe 
problematiek.

• Het merendeel van de jongeren kampt met psychische problemen, 
verslavingen en schulden.

• Jongeren eerst 4 weken naar werk of een opleiding moeten zoeken voordat ze 
een uitkering kunnen aanvragen.

• Als jongeren al een uitkering ontvangen in het kader van de Participatiewet 
dan ontvangen zij een bedrag ter hoogte van ongeveer 300 euro, dit betreft 
zak- en kleedgeld en een tegemoetkoming ziektekostenverzekering.

Overwegende dat:

• Door het invoeren van eigen bijdrage zal het voor veel jongeren een barrière 
zijn om naar de Opvang te gaan en zullen zij eerder op straat gaan 
rondzwerven.

• Het merendeel van de jongeren heeft geen ondersteunend netwerk waar hij/zij 
een beroep op kan doen, veelal is er sprake van een zeer verstoorde relatie 
met ouder(s) c.q. familie.

Draagt het college op:

• Het voorgenomen besluit voor het invoeren van eigen bijdragen bij de 
Maatschappelijke Opvang Spaarnezicht in te trekken.

• Om een plan van aanpak op te stellen, waarin meer in gezet wordt op de 
bevordering van de uitstroom uit de Maatschappelijke Opvang Spaarnezicht 
en dit zo spoedig mogelijk aan de Commissie samenleving voor te leggen.

en gaat over tot de orde van de dag.
5P / JrZahnay
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MOTIE DAKLOZENOPVANG VOOR IEDEREEN III

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 15 december 2016.

Constaterende dat:

• op grond van de WMO 2015 gemeenten wettelijk verplicht zijn mensen zonder 
onderdak (tijdelijk) op te vangen en begeleiding te bieden;

• op grond van de WMO 2015 het toepassen van toegangscriteria als 'regiobinding' en 
'OGGZ-problematiek' niet langer zijn toegestaan;

• de Raad van Europa heeft bevestigd dat eisen als 'regiobinding1 of het 'OGGZ- 
criterium' in strijd zijn met het Europees Sociaal Handvest (ESH).

Overwegende dat:

• er een tekort aan bedden is;
• het college daarom de instroom wil beperken;
• "Het risico van een dergelijke beleidswijziging kan zijn dat de overlast in de openbare 

ruimte zal toenemen." (Nota uitvoeringsprogramma, p.9).

Concluderende dat:

• Haarlem momenteel opvang biedt aan verschillende categorieën daklozen: 
economische daklozen, daklozen met psychische problemen en/of 
verslavingsproblemen en jongeren t/m 23 jaar (Spaarnezicht);

• deze verschillende groepen nu vaak noodgedwongen worden gemengd, of zelfs geen 
slaapplek kunnen krijgen;

• dit onwenselijk is.

Verzoekt het college:

• te onderzoeken voor welke categorie daklozen eventuele extra slaapplekken het 
hardst nodig zijn;

• hiervan een kostenraming voor te leggen aan de gemeenteraad voor de kadernota 
2017.
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MOTIE DAKLOZENOPVANG VOOR IEDEREEN II (Vervolg december 2014)

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 15 december 2016.

Constaterende dat:

• in 2014 in Haarlem circa 64 mensen op straat sliepen;
• op grond van de WMO 2015 gemeenten wettelijk verplicht zijn mensen zonder onderdak 

(tijdelijk) op te vangen en begeleiding te bieden;
• op grond van de WMO 2015 het toepassen van toegangscriteria als 'regiobinding' en 

'OGGZ-problematiek' niet langer zijn toegestaan;
• de Raad van Europa heeft bevestigd dat eisen als 'regiobinding' of het 'OGGZ-criterium' in 

strijd zijn met het Europees Sociaal Handvest (ESH).

Overwegende dat:

• de motie 'Daklozen opvang voor iedereen' is aangenomen in december 2014;
• terug naar de situatie van voor december 2014 onwenselijk is.

Concluderende dat:

• de titel van paragraaf 7 van de Nota uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang 2016- 
2017 luidt: "Instroom beperken" en "Wijziging Haarlems gemeentelijk beleid";

• de inhoud van paragraaf 7 niet concreet is waardoor het college feitelijk 'carte blanche' 
krijgt om wijzigingen door te voeren buiten het zicht van de gemeenteraad;

• "Het risico van een dergelijke beleidswijziging kan zijn dat de overlast in de openbare ruimte 
zal toenemen." (Nota uitvoeringsprogramma, p. 9);

• de wethouder - tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november 2016 - heeft gezegd dat 
deze wijzigingen zien op aanscherping van de toelatingscriteria;

• dat aanscherping van de toelatingscriteria in strijd is met de kaders gesteld door de 
gemeenteraad, alsmede de wettelijke kaders van de WMO 2015.

Verzoekt het college:

• Paragraaf 7 uit Nota uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang 2016-2017 te 
schrappen;

• In overleg te treden met buurtgemeenten om (financiële) afspraken te maken over 
deugdelijke opvang van daklozen;

• In het geval van conflicten met andere gemeenten, naar de speciaal daarvoor bestemde
crac r' h i 11 o r» r'o m m i cc i o Ta cTanaar»
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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
geen verhoging eigen bijdrage voor maatschappelijke opvang

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016,

Constaterende dat:
• Wordt voorgesteld de eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang sterk te 

verhogen (bijna verdubbeling tot bijna verdrievoudiging);
• Voor Spaarnezicht een eigen bijdrage wordt ingevoerd;
• Het eerder regel is dan uitzondering dat het aanvragen van een 

bijstandsuitkering minimaal 3 maanden duurt;
• Veel cliënten mét en zónder uitkering kampen met schulden;
• Veel cliënten financiële moeite hebben om de eigen bijdrage voor 

maatschappelijke opvang op te brengen;
• Zij niettemin recht hebben op opvang;
• In diverse vergelijkbare gemeenten lagere eigen bijdragen worden gevraagd 

dan momenteel in Haarlem;
• Een verhoging van de eigen bijdrage kan leiden tot verdere opbouw van 

schulden.

Overwegende dat:
• Het college de lasten van het besluit ‘Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke 

Opvang’ voor het jaar2017 onttrekt aan de bestemmingsreserve sociaal 
domein.

Draagt het college op:
• De eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang in Haarlem niet te

verhogen.
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MOTIE Maatschappelijke opvang zonder woonplaatsbeginsel

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016,

in beraadslaging over het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Opvang,

Overwegende dat:
• Landelijk het aantal dak- en thuislozen sinds 2010 verdrievoudigd is1 en ook 

Haarlem een flinke toename kent;
• In de definitieve uitspraak van het Europees Comité van Sociale Rechten, 

onderdeel van de Raad van Europa, staat dat Nederland iedereen binnen 
haar landsgrenzen bed, bad en brood moet bieden;

• Opvang onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt en dus een 
verantwoordelijkheid is van de gemeente;

• Het woonplaatsbeginsel hierbij niet in acht mag worden genomen;
• Het terugsturen naar de eerdere woonplaats onjuist is, omdat mensen vanuit 

uiteenlopende redenen uit hun eerdere woonplaats waren vertrokken2;

Constaterende dat:
• In 2015 dagelijks 64 mensen in Haarlem op straat sliepen en dit aantal 

sindsdien alleen maar is toegenomen;
• In de dagelijkse praktijk nog steeds ten onrechte het woonplaatsbeginsel 

gehanteerd wordt, waardoor daklozen die zich melden bij de BCT gedwongen 
terug gaan naar de gemeente waar zij het laatst stonden ingeschreven;

• Het woonplaatsbeginsel een belemmering is om zich te melden bij de BCT, 
terwijl daklozen recht hebben op maatschappelijke opvang in Haarlem;

• Hierdoor onnodig mensen op de Haarlemse straat slapen;

Draagt het college op:
• Per direct het woonplaatsbeginsel te schrappen, zodat daklozen in Haarlem, 

ook in Haarlem aanspraak maken op maatschappelijke opvang;
• Met gemeentes van herkomst in gesprek te gaan over een bijdrage in de 

financiering.

E ' iver tot de orde van de dag.

F ser
C Jnie

1 Sinds 2010 zijn er in Nederland 13.000 daklozen bij gekomen, een stijging van 74%. Bron: 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/09/aantal-daklozen-in-zes-jaar-met-driekwart-toegenomen
2 Voorbeeldredenen om uit een woonplaats te vertrekken: ruzies met stadsgenoten (buren, kennissen, 
familie), angst voor schuldeisers, de gemeente en/of de lokale politie, waardoor ze op de vlucht zijn 
gegaan. Het komt ook voor dat iemand om veiligheidsredenen niet terug kan/wil, bijvoorbeeld ten 
gevolge van ervaringen met partnergeweld, loverboys of geweldsdreiging vanuit de familierelaties.


