Amendement: Flitsend college op wacht bij de koepel zoals afgesproken
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 4 juli 2019
Constaterende dat:
•

•
•

In de raadsvergadering van 18 april 2019, in de zienswijze door de raad is opgesteld als volgt:
“ De raad kan zich vinden in de Samenwerkingsovereenkomst, maar vraagt het college nog niet akkoord
te gaan met het BASIS pakker, er voor nu alleen sprake kan zijn van tijdelijke, ambtelijke ondersteuning.
Over de definitieve inzet moet later een raadsbesluit genomen worden.”
In de kadernota op blz. 31 in tabel 7, zonder enige kanttekening door het college is opgenomen, dat vanaf
2019 er middelen beschikbaar zijn voor uitvoering (basisscenario) Koepelbesluit t.b.v. 1,35 fte schaal 11 en
materieel budget.
Zonder nadere toelichting de besteding een collegebevoegdheid is en dit is niet in lijn met de zienswijze van
de raad.

Overwegende dat:
•
•
•

•

De raad, gezien de zienswijze, er aan hecht in een apart te nemen besluit de definitieve middelen
toe te wijzen voor het gehele of een deel van het basispakket;
Het besluit op toewijzing voor een deel of voor het hele basispakket is nog niet door de raad
genomen, omdat de besluitvorming is gekoppeld aan het definitief opheffen van het
terugkooprecht op uiterlijk 1 december 2019;
De verwachting en hoop van de raad is gericht op een goede ontwikkeling van het koepelproject en
dus de middelen geheel of gedeeltelijk beschikbaar moeten zijn voor de verdere begeleiding en
betrokkenheid bij het project. Hiervoor is het noodzakelijk dat de middelen meerjarig gereserveerd
zijn in de Kadernota;
Bij onverhoopt niet doorgaan van de ontwikkeling onder coördinatie van de stichting Panopticon,
dan kunnen de middelen gebruikt worden voor dekking (na besluitvorming in de raad) voor nieuwe
planvorming.

Besluit:
De tekst van besluitpunt 31, Kadernota 2019”, uit te breiden door toevoeging van de volgende alinea
voorafgaand aan de tabel 7: Voorstellen voor wijzigingen van het begrotingskader;
“ De gemeenteraad heeft in haar vergadering dd. 18 april 2019, in de zienswijze op het voorgenomen
collegebesluit, programma/beleidsveld 4/1, Ontwikkeling Koepel, gesteld dat slechts een beperkt deel van de
middelen, nodig om de ontwikkeling niet onmogelijk te maken, beschikbaar gesteld. De beschikbare bedragen,
zoals vermeld in Tabel 7, onder programma 1, moeten dan ook gelezen worden als de maximaal door de raad
beschikbaar te stellen middelen.”

En verzoekt het college in september in de commissie ontwikkeling de benodigde (minimale) middelen
voor 2019 tot aan het nieuwe raadsbesluit ter advisering voor te leggen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ienke Verhoeff
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