
 
 

 

 

 

Motie: Ons bin zuunig!...................en is de gemeente Haarlem dat ook? 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 31 januari 2019 
vernomen hebbende dat de aanbesteding van de vervanging de kademuur tussen de 
melkbrug en de Gravestenenbrug niet binnen de beoogde en daartoe gereserveerde 
middelen in het Investeringsplan kan plaatsvinden. 
 
Constaterende dat: 
-de vervanging met één jaar uitstel door het hogere te verwachten aanbestedingsbedrag en  
 bijkomende lasten € 1.355.000 meer kost; 
-de druk op aanbestedingen er toe dreigt te leiden dat een deel van de investeringen voor de   
 integrale vernieuwing openbare ruimte Meerwijk en Zuiderpolder uitgesteld wordt 
 
Overwegende dat: 
-Altijd en zeker in dure tijden zuinig zijn en geen cent teveel uitgeven een primaire opdracht   
 is van het college om te voorkomen dat de Haarlemse schuld onnodig stijgt en/of andere  
 investeringen onnodig in de tijd naar achteren worden geplaatst; 
-bij het ter beschikking stellen in de raadsvergadering van 29 november 2018 van de eerste  
 helft van het krediet voor het Plan van Aanpak bomen in Schalkwijk (IP GOB.73),  
 aangegeven is dat voor de gehele Plan van Aanpak periode meer dan € 1.000.000 is ingevuld   
 voor participatie,  communicatie, (wijk)projecten en voor procesmanagement; 
-in de beantwoording van technische vragen dienaangaande in Raadsaam van 15 december  
 2018 niet of niet-voldoende toegelicht kon worden waarvoor deze bedragen benodigd zijn; 
-het aannemelijk is dat in de gemeentebegroting, inclusief het recent vormgegeven budget  
 voor Leefbaarheid en Initiatief van € 230.000, jaarlijks voldoende middelen beschikbaar zijn  
 voor participatie, communicatie en (wijk)projecten; 
-In de beantwoording van genoemde technische vragen ten aanzien het procesmanagement  
 wordt aangegeven dat er (vooralsnog) voldoende formatieruimte beschikbaar is; 
-het Plan van Aanpak bomen in Schalkwijk volledig uitgevoerd kan worden zonder de  
 beschikbaarheid van de meer dan € 1.000.000 voor genoemde posten; 
 
Draagt het College op om uit de nog niet vrijgegeven € 2.500.000 van post GOB.73 (het Plan 
van Aanpak bomen in Schalkwijk) een bedrag van € 1.000.000 vrij te maken voor dekking van 
het extra krediet voor kademuur en herinrichting Spaarne IP WZ.07 en het resterende 
bedrag ad € 355.000 conform het voorstel in het raadsstuk met nummer 2018/683633 te 
verwerken en gaat over tot de orde van de dag. 


