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Amendement 1 - Winkeltijden Haarlem: zondag is een zaterdag

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 6 april 2017,

Constaterende dat

• De Verordening winkeltijden Haarlem 2017 wordt vastgesteld

Overwegende dat

• De zondag al sinds 2012 een dag is waarop de winkels hun deuren mogen openen tussen 12.00 en 
18.00 uur.

• Een ondernemer niet open moet maar open mag.

• Artikel A 1 te veranderen in de volgende zin: 'Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en 
b en tweede lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 08.00 uur tot 22.00 uur een 
algemene vrijstelling."

• A 2 komt geheel te vervallen

In de verordening winkeltijden Haarlem 2017 

En gaat over tot de orde van de dag.

Dhaagt4ret-€ojjege van B&W op om Artikel 2. (Algemene) vrijstelling als volgt te amendai^ir-

Wybren van Haga 
VVD ___
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Amendement 2 - Winkeltijden Haarlem: zondag plus

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 6 april 2017,

Constaterende dat

• De Verordening winkeltijden Haarlem 2017 wordt vastgesteld

Overwegende dat

• De zondag al sinds 2012 een dag is waarop de winkels hun deuren mogen openen tussen 12.00 en 
18.00 uur.

• Een ondernemer niet open moet maar open mag.

• Artikel A 1 te veranderen in de volgende zin: "Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en 
b en tweede lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 11.00 uur tot 19.00 uur een 
algemene vrijstelling."

In de verordening winkeltijden Haarlem 2017 

En gaat over tot de orde van de dag.

DfaafTR ''trpnom Artikel 2. (Algemene) vrijstelling als volgt te ameodefeir^

Wybren van Haga
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voor Haarlem
Motie: Halt aan de Halteafbraak

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen op 6 april 2017,

Constaterende

Het voornemen van het college om de bushalte Stolbergstraat op te heffen, zoals dat 
naar voren komt in het Voorlopig Ontwerp herinrichting Julianastraat en omgeving

Dat hiermee de afstand tussen de resterende haltes van buslijn 80 stijgt naar 600 
meter, buiten de normen die hierover zijn afgesproken.

Dat hiermee voor bestaande gebruikers van de halte, maar vooral ook voor nieuwe 
bewoners, een argument bij komt om de auto in plaats van het openbaar vervoer te 
gebruiken voor hun (woon/werk) verkeer.

Verzoekt het college:

• Met een inventarisatie te komen van het gebruik van alle bushaltes in Haarlem

• Deze voor te leggen aan de commissie beheer, zodat er een integrale 
afweging gemaakt kan worden tussen fijnmazigheid en doorstroming van 
buslijnen

• Totdat deze afweging is gemaakt, geen haltes op te heffen

en gaat over tot de orde van de dag.

Anne Feite Blo
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SP.
Motie: Dit kan echt zo niet langer....

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen op 6 april 2017,

Constaterende

voor Haarlem

Draag het college op:

• Zo spoedig mogelijk het evident noodzakelijke groot onderhoud uit te voeren 
aan de Mr. Jan Gerhtszlaan, en niet te wachten tot 2018 of later

• Als hier extra middelen voor nodig zijn, hier de raad zo spoedig mogelijk een 
voorstel toe te doen.



SP.
Motie: Structurele haalbare structuurvisie

voor Haarlem

\l

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen op 6 april 2017,

Constaterende het grote verschil tussen de maatregelen voorgesteld in de SOR, en 
de middelen die de gemeente Haarlem hiervoor ter beschikking staan

Verzoekt het college:

Na de participatie, bij het vaststellen van het Voorlopig Ontwerp van de Structuurvisie 
Openbare Ruimte:

• Een scheiding te maken tussen de voorstellen die haalbaar zijn met maximaal 
50% externe financiering, en maatregelen die grotere externe financiering 
behoeven

• De onderlinge samenhang tussen deze maatregelen expliciet mee te nemen 
in deze scheiding

en gaat over tot de orde van de dag.



Actiepartij

voor Haarlem

SP.
Christenunie

Motie vreemd “Onafhankelijke Cliënten Ondersteuning”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 6 april 2017,

constaterende dat:
De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) stelt dat de gemeente verantwoordelijk is voor een 
onafhankelijke cliënten ondersteuner

overwegende dat:
• De gemeente de mensen mist die niet in het systeem passen , geen "label" hebben en wel 

een hulpvraag hebben .
• Deze mensen via andere , niet financieel afgedekte wegen, met hun hulpvraag bij de 

basisinfrastructuur, het systeem terecht komen.
• Klaarblijkelijk niet altijd mogelijk is deze mensen binnen deze basisstructuur het aanbod te 

geven dat deze mensen nodig hebben.
• Deze ondersteuners bijvoorbeeld zelforganisaties vrijwilligers organisaties, vrijwilligers, 

belangenorganisatie , ondernemers, bevlogen burgers die klaarblijkelijk wel met hun aanbod 
in de hulpvraag kunnen voorzien.

• Deze ondersteuners autonoom , zonder last en ruggespraak, naast de cliënt staan, het 
proces overzien, als klankbord van de cliënt fungeren, de tolk/vertaler /smeerolie tussen de 
hulpvrager en de instantie en tussen de instantie en de hulpvrager zijn.

• Dit enorm veel tijd, geld en energie scheelt.

draagt het College op het advies van de Participatieraad van 28 oktober 2016 over te nemen:
• Er wordt een poule gevormd van organisaties die zich bezighouden met enige vorm van 

onafhankelijke cliëntondersteuning.
• Dit zijn organisaties of personen die geen plaats hebben binnen het sociaal wijkteam.
• Het zijn personen of organisaties die zich gekwalificeerd hebben op de negeri levensgebieden 

van het sociaal domein: maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, 
onderwijs, welzijn, wonen, werk & inkomen.

• Dot kunnen organisaties zijn, zoals MEE (MEE heeft dan geen zitting meer in het Sociaal 
Wijkteam), Sociaal Raadslieden, ZZP'ers, maar ook andere belangenbehartigers als de
vakbeweging, ouderenbonden, mantelzorgorganisaties en kleine vrijwilligersorganisaties.

• De keuze van de cliënt is hierin leidend.
• De ondersteuning is laagdrempelig (zowel fysiek als dlg»aa!}, makkelijk vindbaar e~ gratie
• De gemeente financiert de ondersteuning en zorgt voor de communicatie met de burgers 

hierover.
• Er hoeft dus geen alternatieve organisatievorm te worden opgezet.
• De burger kan vrij kiezen en het aanbod is gerégeld.
• In het geval van een klacht kan gebruik worden gemaakt van de bestaande 

klachtenregelingen van de instellingen en de gemeente vyaarbij een onafhankelijke 
cliëntondersteuner de cliënt kan ondersteunen blij de p^dcedure.

En gaat over tot de orde van dj^d
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1 GROENLINKS
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voor Haarlem

Motie vreemd aan de orde van de dag: Natuurkamperen op terrein Young Boys

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 6 april,

constaterende dat,
- het college naar een tijdelijke invulling zoekt voor het vrijgekomen sportterrein van 
voetbalvereniging Young Boys,
- er een keuze ligt tussen stadslandbouw, stadscamping of een combinatie van beide, 

overwegende dat,
- de omliggende wijken afwijzend staat tegen een drukke camping,
- een kleine natuurcamping onder strenge voorwaarden met alleen een tentenveld voor 
wandelaars en fietsers bespreekbaar is voor bewoners uit de Dillestraat,
- het terrein aan een knooppunt van LF routes ligt,
- een eenvoudige camping inkomsten genereert voor en uitstekend combineert met 
stadslandbouw,
- een kleinschalige camping voor de naastgelegen scholen allerlei educatieve mogelijkheden 
biedt,

verzoekt het college,
- in overleg te treden met omwonenden over de wenselijkheid van een kleinschalig 
natuurkampeerterrein*,
- aan de indieners van de plannen voor stadslandbouw te vragen om optioneel een 
eenvoudig kampeerterrein voor wandelaars en fietsers in hun voorstellen op te nemen en 
deze voor te leggen aan de raad.

*voor voorbeelden en specificaties zie:
www.natuurkampeerterreinen.nl
www.deqroenekoepel.nl

Gertjan Hulster 
Actiepartij

Marceline Schopman 
PvdA

Robbert Berkhout 
Groenlinks



GROENLINKS l

Christenunie

Motie vreemd aan de orde van de dag
Haarlem gezonder: gebruik innovaties uit de wetenschap!
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 6 april 2017

Constaterende dat:
Er een regionale nota gezondheidsbeleid Kennemerland ligt voor de jaren 2017-2020; 
Haarlem ervoor heeft gekozen om daarnaast een lokale gezondheidsnota op te stellen; 
Het concept daarvan besproken is in de Commissie Samenleving;
De Commissie is gevraagd om input te leveren op dit concept.

Overwegende dat:
De conceptnota een goede basis vormt om op voort te borduren;
De nadruk in de nota terecht ligt op preventie;
Er op het gebied van preventie veel nieuwe en recente inzichten zijn, die gebruik maken 
van onbewuste gedragsbeïnvloeding;
Daar een grote kans ligt voor het ontwikkelen van slimme maatregelen die kunnen 
bijdragen aan een betere gezondheid.
Voorbeelden hiervan zijn:

‘Nudging’ staat voor het geven van een subtiel duwtje in de goede richting.
De omgeving waarin een keuze wordt gemaakt wordt dan zo gevormd dat mensen 
de 'goede' keuze aantrekkelijker vinden. Bijvoorbeeld: het op ooghoogte plaatsen 
van fruit in de schoolkantine, terwijl je voor een snack op de knieën moet;
‘Priming’ staat voor het activeren van bestaande kennis in de hersenen, 
bijvoorbeeld door herinnering of associatie. Zo is een geur ontwikkeld die reizigers 
in de bus zich meer op hun gemak laat voelen;
‘Mobility Mentoring’ staat voor begeleiding en hulpverlening op basis van 
onderzoek naar mensen met chronische stress (bijvoorbeeld in armoede). Zo helpt 
het sturen van reminders, maken van to-do-lijstjes en andere structurerende 
ondersteuning bij het succes van de ondersteuning.

Verzoekt het College om:
maatregelen gebaseerd op nudging, priming en mobility mentoring uit te werken en 
onderdeel te maken van de lokale gezondheidsnota.
transparant te zijn over de manier waarop de gemeente deze beïnvloeding vormgeeft.

En gaat over tot de orde van de dag

D66 PvdA Groenlinks CDA
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Christe 
Frank \


