
Eerst briefadres, daarna pas controle

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 29 juni 2017, de
kadernota 2017 besprekende;

Constaterende dat

• De Brede Centrale Toegang (BCT) bepaalt of een dakloze in aanmerking komt 
voor opvang in Haarlem;

• Na het afgeven van de indicatie door de BCT twee weken lang iedere nacht door 
Handhaving wordt gecontroleerd of de geïndiceerde daadwerkelijk dakloos is;

• Vervolgens de dakloze een briefadres krijgt waardoor het mogelijk wordt een 
uitkering aan te vragen;

Overwegende dat

• Het krijgen van een uitkering kan worden versneld door eerst het briefadres te 
geven en pas daarna te controle te laten plaatsvinden net zoals nu al in de 
gemeente Amsterdam gebeurt;

• De goeden niet onder de slechten hoeven te lijden;

Geeft het college de opdracht

• Meteen na de indicatie door de BCT een briefadres te verstrekken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Sibel Özogul SP
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voor Haarlem

Motie “Laat (jongere) burgers niet rondspoken”

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 29 juni 2017, bij de 

bespreking van kadernota 2017,

constaterende dat,

- er, onder andere door (woon-) fraudebestrijding er meer spookburgers ontstaan,

- een groot deel van deze spookburgers jongeren betreft,

- het niet hebben van een inschrijfadres er voor zorgt dat de zorgverzekering stopt en dat de 

premie hiervan wordt verhoogt met een bestuurlijke boete,

- het aanvaarden of behouden van betaald werk zonder adres niet mogelijk is,

- de registraties op grond van het BSN mede gevaar lopen (rijbewijs, legitimatie etc.),

- het lastig is om na niet gebruik van het BSN weer 'in het systeem te komen'

overwegende dat,
- spookburgerschap onvermijdelijk leidt tot een groter informeel circuit en sociale problemen,
- dit onvermijdelijk tot kosten voor de samenleving leidt,

- er op deze wijze tweederangsburgers ontstaan en mensen illegaal in eigen land worden,

draagt het College op;

- actief bij te houden wanneer mensen worden uitgeschreven uit de basisadministratie die 

geen ander inschrijfadres hebben,
- deze actief te begeleiden naar zorg en ondersteuning indien nodig,

- een ruimhartig beleid te voeren met vestrekking van (tijdelijke) postadressen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster
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Motie - Integrale visie op integrale kindcentra

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

Overwegende dat

• Gemeenten de uitdaging hebben om een sturende rol op zich te nemen om voorzieningen te 
integreren in het belang van optimale ontwikkeling van kinderen, waaronder in integrale kindcentra.

• Deze integrale kindcentra een oplossing kunnen bieden voor allerlei complexe gemeentelijke 
problemen. Denk aan huisvesting, onderwijsachterstanden, voorkomen segregatie, transformeren 
preventieve jeugdzorg, krimp van voorzieningen, maar vooral aanpak preventieve jeugdproblematiek 
en talentontwikkeling kinderen.

• Gemeenten moeten zorgen voor een duidelijk beleidskader, met een door lokale partners 
(kinderopvangondernemers, organisaties voor peuterspeelzalen/welzijnswerk, 
CJG/Jeugdgezondheidszorg, besturen voor Basisonderwijs en ouders) gedragen visie, en 
dusdanige randvoorwaarden dat de professionals hun werk kunnen doen. En gemeenten faciliteren 
het proces.

Constaterende dat

• Het college desgevraagd stelt dat in het SHO 2018-2022 de verdere vorming van multifunctionele 
accommodaties in de vorm van integrale kindcentra wordt uitgewerkt en dat hierbij vorm en inhoud 
wordt gegeven aan integrale onderwijs- opvang en zorgarrangementen.

• Er in het SHO 2018 -2022 weliswaar gesproken wordt over integrale kindcentra maar slechts in het 
kader van de koppeling van de groeiopgave met de inhoudelijke ambities (o.a. IKC-ontwikkeling, 
passend onderwijs, Internationale School) waarbij er een procesvoorstel is gedaan om onder regie 
van de gemeente een projectgroep in te stellen die op basis van een projectplan voorstellen maakt 
voor dit thema.

• Dat deze projectgroep wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende 
schoolbesturen en medewerkers van de gemeente.

Draagt het college op

• Een sturende rol op zich te nemen en met alle lokale partners te komen tot een integrale visie en 
beleid ten aanzien van integrale kindcentra.

• Afspraken met deze partners in de Lokale Educatieve Agenda te koppelen aan de pedagogische 
raamplannen van de kindcentra en die te ondersteunen vanuit de betrokken beleidsvelden zoals 
welzijn, jeugdzorg, sport, cultuur en mediawijsheid.
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MOTIE : VAN ‘SCOOTER’ NAAR ‘STOEL’ MET SHOPPEN ALS DOEL

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen in vergadering op 29 juni 2017

Constaterende dat:

• De toegankelijkheid voor van winkels en horeca in het centrum van 
Haarlem voor minder-validen te wensen overlaat

• Er ook bij deze groep behoefte bestaat om gebruik te maken van het 
winkel- en horeca aanbod

• Veel winkels en horecagelegenheden vaak niet toegankelijk zijn met 
een scootmobiel maar wel met een kleinere rolstoel, al dan niet 
elektrisch

Overwegende dat:

• Veel minder-validen gebruik maken van een scootmobiel om 
zelfstandig het stadscentrum te kunnen bereiken

• Het voor veel winkels en horeca-gelegenheden vanwege de opstelling 
van het interieur onmogelijk is om scootmobiel toegankelijk te
zijn/word en

• Er in het centrum een aantal gemeentelijke fietsenstallingen zijn
• Deze stallingen voor een scootmobiel toegankelijk zijn en een bewaakt 

onderdak bieden

Verzoekt het college:

• Voor een pilot-periode van een jaar en aantal leen-rolstoelen 
beschikbaar te stellen in de gemeentelijke fietsenstallingen waar 
scootmobielgebruikers tijdelijk gebruik van kunnen maken voor hun 
bezoek aan het centrum van Haarlem

• Deze mogelijkheid goed te communiceren in nieuwsbrieven en middels 
informatiekanalen specifiek voor de doelgroep

En gaat over op de orde van de dag



GROEN
LINKS D66 [CDA

ÓÉ>

% HAARLEM

ChristenUnie
OPHaarlem

Ouderen Partij Haarlem

MOTIE : PUNT GEMAAKT: EXTRA TAPPUNTEN

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen in vergadering op 29 juni 2017

Constaterende dat:

• De watertappunten die in 2016 zijn geplaatst in Haarlem, veel worden 
gebruikt

• Er nog een aantal plekken is waar het plaatsen van een watertappunt 
gewenst is voor het verder dekkend maken van het reeds bestaande 
netwerk

• Er door bewoners regelmatig verzoeken om een watertappunt worden 
ingediend

Overwegende dat:

• Een verdere uitbreiding van het aantal watertappunten een 
vermindering van de hoeveelheid wegwerp waterflessen tot gevolg 
heeft

• Wegwerp waterflessen onevenredig veel milieubelasting opleveren, 
ook door de vervoerskosten

• Watertappunten het drinken van gezond kraanwater bevorderen en 
daarmee bijdragen tot een verbetering van de volksgezondheid

Verzoekt het college:

• Nog twee watertappunten toe te voegen aan de bestaande 
hoeveelheid watertappunten

• De locaties voor deze tappunten te bepalen op basis van de vraag 
vanuit de stad en in overeenstemming met de wens van een dekkend 
netwerk

• Uit te zoeken wat de kosten zijn en vóór de begroting de raad hierover 
te informeren en aan te geven welke mogelijke financiering 
beschikbaar is.
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Motie Prioriteren in het Primair Onderwijs - Kadernota 2017 )

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 29 juni 2017,

Constaterende dat:

• Er een nieuw Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2018-2022 voorligt;
• Daarover door de Raad pas in het voorjaar van 2018 een besluit kan worden genomen;
• Uit navraag door de Commissie Samenleving te 8 juni j.l. blijkt dat wel nu al urgente 

investeringen in met name het Primair Onderwijs (PO) nodig zijn;

Overwegende dat:

• De gemeente de wettelijke plicht heeft om voldoende onderwijshuisvesting in het PO en 
Voortgezet Onderwijs (VO) te verzorgen;

• Kleine investeringen nu, grotere kosten in de toekomst mogelijk voorkomen;
• College en schoolbesturen bij brief (te 20 juni 2017) aangeven dat hoge prioriteit ligt bij een 

relatief kleine renovatie van de Cruquius school;

Draagt het college op:

• De renovatie van de Cruquius school alsnog op te nemen in de Kadernota 2017 voor het jaar 
2018, en daarvoor dekking te zoeken bij de versnelde afschrijving Onderwijs.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie: Levensloopbestendig bouwen als uitgangspunt
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 29 juni 2017 
gehoord hebbende de beraadslaging over de kadernota 2017

Constaterend dat in de jeugd en de ouderen in 2040 samen al meer dan 40% van 
de Haarlemse bevolking vormen. Aangevuld met alleenstaanden zijn ze vaak op 
zoek naar woningen van min of meer gelijke omvang.

Als het uitgangspunt wordt dat alle woningen levensloopbestendig zijn mits, dan kan 
bereikt worden dat genoemde doelgroepen zich drempellozer kunnen bewegen op 
de woningmarkt en de woningmarkt flexibeler wordt.

Levensloopbestendig bouwen is niet zo spannend, wel slim, want het houdt onder 
meer in dat de deuren zo breed zijn dat er een rolstoel door de opening kan en bad
en slaapkamers een minimum maat hebben op basis van de draaicirkel van een 
rolstoel. Ook ontbreken er drempels in de woning en bij de entree. Het kostenaspect 
is vaak te verwaarlozen, dan wel bescheiden van omvang,

draagt het college op om na te gaan hoe in hoeverre levensbestendig bouwen het 
uitgangspunt kan worden bij alle nieuwbouw/renovatie en de raad hierover in het 
najaar te informeren.
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Motie: Heeft het concept van het PIT een meerwaarde voor 
Haarlem?
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 29 juni 2017 
gehoord hebbende de beraadslaging over de kadernota 2017

Constaterend dat in Amsterdam op 34 basisscholen het Preventief Interventie Team 
functioneert. Door het team worden kinderen, indien wenselijk, al vanaf 6 jaar oud 
opgespoord en wordt beoogd om met ingrepen in de leefomgeving te voorkomen zij 
op latere leeftijd afglijden naar crimineel gedrag e/of hun schoolopleiding niet 
afmaken en dit project gewaardeerd wordt

draagt het college op om na te in hoeverre het invoeren van dit concept of invoeren 
van elementen ervan in de Haarlemse aanpak kan leiden tot versterking van de 
Haarlemse ambities/doelstellingen en de raad hierover in het najaar te informeren.
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voor Haarlem

De Haarlemse gemeenteraad, in vergadering bijeen op 29 juni 2017,

Motie: Elk Haarlems kind een goede speeltuin

Constaterende dat:

• Buitenspelen belangrijk is voor de fysieke en sociale ontwikkeling van een 
kind en de speeltuinen in Haarlem daarbij van grote waarde zijn.

• Het college bij kadernota de bezuiniging op zelfstandige speeltuinen 
terugdraait.

• Er ook niet-zelfstandige speeltuinen in Haarlem zijn, die onder Haarlem Effect 
en Stichting Doek vallen, en dat deze speeltuinen indirect via beide 
organisaties ook geraakt zijn door bezuinigingen.

Overwegende dat:

• Alle Haarlemse kinderen een goed onderhouden speeltuin in de buurt 
verdienen.

Verzoekt het college:

• Onderzoek te doen naar de precieze omvang van de bezuiniging op de niet- 
zelfstandige speeltuinen, met als doel ook deze bezuiniging volledig terug te 
draaien.

• Mocht het nu in de kadernota geraamde budget daarvoor ontoereikend 
zijn, voor de begroting inzichtelijk te maken welke extra middelen daarvoor 
nodig zijn.
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OPHaarlem
Motie Vreemd: bomenmakelaar, geef bomen een tweede kans

Wetende dat
• De Bomenmakeiaar een platform is waarop volwassen bomen aangeboden 

worden die op hun huidige plaats niet behouden kunnen blijven. 
Gemeenten of ontwikkelaars die volwassen bomen willen planten, kunnen 
uit het aanbod geschikte bomen selecteren. Op deze manier blijven bomen 
behouden en is het voor opdrachtgevers eenvoudig en voordelig om een 
forsere maat bomen aan te planten

Mede wetende dat:

• Circulair denken en handelen een uitdaging is voor gemeenten. De 
rijksoverheid legt regels op, burgers stellen kritische vragen en 
belangenorganisaties voor natuur en duurzaamheid laten van zich horen. 
Behouden, uitwisselen en verplanten van gezonde bomen draagt bij aan een 
circulair beleid en duurzaam inkopen. Het past binnen ontwikkelingen als 
Cradle 2 Cradle en Greendeal, dat door steeds meer gemeenten 
ondertekend wordt

Verzoekt het college:

Zich aan te sluiten bij het bomenmakeiaar initiatief, zodat er wellicht in 
de toekomst ook gebruik van gemaakt kan worden
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MOTIE Drempels slechten in publieke gebouwen voor een inclusieve samenleving

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

In beraadslaging over de Kadernota en gelezen de Initiatiefnota Toegankelijke stad voor
iedereen en de aanvulling van de wethouder op preadvies d.d. 23 juni 2017

Overwegende dat:
• Er geen zicht is in hoeverre Haarlemse schoolgebouwen, wijkcentra, sportkantines, 

loketten van de sociaal wijkteams en overig vastgoed van de gemeente met een 
publieksfunctie toegankelijk zijn;

• Slechts de helft van de stembureaus toegankelijk is terwijl de wet 100% toegankelijkheid 
vraagt en het college de raad moet informeren als dat niet lukt, maar tot op heden het 
college niet heeft onderbouwd waarom het niet mogelijk is om meer stembureaus in 
Haarlem toegankelijk te maken;

• Het college onderhoudsplannen van het gemeentelijk strategisch vastgoed gaat 
actualiseren en een inventarisatie van duurzaamheidsmogelijkheden laat uitvoeren en een 
inventarisatie van toegankelijkheidsmaatregelen hier goed op kan meeliften;

Verzoekt het college:
• Te inventariseren welke aanpassingen er nodig zijn voor het volledig toegankelijk maken 

van alle stembureaus (zo nodig door aanwijzen van alternatieve locaties) of in ieder geval 
dit aantal substantieel te verhogen om zo te voldoen aan de recent aangescherpte 
Kieswet en de raad hiervoor een plan voor te leggen.

• In samenwerking met de schoolbesturen de benodigde maatregelen voor het volledig 
toegankelijk maken van alle Haarlemse schoolgebouwen in kaart brengen en een 
realistisch tijdpad uit te werken voor realisatie van deze maatregelen en dekking in het 
meerjarig investeringsplan van de gemeente en de schoolbesturen;

• In samenwerking met de gebruikers de benodigde maatregelen voor het volledig 
toegankelijk maken van de Haarlemse wijkcentra, sportkantines, loket Haarlem en overig 
vastgoed van de gemeente met een publieksfunctie in kaart te brengen en een realistisch 
tijdpad uit te werken voor realisatie van deze maatregelen en dekking daarvoor in het 
meerjarig investeringsplan;

• Kosten voor deze onderzoeken zo veel mogelijk te dekken uit het reeds vrijgegeven 
krediet voor de actualisatie van de onderhoudsplannen van het gemeentelijk vastgoed en 
voor eventuele aanvullende kosten dekking te zoeken in het voordeel voor de algemene 
middelen zoals opgenomen in de meicirculaire.



Ua

Christenunie
OPHaar HAA

GROENLINKS
HAARLEM MOHR

voor Haarlem

MOTIE 2018 jaar van de toegankelijkheid

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 juni 2017,

In beraadslaging over de Kadernota en gelezen de Initiatiefnota Toegankelijke stad voor
iedereen,

Overwegende dat:
• Artikel 1 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met 

een handicap voorschrijft dat personen met een handicap in een inclusieve samenleving 
niet worden belet volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren 
in de samenleving;

• Zo’n 10 tot 15 % van de mensen in Nederland soms of altijd gebruik maakt van een 
rolstoel, rollatorof scootmobiel;

• Er in Haarlem in het sociale, fysieke, economische en digitale domein letterlijk en figuurlijk 
nog veel drempels te slechten zijn voor gehandicapten en ook andere doelgroepen 
profiteren van het slechten van deze drempels;

• Een inclusieve samenleving ook een beroep doet op de grondhouding van bestuurders, 
inwoners en ondernemers in de stad bijvoorbeeld als het gaat om in toegankelijke taal 
geschreven informatie;

• Toegankelijkheid structurele aandacht verdiend van het gemeentebestuur en van 
maatschappelijke organisaties in Haarlem;

Verzoekt het college:
2018 uit te roepen tot het ‘daarvan de Toegankelijkheid’ en samen met belangenbehartigers,
woningbouwcorporaties, MKB, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, OV-bedrijven,
sportverenigingen, wijkraden, etc. initiatieven te ontplooien die de stad toegankelijker maken.

Christenunie
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MOTIE Drempels slechten in openbare ruimte voor een inclusieve samenleving

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

In beraadslaging over de Kadernota en gelezen de Initiatiefnota Toegankelijke stad voor 
iedereen en de aanvulling van de wethouder op preadvies d.d. 23 juni 2017

Overwegende dat:
• Het college onderkent dat, na inventarisatie, een aantal aanpassingen in de openbare 

ruimte vrij simpel te realiseren zijn zoals het plaatsen van extra (verhoogde) bankjes in de 
binnenstad en bij knooppunten en het aanpassen van de bestrating zodat onnodige 
belemmeringen worden weggenomen;

• Binnen het bestaande budget voor beheer en onderhoud deze aanpassingen relatief 
eenvoudig kunnen worden meegenomen via onder meer ‘werk met werk maken’ als de 
straat toch open gaat voor een project uit het reguliere onderhoudsprogramma, maar dat 
er op dit moment voor de uitvoering van ‘solitaire’ maatregelen geen budget vanuit beheer 
en onderhoud beschikbaar is waardoor er nog jaren veel drempels in de stad zullen 
blijven;

Verzoekt het college:
In de uitwerking van de programmabegroting 2018 budget beschikbaar te stellen voor het 
maken van een eerste stap in het slechten van drempels in de openbare ruimte te beginnen bij 
winkelcentra en andere publieksaantrekkende voorzieningen waar dit met eenvoudige 
aanpassingen in de bestrating realiseerbaar is en hiervoor dekking te zoeken in het “extra 
budget transformatie verwant met het sociaal domein” (pagina 20)

ChristenUnie OPHaarlem Groenünks Actiepartij



Christenunie
MOTIE ^E(seksuele) straatintimidatie sturffeaur

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 juni 2017,

In beraadslaging over de Kadernota 2017

Overwegende dat:
• De gemeente Rotterdam in navolging van Amsterdam de APV gaat aanpassen zodat per 

1 januari 2018 (seksuele) straatintimidatie strafbaar is;
• Uit onderzoek in beide gemeenten blijkt dat seksuele straatintimidatie een groot probleem 

is1 en het aannemelijk is dat dit probleem ook in Haarlem groot is;
• Het voorstel van strafbaarstelling onderdeel is van een bredere Aanpak Seksuele 

Straatintimidatie waarin ook aandacht is voor slachtoffers (ondersteuning, meldpunt), 
campagne (bewustwording plegers en omstanders) en aanpak op straat (training 
straatwerkers, samenwerking ketenpartners zoals politie, OM en maatschappelijke 
organisaties);

Verzoekt het college
Onderzoek te doen naarde ervaringen met (seksuele) straatintimidatie in Haarlem,
bijvoorbeeld via het omnibus-onderzoek;

tot de orde van de dag.

1 https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2016 straatintimidatie%20in%20amsterdam.pdf en 
http://www.persberichtenrotterdam.nl/uploads/pvastraatintimidatie.pdf In Rotterdam heeft 84% van de 
vrouwen (leeftijd van 18-45 jaar) ermee te maken. Verder blijkt dat 90% van de vrouwen haar gedrag 
aanpast, waarvan ruim 50% ’s avonds bepaalde plekken mijdt. In Amsterdam geeft 59% van de 
vrouwen aan in het afgelopen jaar met een of meer vormen van (seksuele) straatintimidatie te zijn 
geconfronteerd. Onder vrouwen van 15-3 jaar is dat 83%.



De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 26 juni, woensdag 28
juni en donderdag 29 juni 2017, in beraadslaging over de Kadernota 2017;

Constaterende dat,
- Bepaalde groepen kinderen en jongeren in de leerplichtige leeftijd door een 

ongunstige economische, sociale of culturele achtergrond een groter risico 
hebben om leerachterstanden op te lopen én een groter risico om een 
suboptimale leerroute in het onderwijs te doorlopen;

- Hierdoor de kans ontstaat dat zij hun talent niet benutten (onderpresteren] en 
lager opgeleid dan mogelijk zou zijn naar de arbeidsmarkt uitstromen;

- Deze kansenongelijkheid vaak ontstaat door de inrichting van het onderwijs en te 
maken heeft met ontwikkelingen buiten het onderwijs, zoals demografische 
ontwikkelingen en de thuissituatie.

Overwegende dat:
Ondanks dat scholen niet al deze problemen kunnen oplossen, is het streven dat 
de school een plek is waar maximaal wordt bijgedragen aan kansgelijkheid;

- Recent onderzoek van de University of Chicago naar High Dosage Tutoring [HDT] 
van SAGA Innovations heeft aangetoond dat er wel degelijk meetbare resultaten 
behaald kunnen worden met kansarme leerlingen, die jaren achterstand hebben 
op hun leeftijdsgenoten in rekenen-wiskunde en andere vakken en dit project 
inmiddels in Amsterdam en Rotterdam al een prachtige aanvulling heeft gevormd 
op het achterstandenbeleid;
Invoering van High Dosage Tutoring, een intensieve, één tutor op twee leerlingen 
rekenen-wiskunde-tutoring aanpak, ook een veelbelovende onderwijsinterventie 
in het Haarlemse onderwijs zou kunnen zijn.

Verzoekt het college:

- Een voorstel voor ‘High Dosage Tutoring' in Schalkwijk uit te werken en voorts 
mee te nemen als optie voor de gemeenteraad in het pakket voorstellen dat 
wordt uitgewerkt voor het 'extra budget transformatie verwant met sociaal 
domein’ (p.20);
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Motie ‘Digitale moties en amendementen'

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 26 juni, woensdag 28 
juni en donderdag 29 juni 2017, in beraadslaging over de Kadernota 2017;

Constaterende dat,

Tijdens raadsvergaderingen vele moties en amendementen worden ingediend en 
geprint op papier;

- Hiervoor in een kadernota- of begrotingsweek zelfs meer dan 15.000 vellen 
papier worden gebruikt, die veelal na de vergadering weer worden weggegooid;

Overwegende dat,

Dit absoluut niet duurzaam is;
- Het veel tijd kost om al die moties en amendementen te kopiëren;
- Het mogelijk is om met de nieuwe spreekinstallatie te stemmen;

Verzoekt het college:

Te onderzoeken of er een systeem ingericht kan worden waarmee:

1. Moties digitaal kunnen worden ingediend, ondertekend en bekeken;
2. Het stemmen over moties en amendementen digitaal kan plaatsvinden en de 

stemming digitaal kan worden vastgelegd;

De raad te betrekken bij het ophalen van de wensen/eisen 
- Voor de begroting 2018 met een voorstel te komen voor zo’n digitaal systeem;

En gaat over tot de orde van de dag.



Amendement 'Dagelijks een schone stad!’

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 26 juni, woensdag 28 
juni en donderdag 29 juni 2017, in beraadslaging over de Kadernota 2017;

Constaterende dat,

De gemeenteraad in 2014 heeft besloten om per 2015 structureel 1 miljoen euro 
te bezuinigen op het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte;

- Hierbij het kwaliteitsniveau naar beneden is gebracht van A of B niveau naar B of 
C niveau;

- Het college voorstelt om de bezuiniging van 1 miljoen euro stapsgewijs in 3 jaar 
terug te draaien;

Overwegende dat:

Het huidige kwaliteitsniveau van het dagelijks onderhoud te laag is en daarom zo 
snel mogelijk weer op het niveau van voor de bezuiniging van 1 miljoen moet 
worden gebracht;

- Juist het dagelijks onderhoud voor de inwoners van Haarlem het meest zichtbaar 
is: gras maaien, vegen, snoeien, schoonmaken, oplossen van meldingen, 
verhelpen van incidenten en het herstellen van schades;
De financiële situatie van Haarlem is verbeterd en daarom het terugdraaien van 
eerdere bezuinigingen voor de gemeenteraad de hoogste prioriteit heeft;

De bezuiniging van 1 miljoen euro op het dagelijks onderhoud niet stapsgewijs in 
3 jaar terug te draaien, maar direct vanaf 2018;
Dit aldus te verwerken in de Kadernota en hiervoor als financiële dekking te 
gebruiken de stelpost groei van de stad;

En gaat over tot de orde van de dag.

Besluit:
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Amendement ‘Daklozenopvang’

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 26 juni, woensdag 28 
juni en donderdag 29 juni 2017, in beraadslaging over de Kadernota 2017;

Constaterende dat,

Gemeenten op grond van de WMO 2015 wettelijk verplicht zijn mensen zonder 
onderdak (tijdelijk) op te vangen en begeleiding te bieden;
De gemeenteraad op 15 december 2016 de motie 'Daklozenopvang voor iedereen 
11' heeft aangenomen;

Overwegende dat:

Mensen in Haarlem zonder onderdak conform de WMO 2015 (tijdelijk) worden 
opgevangen en begeleiding krijgen;
Het college in de Kadernota (p.22) heeft opgenomen: ‘Het beleid van de gemeente 
Haarlem dat niemand tegen zijn of haar wil buiten slaapt wordt ruimhartig 
uitgevoerd’]
Het woord 'ruimhartig’ de indruk kan wekken dat het beleid van de gemeente 
Haarlem meer is dan het uitvoeren van zijn wettelijke taak;
Het college in de Kadernota (p.23) heeft opgenomen: 'Het is echter onzeker of de 
regiogemeenten hiermee akkoord gaan, mede omdat de regiogemeenten niet 
onverkort instemmen met het Haarlemse beleid dat niemand tegen zijn wil buiten 
mag slapen’;
Deze zin de indruk kan wekken dat de regiogemeenten de wet niet (willen) 
uitvoeren;

Besluit:

Het woord 'ruimhartig’ op pagina 22 van de Kadernota te schrappen en de zin: ‘Het is 
echter onzeker of de regiogemeenten hiermee akkoord gaan, mede omdat de 
regiogemeenten niet onverkort instemmen met het Haarlemse beleid dat niemand tegen 
zijn wil buiten mag slapen’ op pagina 23 ook te schrappen en te vervangen voor de 
volgende zin: ‘Het college zal met de regiogemeenten in overleg treden over het beleid en 
de financiering van de maatschappelijke opvang en verwacht met de regiogemeenten tot 
overeenstemming te komen’.

En gaat over tot de orde van de dag.

Daphne Huysse (GL) Sibel Özogul-Özen (SP)


