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Amendement (aangepast, onderstreping is aanpassing):
Besteed de 2 miljoen een tikkie anders

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen over de begroting 2018 - 2021 op 9 november 2017;

Constaterende dat:
Er een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar is voor innovaties en investeringen in het 
sociaal domein;
Het college aan de raad voorstellen heeft gedaan voor invulling, die voor het grootste 
gedeelte goed aansluiten bij de transformatie in het sociaal domein;

Overwegende dat:
De doelgroep minima inmiddels goed bereikt wordt en dat het ontwikkelen van een 
website/webshop voor minima voor €200.000,- te duur is;
Er op de onderdelen ‘turnover project’ en ‘Winkel BUUV/VWC’ besparingen mogelijk zijn 
voor elk € 50.000,-, waarbij deze toch kunnen worden uitgevoerd;

Verder overwegende dat:
Schulden hét probleem vormen waar veel Haarlemmers ondersteuning op nodig hebben en 
dat ook gezinnen met jonge kinderen daarbij bijzondere aandacht verdienen;
Het Turnover project een interessante en intensieve werkwijze voor jongeren inhoudt, 
waarbij de aansluiting met Haarlemse groepen jongeren belangrijk is;
De rolmodellen-aanpak voor Schalkwijk verdere intensivering verdient, waaraan de 
samenwerkingspartners moeten kunnen bijdragen;
De begeleiding van statushouders in Amsterdam tot voorbeeld kan strekken. Deze 
kenmerkt zich door maatwerk, intensieve begeleiding en integraliteit.

Verzoekt het college:
Een extra impuls te geven aan de aanpak van onoplosbare schulden van Haarlemmers 
onder “jongeren” (pilot NewFuture) en “gezinnen met jonge kinderen” (via 023 Steunfonds); 
Bij de werving van jongeren voor het Turnover project extra aandacht te besteden aan 
deelname van jongeren uit Haarlem Oost en Schalkwijk met een strafblad;
De rolmodellen-aanpak in Schalkwijk te intensiveren;
Voor de intensieve begeleiding statushouders naar werk gebruik te maken van de 
ervaringen die met de Amsterdamse aanpak zijn opgedaan en op korte termijn een notitie 
aan de commissie Samenleving te sturen waarin concreet wordt aangegeven hoe de 
aanpak in Haarlem hierop aangepast wordt.

En besluit beslispunt 3b te wijzigen in:
b. Voor het tweede deel van het budget van € 2 miljoen de middelen als volgt te besteden:
1. Turnover-project € 150.000,-
2. Verbinding sport en sociaal domein € 30.000,-
3. Ondersteuning Triple-ThreaT € 50.000,-
4. Intensieve begeleiding statushouders naar werk € 355.000,-
5. Extra inzet sociaal wijkteam € 200.000,-
6. vervalt
7. Innovaties: verbinding bedrijfsleven en zorg € 50.000,-
8. Foam Haarlem € 25.000,-
9. Begeleiding proces Right to Challenge € 35.000,-
10. Verbinding cultuur en sociaal domein € 15.000,-
11. Winkel BUUV/VWC € 40.000,-
12. Ondersteuning sociale initiatieven en projecten € 30.000,-
13. Extra impuls aanpak onoplosbare schulden jongeren (via pilot NewFuture) € 125.000,-
14 Extra imnuls aannak schulden oezinnen met ionoe kinderen (via 023 Steunfonds} € 125.000.-
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Meer handhavers in Schalkwijk
De raad, bijeen op 6,8 en 9 november 2017,

Constaterende dat

• Het percentage Haarlemmers dat zich veilig voelt in de eigen buurt gemiddeld 
81% bedraagt, terwijl dat percentage voorde bewoners van Schalkwijk slechts 
59% is;

• In Haarlem gemiddeld 1 wijkhandhaver op de 6.952 inwoners aanwezig is, in 
Schalkwijk slechts 1 wijkhandhaver op de 8161 inwoners;

• In Schalkwijk nu 4 wijkhandhavers actief zijn; een verhoging van dit aantal van 
4 naar 6 personen tot gevolg heeft dat er in Schalkwijk 1 handhaver per 5.461 
inwoner aanwezig is;

Overwegende dat

• Haarlemse veelplegers in Schalkwijk zijn overtegenwoordigd en inwoners van 
Schalkwijk relatief veel overlast ondervinden van hangjongeren;

• Aanwezigheid van wijkhandhavers preventief kan werken;

Draagt het college op om

Het Haarlemse team van wijkhandhavers met 2 fte te verhogen en deze twee extra 
handhavers, althans voorlopig, te stationeren in Schalkwijk;

Daartoe in de eerste bestuursrapportage van 2018 geld voor vrij te maken;
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voor Haarlem

Meer wijkagenten in Schalkwijk
De raad, bijeen op 6,8 en 9 november 2017,

Constaterende dat

• Het percentage Haarlemmers dat zich veilig voelt in de eigen buurt gemiddeld 
81% bedraagt, terwijl dat percentage voor de bewoners van Schalkwijk slechts 
59% is;

• In Haarlem gemiddeld 1 wijkagent op de 5.300 inwoners aanwezig is, in 
Schalkwijk slechts 1 wijkagent op de 6.500 inwoners;

• Volgens het regeerakkoord extra geld is gereserveerd om het aantal 
wijkagenten te verhogen;

Overwegende dat

• Haarlemse veelplegers in Schalkwijk zijn oververtegenwoordigd en er 
bovendien in Schalkwijk relatief veel woninginbraken plaatsvinden;

• De aanwezigheid van wijkagenten in Schalkwijk preventief kan werken en 
bovendien een bijdrage levert aan de opsporing van misdrijven;

Draagt de burgemeester op om

Wanneer Haarlem van het Rijk meer wijkagenten krijgt toegewezen zich er voor in te 
zetten dat bij de verdeling van wijkagenten over de stad rekening wordt gehouden 
met de problematiek in Schalkwijk en over de uiteindelijke verdeling verantwoording 
af te leggen aan de raad;
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Motie Haarlem Sportstad: Begroot vervangingskosten sportvelden BIS

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 november 2017,
In beraadslaging over de begroting 2018-2022

Overwegende dat:

• De begroting een realistisch overzicht moet zijn van de verwachte inkomsten en 
uitgaven van de stad Haarlem van de komende 4 jaar.

• Nu de kosten van sportvelden gebaseerd zijn op aanschafkosten en in mindere mate 
onderhoudskosten, maar zeker niet op vervangingskosten

Draagt het college op

Om vervangingskosten van sportvelden op te nemen in de beslismatrix en op te nemen in de 
begroting, zodat we in de toekomst niet verrast worden door hoge kosten.

En gaat over tot de orde van de dag.

( sanering is vervangen door vervangingskosten )
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MOTIE Auto minder zwaar wegen in vermogenstoets Bijstand en HaarlemPas (22 BIS)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 november 2017,

in beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat
• Artikel 34 lid 2 van de Participatiewet stelt dat bezittingen in natura die naar hun aard en waarde 

algemeen gebruikelijk zijn dan wel, gelet op de omstandigheden van persoon en gezin 
noodzakelijk zijn niet als vermogen in aanmerking worden genomen bij de vermogenstoets voor 
de bijstand

• Artikel 34 lid 3 van de Participatiewet vermogensgrenzen vaststelt voor deze toets en dat deze 
bijvoorbeeld voor alleenstaanden €5.940,00 is

• De Beleidsregels HaarlemPas in artikel 3 en 7 bepalen dat dezelfde vermogenseisen gelden 
als in artikel 34 lid 3 van de Participatiewet

• Haarlem bij het vermogen ook de waarde van een eigen auto meetelt boven de 2500 euro;
• Andere gemeenten zoals bijvoorbeeld Maastricht1 en Amsterdam2 auto’s tot hogere waarden 

(tot 4500 respectievelijk 3500 euro) of met een bepaalde ouderdom beschouwen als algemeen 
gebruikelijk en niet meerekenen in de vermogenstoets;

Verzoekt het college
De raad op korte termijn een voorstel voor te leggen waarmee een auto tot een hogere waarde dan 
in de huidige regeling niet mee te rekenen in de vermogenstoets op grond van artikel 34 lid 3 van de 
Participatiewet voor het bepalen varuh^t recht op bijstand en de HaarlemPas en de kosten hiervan 
te dekken uit de reserve minimagéfden.

fefdUfc
Sahder van den Raadt 

rots Haarlem

1 http://zoek.officielebekendmakinqen.nl/qmb-2016-83962.pdf Uitvoeringsbesluit vermogensvaststelling 
Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016 e.v. artikel 1, 2 en 3.
2 https://www.amsterdam.nl/veelqevraaqd/hoe-vraaq-ik-een-biistandsuitkerinq-aan/?caseid=%7bFDCBC68C- 
A8E1-4572-AECB-FF2A0800FF37%7d
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MOTIE Meer woningen in 2020 (24 BIS)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6, 8 en 9 november 2017, 

in beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:
• De gemeente bezig is op te treden tegen illegale bewoning in de Waarderpolder en al deze 

mensen een woning zoeken in Haarlem waardoor de druk op de woningmarkt verder toeneemt;
• De woningbouwproductie in Haarlem dit jaar stijgt maar een verdere versnelling op korte termijn 

nodig is om de wachtlijsten in de sociale huursector te verlagen en jonge starters en 
doorstromers meer kans te geven op een koopwoning of een woning in de middeldure 
huursector;

Verzoekt het college:
De gemeenteraad op korte termijn een plan voor te leggen die voorziet in een extra stijging van de 
woningbouw in Haarlem met tenminste IjOQO woningen uiterlijk in 2020 bovenop de huidige plannen 
en hierbij ook explicieMe kijken naar prfogelijkheden buiten de ontwikkelzones;



Christenunie
OPHaarlemOuderen Partij Haarlem

MOTIE Meer gratis Wifi in Haarlem (25 BIS)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6, 8 en 9 november 2017, 

in beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:
• Niet iedere inwoner van Haarlem een mobiele telefoon heeft met 4g of 5g;
• Haarlem een aantrekkelijke stad wil zijn voor toeristen;
• Een deel van de Haarlemse binnenstad rond de Grote Markt een gratis wifi-netwerk heeft maar 

dat dit slechts om een klein gebied gaat;
• Gebruik van openbare wifi-netwerken populair is en daarom ook de Europese Unie de verdere 

uitbreiding van deze netwerken nastreeft en daarom 120 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld 
voor gemeenten voor het creëren van vrije, draadloze internettoegang in de omgeving van de 
voornaamste centra van het openbare leven;

• Het college verwacht dat de subsidie vooral zal worden ingezet in andere Europese landen 
waar de infrastructuur minder op orde is, maar verschillende gemeentes in Nederland zich 
inmiddels hier al voor hebben aangemeld en dat voor deze subsidie geldt dat deze wordt 
verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen

Verzoekt het college:
Uit te zoeken of het mogelijk is om Europese subsidie aan te vragen om het gratis wifi-netwerk in 
Haarlem te vergroten bijvoorbeeld in een groter gebied in de binnenstad en rond andere 
winkelcentra en de raad binnen 2 maanden te informeren of een aanvraag kansrijk is inclusief een 
afweging tussen financiën, capaciteit, inspanning en te bereiken resultaat.
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MOTIE Nieuwe periode voor stadsbouwmeester (27 bis)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 november 2017,

In beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:
• De positie van de Stadsbouwmeester in deze raadsperiode onder druk heeft gestaan1;
• De Stadsbouwmeester bezig is met voor de Stad zeer belangrijk projecten die niet zomaar 

kunnen worden overgenomen2;
• Voor zover aan de orde3 - de Raad het samenstel van werkzaamheden van de 

Stadsbouwmeester ziet als een unieke artistieke prestatie in de zin van de Aanbestedingswet 
20124;

Verzoekt het college:
Het contract met de Stadsbouwmeester met een periode van drie jaar te verlengen;

Eo-fopat over tot de orde van de dag.

1 Jaarverslag Stadsbouwmeester 2016, Hoofdstuk 10
2 Zoals onder meer (Jaarverslag Stadsbouwmeester 2016, o.a. Hoofdstuk 0)
* supervisor transformatie Brinkmann
* supervisor gebiedsontwikkeling station Haarlem Centraal
* voorzitter regieteam ‘Schalkwijk-Midden’
* atelier meester ‘ontwikkelzone Europaweg , met Spaarne Gasthuis + Schalkwijk-Midden en Schalkstad
* ateliermeester ontwikkelzone Zuid-West
* expert bij OV-knooppunten Kennemerlijn, Alliantie gesprekken / expert-meetings Oostpoort en Haarlem 
Centraal i.s.m. Noord-Zuiden en Provincie
* lid atelier verstedelijkingsvisie, met Heemschut en Historische Vereniging Haerlem
3 Het bedrag van de opdracht blijft met 180.000 euro ex btw over drie jaar, onder de drempel voor een 
Europese aanbesteding.
4 De uitzonderingsbepaling van artikel 2.32.



MOTIE Fietsen na vijven (35 BIS)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6, 8 en 9 november 2017, 

in beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Constaterende dat:
• Weggehaalde fietsen naar het fietsdepot in Cruquius worden gebracht;
• De weggehaalde fietsen in Cruquius van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur opgehaald 

kunnen worden

Overwegende dat:
• De meeste mensen niet voor 16.00 uur klaar zijn met hun werk of studie;

Verzoekt het college:
In overleg met Paswerk te treden teneinde binnen drie maanden tenminste één avond in de week 
en op zaterdag openstelling van het fietsdepot in Cruquius mogelijk te maken en dit te dekken door 
het aantal openstellingsuren op andere dagen te beóerken.


