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Amendement:
Een dolle brug, daar komen we op terug

De raad bijeen op 6, 8 en 9 november 2017,

Constaterende dat

• Er in de raad en onder de Haarlemmers geen draagvlak is voor de realisatie 
van de Dolhuysbrug

• Er zorgen zijn over de afhandeling van fietsverkeer bij de Kennemerbrug en 
het Kennemerplein

Besluit geen geld te reserveren voor realisatie van de Dolhuysburg, en hiertoe:

GOB.60 Brug over de Bolwerken, te schrappen uit het investeringsplan;

Deze post te vervangen door de nieuwe post: Verbetering fietsinfrastructuur 
Kennemerbrug en kennemerplein

' ! van de dag.

SP
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Motie: prioriteit voor verkeersveiligheid
De raad, bijeen op 6,8 en 9 november 2017,

Constaterende dat

• Dat het aantal geregistreerde ongelukken, volgens de meest recente cijfers, 
gestegen is van 263 naar 378 per jaar.*

• Herinrichting van wegen vooral gebeurd wanneer er een (technische) 
onderhoudsoorzaak is.

Overwegende dat

• Verkeersveiligheid van de Haarlemmers belangrijker is dan de technische 
noodzaak

• De gemeenteraad op dit moment niet over de informatie beschikt om hier 
integraal een andere afweging over te maken.

Draagt het college op

Met een uitgebreide analyse te komen

• Welke plekken in Haarlem (relatief) verkeersonveilig zijn

• Bij deze analyse partners uit de stad, zoals Connexxion, de politie, en de 
fietsersbond, te betrekken

En op basis van deze analyse

• De raad begin 2018 een plan van aanpak voor de te leggen of en wanneer 
deze plekken worden heringericht.

En gaat c ' dag.

Anne Fei

* 2014 naar 2015, https://cognos.swov.nl/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi
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SP.
De huishoudelijke ondersteuning is geen melkkoe
De raad, bijeen op 6,8 en 9 november 2017,

Constaterende dat

• De gemeente Haarlem de maximale eigen bijdrage voor huishoudelijke 
ondersteuning heft, zodat een alleenstaande met een inkomen van 35.000 
bruto per jaarvoorde huishoudelijke ondersteuning een eigen bijdrage van 
200 euro per maand moet betalen;

• De gemeente Haarlem ongeveer 2,5 miljoen aan eigen bijdragen HO per jaar 
ontvangt;

• Veel andere gemeenten een lagere eigen bijdrage vragen;
• Mede door deze hoge eigen bijdrage de vraag naar HO de afgelopen jaren in 

Haarlem zodanig is afgenomen dat er ultimo 2015 op de geoormerkte 
uitkering een overschot was bijna 2.3 miljoen en eind 2016 een overschot van 
ruim 2,8 miljoen, dit ondanks de bezuiniging van 40% door het Rijk in 2014;

Overwegende dat

• Een te hoge eigen bijdrage Haarlemmers belet om gebruik te maken van een 
maatwerkvoorziening waar zij recht op hebben;

• Daarom de eigen bijdrage dient te worden gehalveerd;
• Op grond van de jaarrekening 2016 de gemeente Haarlem dan nog bijna 1,6 

miljoen aan de HO overhoudt;

Besluit het raadsbesluit als volgt aan te vullen

• Aan het raadsbesluit een nieuw punt 4 toe te voegen, luidende:

De raad besluit de eigen bijdragen op de huishoudelijke ondersteuning te 
verlagen met 1,25 miljoen en deze verlaging te bekostigen uit het structurele 
overschot op de HO;

• De huidige punten 4 t/m 8 van het raadsbesluit te hernummeren in de punten 
5 t/m 9.

En gaat over tot de orde van de dag. 

Frits Garretsen SP ^



Motie - Sluit overeenkomst met AirBnB
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 6 november 2017, in beraadslaging 
over 'de begroting 2018-2022';

Constaterende dat:

- verhuur via online platforms als AirBnB kan leiden tot oneigenlijk gebruik van de 
woonruimte, overlast en illegale hotelvorming;

in diverse steden verschillende mogelijkheden worden benut om toeristisch 
verhuur via deze online platforms te reguleren;

aanbieders van overnachtingen op de populaire en snel groeiende boekingssite 
Airbnb zich veelal onttrekken aan het afdragen van toeristenbelasting;

Overwegende dat:

diverse steden overeenkomsten hebben gesloten met Airbnb over het in rekening 
brengen van toeristenbelasting bij iedereen die via deze boekingssite een 
overnachting regelt en dat in deze overeenkomst ook 'het delen van data' en 'het 
actief bijhouden van de maximale verhuurtermijn' zijn betrokken.

Verzoekt het college:

zo spoedig mogelijk in overleg te treden met AirbBnB, al dan niet in regioverband, 
om te komen tot een overeenkomst over het in rekening brengen van 
toeristenbelasting bij iedereen die via deze boekingssite in Haarlem overnacht;

om in de te maken afspraken met AirBnB tevens 'het delen van data' en 'het
actief bijhouden van de maximale verhuurtermijn' te betrekken;

Of Haa-/,leyu^ UrAm ■

...en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie: 'Haarlem Lichtstad'

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 6 november 2017, in 
beraadslaging over de begroting 2018;

Constaterende dat,

de gemeente in 2015 aan Stichting Haarlem Lichtstad heeft gevraagd het beheer over de 
verlichting van onze prachtige monumentale gebouwen en objecten over te nemen; 
uit een inventarisatie van Stichting Haarlem Lichtstad begin 2016 blijkt dat meer dan de helft 
van de lampen defect is;
de lampen niet opgemerkt worden bij werkzaamheden in de openbare ruimte, omdat deze 
niet zijn opgenomen in de database openbare verlichting;

Overwegende dat,

het aanlichten van onze prachtige monumentale gebouwen en objecten een goede bijdrage 
levert aan de presentatie van de stad;
de verlichting in een aantal gevallen een belangrijke bijdrage levert aan de veiligheid;

Verzoekt het college,

de verlichting weer op orde te brengen, te moderniseren en op te nemen in de database van 
openbare verlichting;
hiervoor met Stichting Haarlem Lichtstad afspraken vast te leggen met bijbehorend budget 
en de raad hierover zo spoedig mogelijk en uiterlijk 1 januari 2018 te informeren;

..en gaat over tot de orde van de dag



PvdA D66 GROENLINKS
Amendement: besteed de 2 miljoen een tikkie anders

CDA

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering 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:
De doelgroep van het ‘fonds jongeren’ voor onoplosbare schulden uit te breiden met 
gezinnen met jonge kinderen;
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 BUUVA/WC € 40.000,-
12. Ondersteuning sociale initiatieven en projecten € 30.000,-
13. Verbreding aanpak onoplosbare schulden € 250.000,-
14. Rolmodellen-aanpak Schalkwijk € 50.000,-

COfY
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PvdA groenlinks
OPHaarleir Christenunie

Motie: 'Sociale huur: van kind van de rekening naar volwassen groei' <J>

De Haarlemse gemeenteraad, in vergadering bijeen ter bespreking van de Begroting 2018-2022 op 9 

november 2017;

Constaterende dat:

• Ondanks de doelstellingen geformuleerd in het coalitieprogramma en de woonvisie, de 
realisatie van sociale huurwoningen nog onvoldoende van de grond komt in het centrum en 
de westkant van de stad;

• Als ontwikkelaars plannen indienen met sociale huur, dit zelden huurwoningen zijn onder de 
aftoppingsgrens (= tot de huurtoeslaggrens);

• De wachtlijsten voor sociale huurwoningen nog steeds oplopen en de wachtduur hierdoor 

onacceptabel lang is;
• In de Woonvisie 2017-2020 een doelstelling is opgenomen om de komende vijf jaar 1200 

sociale huurwoningen te realiseren aan de westkant van Haarlem vanuit het breed gedragen 

principe 'Ongedeelde Stad';

Overwegende dat:

• Het weerstandsvermogen van de stad op orde is;
• De markt voor vastgoed en grond, met name voor wonen, in de lift zit;
• Er bij sociale huur in het goedkope segment onder de aftoppingsgrens, in het centrum en 

Haarlem-West sprake kan zijn van een onrendabele top;
• De grondexploitaties (GREX) bedoeld zijn om de beleidsdoelen te realiseren;

Verzoekt het college:
• Uiterlijk eind januari 2018 een voorstel voor te leggen aan de raad, zodat daar waar de 

grondopbrengsten bij verkoop voor woningbouw hoger uitvallen dan de nu opgestelde 
ramingen en toekomstige ramingen, de meeropbrengst in te zetten voor:
o Daar waar nodig voor het mogelijk maken van realisatie sociale huurwoningen beneden 

de aftoppingsgrens, indien er sprake is van een onrendabele top; 
o het vormen van een fonds dat als doelstelling kent het realiseren van sociale

huurwoningen binnen woningbouwontwikkelingen aan de westkant van de stad en in 

het centrum;
o zodat het fonds zowel kan bijdragen aan het verbeteren van grondexploitaties bij 

particuliere ontwikkelingen (verminderen/wegnemen onrendabele top) als bij het 
wegnemen van een negatieve GREX bij de ontwikkeling van gemeentegrond, bedoeld 
om sociale huur te realiseren onder de aftoppingsgrens;
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PvdA groenlinks OPHaarlem

Motie: Vast werk verdient een vaste Haarlemse baan

De Haarlemse gemeenteraad, in vergadering bijeen op PM november 2017

Constaterende dat:

• De gemeente ook in 2018 ernaar streeft externe inhuur van personeel te 
beperken (zie programmabegroting 2018, pagina 196).

Overwegende dat:

• Onnodige inhuur van personeel zoveel mogelijk moet worden teruggedrongen
• De ingehuurde medewerkers, vooral onderin het loongebouw, een betere 

positie verdienen
• Elders andere overheden ertoe overgaan om ingehuurd personeel in facilitaire 

diensten zelf weer in dienst te nemen.

Verzoekt het college:

• Dat voorbeeld te volgen en schoonmakers en andere facilitaire medewerkers 
in dienst te nemen, zodra contracten met externe partijen aflopen.

• Met dit doel voor de Kadernota 2018 een plan van aanpak uit te werken en 
aan de Raad te zenden.

En gaat over tot de orde van de

v ^if\ omaaile^

dag.



PvdA groenlinks ^ ^
Motie : 'Haarlem goes Mural' O

De Haarlemse gemeenteraad, in vergadering bijeen ter bespreking van de Begroting 2018-2022 op 9
november 2017,

Constaterende dat:
• Murals (muurschilderingen) al gemaakt werden in 30.000 v. Chr en een bijzondere 

kunstvorm betreft die steeds vaker en beter verankerd raakt in steden op buitenmuren van 
gebouwen;

• Murals, net als andere vormen van kunst in de openbare ruimte, o.a. de aantrekkelijkheid 
van de gebouwen en de omgeving versterken, een positief effect hebben op de uitstraling 
en sfeer van de buurt/gebouw, het de sociale cohesie bevordert, het een verrijking van de 
identiteit van de plek is, het tevens het cultureel toerisme versterkt,... en bovenaL.het voor 
iedereen is;

• In vele steden binnen en buiten Nederland deze bovengenoemde toegevoegde waarden van 
murals en andere vormen van openbare kunst onderkend worden en er dan ook structureel 
budget voor beschikbaar wordt gesteld;

• Er prachtige voorbeelden zijn te vinden van murals in bijvoorbeeld Berlijn, Rotterdam, 
Philadelphia, Belfast, Quito, Johannesburg en in dé Mural-hoofdstad Heerlen! 
(https://heerlenmurals.nl);

• Er in Haarlem (bekend staand als cultuurstad!) echter al jaren geen budget is voor nieuwe 
kunstopdrachten zoals bijvoorbeeld voor murals;

Overwegende dat:
In 2011 door de Raad het raadsstuk: Herziening beleid kunst in de openbare ruimte, is vastgesteld;

• Daarin als besluitpunt opgenomen stond;'.. de mogelijkheden van een percentageregeling 
uit te werken en deze op een later tijdstip aan de raad voor te leggen (maximaal 1% van het 
budget van gebiedsontwikkelingen of grote projecten in de openbare ruimte beschikbaar te 
stellen voor Kunst in de Openbare Ruimte.);

• Door de crisis deze verordening echter nog niet is voorgelegd en besproken;
• Van belang is dat budget voor kunst in de openbare ruimte, zoals voor murals, op de 

begroting van het Cultuurprogramma terecht komt zodat het daadwerkelijk beschikbaar blijft 
voor die doelstelling. Dat de kunstopdracht gegeven wordt voor de locaties waar er behoefte 
aan is, waar het iets toevoegt, (dus niet per se gebonden aan de locatie waar het percentage 
wordt toegepast);

Verzoekt het College:
• Om murals in de openbare ruimte te stimuleren door locaties in Haarlem te inventariseren 

die geschikt zijn voor het realiseren van murals;
• Een prijsvraag uit te schrijven voor kunstenaars om voor deze plekken murals te ontwerpen 

op duurzame en milieuvriendelijke wijze;
• Voor de kadernota het voorstel Verordening percentageregeling aan de Raad voor te 

leggen. Om hiermee structureel, jaarlijks budget beschikbaar te stellen voor murals en voor 
andersoortige kunst in de openbare ruimte * ;

En gaat over tot de orde van de dag.



*1 Kunst in de openbare ruimte kan verschillende vormen hebben :
-een ' objectgebonden uitvoering' (een beeld of Mural = muurschildering)
-het meedenken van kunstenaars in het proces voor de inrichting van de openbare ruimte
-functionele kunstwerken (bv. straatmeubilair, -verlichting) en talloze andere vormen van kunst zoals tijdelijke acties, 
performances en installaties
-kunst in de publieke ruimte zoals bv kunst in een parkeergarage, het stadhuis, de Raaks of een ander gemeentelijk publiek 
gebouw
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voor Haarlem

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 voor de 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;

Overwegende dat

• Een extra inzet van wijkhandhavers in Schalkwijk nodig is om het 
achterblijvende gevoel van veiligheid te verhogen;

Draagt het college op om

Het aantal wijkhandhavers in Schalkwijk in de loop van 2018 te verhogen van 4 tot 6 
en daarvoor in de eerste bestuursrapportage van 2018 geld voor vrij te maken;

En gaat over tot de orde van de dag.



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 voorde 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

• Een extra inzet van wijkagenten in Schalkwijk nodig is om het achterblijvende 
gevoel van veiligheid te vergroten;

Draagt de burgemeester op om

Wanneer Haarlem van het Rijk meer wijkagenten krijgt toegewezen er zorg voor te 
dragen dat het aantal wijkagenten in Schalkwijk per inwoner hoger is dan in de rest 
van Haarlem;

En gaat over tot de orde van de dag.



Geen achterstallig onderhoud bij gemeentelijke panden
De raad, bijeen op 6,8 en 9 november 2017,

Constaterende dat

• De onderhoudsvoorraad vastgoed begin 2018 opnieuw in beeld wordt 
gebracht, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen onderhoud en 
achterstallig onderhoud;

• De omvang van het achterstallig onderhoud aan panden die het eigendom zijn 
van de gemeente daarom nog steeds niet bekend zal zijn;

• Daarom ook niet bekend is wanneer de achterstand met betrekking tot dit 
onderhoud is ingelopen;

Overwegende dat

• Het woongenot van een huurder niet door achterstallig onderhoud mag 
worden aangetast en zeker de overheid zich aan deze wettelijke regel dient te 
houden;

• Het inlopen van achterstallig onderhoud daarom prioriteit geniet;

• Het dus zeer wenselijk is dat de omvang van het achterstallig onderhoud nu 
eindelijk is wordt geïnventariseerd en dat een termijn wordt vastgesteld 
waarbinnen dit onderhoud zal zijn uitgevoerd;

Draagt het college op om uiterlijk bij de kadernota 2018

De raad te informeren over de aard en omvang van het achterstallig onderhoud aan 
panden die eigendom zijn van de gemeente;

Een plan vast te stellen met een tijdspad waarbinnen dit onderhoud zal zijn 
uitgevoerd;

En gaat over tot de orde van de dag.

STttüh ti
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OPHaarlem
Ouderen Partij Haarlem

Motie: De reserve Sociaal domein mag niet verder opgegeten 
worden.

Subtitel:
Na 2018 doen we nog alleen een beroep op de reserve sociaal domein 
voor zorggebonden bovenbudgettaire uitgaven zolang de reserve13 
miljoen euro of minder omvat in de programmabegroting

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 9 november 2017 
gehoord de beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022

Constaterende dat de Reserve sociaal domein van een saldo van 35 miljoen euro per 1-1-
2017 door onder meer onttrekkingen, die niet te relateren zijn aan directe zorg in 2017 en
2018 terug gaat naar een saldo van 13 miljoen per ultimo 2018

Overwegende dat een saldo van de reserve sociaal domein van 13 miljoen zeer wel mogelijk 
in de toekomst benodigd kan zijn om in aanvulling op de reguliere budgetten te voorzien in 
noodzakelijke zorg en in calamiteiten.

Draagt het college op om na 2018, naast de bij de opzet van de reserve sociaal domein 
overeengekomen op- en afboekingen, alleen nog directe zorggebonden bovenbudgettaire 
uitgaven ten laste te brengen van de reserve sociaal domein zolang de reserve op of onder 
het bedrag van 13 miljoen euro staat in de programmabegroting, totdat de raad anders 
besluit.
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Motie Haarlem Sportstad: Maak Rugby ook een kernsport

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6,8 en 9 november 2017, 
In beraadslaging over de begroting 2018-2022

Overwegende dat:

• Het Rugby team Haarlem presteert enorm goed.

Draagt het college op

Van Rugby een kernsport te maken
En steun de club met de helft van het extra beschikbare geld: 8.000 euro 

En gaat over tot de orde van de dag.



Motie Haarlem Sportstad: Ga viral met e-gaming

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6,8 en 9 november 2017,
In beraadslaging over de begroting 2018-2022

Overwegende dat:

• E-gaming een steeds belangrijkere sport wordt, zeker voor de jeugd
• In sommige delen van de stad er weinig te doen is voor de jeugd
• Tevens in sommige delen van de stad men overlast ondervindt van jeugd

Draagt het college op

Te onderzoeken wat een goede plek zou zijn om e-gaming te starten 
en dan met een voorstel te komen en
krachtige computers kopen met de helft van het extra beschikbare bedrag voor kernsporten. 

En gaat over tot de orde van de dag.



Motie Haarlem Sportstad: Begroot saneringskosten sportvelden

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6,8 en 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 saneringskosten

• Kunstgrasvelden met SBR rubbergranulaat in omringende steden ( bv Amsterdam) 
uiteindelijk tot hoge saneringskosten hebben geleid.

Draagt het college op

Om saneringskosten 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.



Motie Samen Doen, Samen Gedaan, right to challenge, laten het geen loze woorden zijn en 
werk samen aan bereikbaarheid met 023 Bereikbaar!

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6,8 en 9 november 2017,
In beraadslaging over de begroting 2018-2022

Overwegende dat:
• Het college en de raad voorstander zijn van " Samen Doen" en Right to challenge

• We als college en raad ook een betrouwbare overheid willen zijn.

•

• 023 Bereikbaar ! te weten : Industriekring Waarderpolder (Bruno Giebels), Haarlem
Centraal (René Kint), Vereniging Eigenaren Binnenstad Haarlem (Frans Baars), 
Koninklijke Horeca Nederland, Haarlem (Hildo Makkes & Mand Vroom), Haarlem 
Marketing (Esther Brasser), de Haarlemse cultuursector (Wieske Wijngaards), 
Wijkraad Sportheldenbuurt (Marije Schoonhoven), Wijkraad Heiliglanden / de Kamp 
(Annelie Bulsing), Wijkraad Binnenstad (Hugo van der Wees), Wijkraad Vijfhoek, 
Raaks en Doelen (Dick Smit) en Wijkraad Burgwal (Jan Huizinga) met een 19 punten 
plan zijn gekomen om Haarlem beter bereikbaar te maken

Draagt het college op

Het plan van 023 Bereikbaar zo te behandelen dat:
Punten van dat plan, waarvan de gemeente al zegt dat er aan gewerkt wordt of in de 
planning zit, een verwachtte einddatum krijgen benoemd. Deze informatie wordt aan 023 
Bereikbaar! meegedeeld.
Op punten van het plan, die niet gepland staan/ heden al worden uitgevoerd, een reactie 
komt met overzicht van de aan- en opmerkingen en geschatte kosten en opbrengsten.
Dit gaat komt naar de raad voor 1 januari 2018, zodat de raad kan besluiten of deze punten 
ook gewenst zijn om uit te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie Houd bij NIEUWbouw direct rekening met OUD

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 t/m 9 november 2017,
In beraadslaging over de Begroting 2017

Overwegende dat:

• Er dit jaar behoorlijk aandacht geschonken aan de wens om zelfstandig thuiswonen 
te bevorderen en dit landelijk ook beleid is.

• Er zelfs een raadsmarkt over langer zelfstandig thuiswonen is geweest
• Bij de raadsmarkt een van de tips was om bij nieuwbouw direct aandacht te hebben 

voor voorzieningen in de wijk die later langer zelfstandig thuiswonen kunnen 
versterken, bijvoorbeeld een kleine buurtsuper of een openbaar toilet

Draagt het college op

Om bij komende nieuwbouw plannen, direct rekening te houden met hoe er later langer thuis
gewoond kan worden en dit als vast punt mee te nemen in de nota/plannen
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Motie Airbnb de echte oplossing om logeren in Haarlem gezellig te houden

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 t/m 9 november 2017,
In beraadslaging over de Begroting 2017

Overwegende dat:

• Problemen rond Airbnb steeds meer spelen en Amsterdam een mooi voorbeeld is 
hoe het verkeerd kan gaan. Wijkbewoners die zich niet meer thuis voelen in hun wijk 
waar ze geboren en getogen zijn.

• Winkels die verdwijnen en zich alleen nog maar richten op de toerist.
• Panden die worden opgekocht, om te verhuren aan de toerist, waardoor 

woningaanbod voor de bewoners wordt vermindert en wachtlijsten groeien.
• Haarlem qua Airbnb nu lijkt op Amsterdam van een paar jaar geleden, en negatieve 

effecten dus nog gekeerd kunnen worden als er een goed beleid is.

Mede overwegende dat

• Platform 1013 is al jaren lang bezig in Amsterdam omtrent het Airbnb gebeuren en 
autoriteit op dit gebied is. Zij zijn voorstander van het Airbnb beleid zoals in Berlijn.

• Koninklijke Horeca Nederland Haarlem ookvoorstander is van het Berlijnse Airbnb 
beleid.

Draagt het college op

Zo spoedig mogelijk het Airbnb beleid, zoals dat in Berlijn geldt aan de raad voor te leggen
en waar mogelijk te voorzien van input van Horeca Nederland Haarlem en platform 1013.
Wellicht dat een werkbezoek aan platform 1013 ook mogelijk is met de betreffende cie.
Zodat Haarlem nog op tijd op een juiste manier voor de stad omgaat met Airbnb en
aanverwante platforms



* ■ *
TROTS

Motie Wijkagent o wijkagent, waar bent u toch ?

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 t/m 9 november 2017,
In beraadslaging over de Begroting 2017

Overwegende dat:

• Burgemeester Wienen op meerdere momenten heeft gezegd dat in Haarlem wel 
voldaan wordt aan de verhouding van 1 wijkagent op 5000 inwoners.

• Dit op het eerste gezicht lijkt of alles in orde is.

Wetende dat

• Wijkraden en bewoners aangeven de wijkagent toch veel minder vaak in hun wijk te 
zien dan normaal het geval was.

• Wijkagenten zelf ook aangeven vroeger wel tot 80% in de wijk aanwezig te zijn, maar 
nu soms nog maar voor 40%. Dit vooral door cursussen, ziekmeldingen van collega's, 
extra bureaudiensten en regio diensten.

• Wijkagenten er ook op wijzen, dat de ene wijk ook helemaal niet te vergelijken is met 
de andere wijk, bijvoorbeeld omdat er in de ene wel scholen en een ggz instelling 
staan ( die extra aandacht en capaciteit vragen ) en in de andere wijk niet.

• Ooit de geruststellende gedachte leefde dat de wijkagent in de haarvaten van de wijk 
zat en we in Haarlem zo ellende konden voorkomen voor het begon, maar dit nu dus 
niet meer het geval is

Draagt het college op

Om met een voorstel te komen zodat wijkagenten gewoon weer in hun eigen wijk aanwezig zijn en 
het aanspreekpunt voor de buurt zijn. Dat zij weer in de haarvaten van de wijk zitten en niet buiten 
dienst of op het hoofdbureau zitten. Het voorstel zou een minimum grens kunnen bevatten dat de 
wijkagent gemiddeld in zijn of haar wijk aanwezig moet zijn.
Dit voorstel wordt voor de kadernota aangeboden.


