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OPHaarlemOuderen Partij Haarlem

Motie: In de Woonvisie kun je niet wonen - vervolg

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 30 juni 2016 
gehoord hebbende de beraadslaging over de kadernota 2016 heeft de moties: ‘In de 
Woonvisie kun je niet wonen 1 en 2’ warm omarmd.

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016 
gehoord hebbende de beraadslaging over de programmabegroting 2017-2021

Constateert wederom dat:
-de gemeente Haarlem in de vele recent gevoerde discussieavonden over Haarlem 2040 
veelvuldig te horen heeft gekregen, dat de creativiteit van de jeugd belangrijk is voor de toekomst 
van de stad;

-de jeugd na de studie vaak noodgedwongen de stad moet verlaten, omdat er geen betaalbare 
woonruimte beschikbaar;

-dat de wachttijd voor een betaalbare huurwoning steeds meer toeneemt en in de ogen van de 
wachtenden onaanvaardbaar lang is geworden;

-dat Haarlem geen slaapstad mag worden van beter gesitueerde forensen;
-dat de tijd van praten, beleid en condities vormgeven nu moet leiden tot daden,

maar dat er, zoals opgedragen geen voornemen aan de raad is aangereikt hoe te komen tot de 
realisatie van een relevant contingent kleine wooneenheden en aangepaste wooneenheden.

Draagt het College nogmaals op om:
-nu voor de behandeling van de kadernota 2017 te komen met een concreet plan, waarin wordt 
aangegeven hoe de gemeente Haarlem optimaal de realisatie van een relevant contingent kleine 
wooneenheden met een huurprijs onder en/of op de sociale huurgrens gaat bevorderen 
en aangeeft welk aantal wooneenheden als target wordt genomen in 2017 en volgende jaren 
teneinde jeugd voor de stad te behouden en teneinde de wachtlijsten te bekorten;
-te komen met een concreet plan, waarin wordt aangegeven hoe de gemeente Haarlem optimaal de 
realisatie van een relevant contingent aangepaste wooneenheden voor ouderen en mensen met een 
beperking met een huurprijs onder de sociale huurgrens gaat bevorderen en aangeeft 
welk aantal wooneenheden voor ouderen en mensen met een beperking als target wordt genomen 
in 2017 en volgende jaren teneinde onder meer de doorstroming te bevorderen en de wachtlijsten 
te bekorten;
-indien nodig niet te schromen (extra) middelen hiervoor vrij te maken, dan wel inkomsten niet te 
maximeren om dit doel te bereiken cq. te versnellen

en gaat over tot de orde van de dag.
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OPHaarlem
Ouderen Partij Haarlem

Motie: Parkeren tijdens de winkeluren voor een dubbeltje voor één 
uur in de winkelgebieden buiten het centrum

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016 
gehoord hebbende de beraadslaging over de Programmabegroting 2017-2021

Toelichting:
In onze hoofdstad is er oog voor kwetsbare, en tevens voor de infrastructuur van de stad 
noodzakelijke, winkelstraten buiten het centrum.

In Amsterdam geldt de: ‘ÉÉn-uurs-regeling winkelstraten
Voor de winkelstraten buiten het centrumgebied geldt het stop-shop-tarief van € 0,10 voor 
max. 1 uur winkelen’ (uit: http://www.parkeren-amsterdam.com/parkeertarieven )
N.B. dit tarief geldt alleen gedurende de winkelopeningstijden

Onze gemeenteraad stelt, naar verwachting, binnenkort de Detailhandelsvisie vast en in deze 
visie is o.m. het volgende speerpunt opgenomen:
Behoud van een fijnmazige winkelstructuur: dagelijkse boodschappen op een aanvaardbare 
afstand ook in het kader van langer zelfstandig wonen.

Ook in Haarlem is er zicht op de kwetsbaarheid van winkelstraten buiten het centrum en 
evenzeer is er oog voor de noodzaak om winkelstraten buiten het centrum te behouden, mede 
om mensen met beperkte mobiliteit de kans te geven in hun eigen woonwijk de dagelijkse 
boodschappen te doen, waardoor de mogelijkheid van langer zelfstandig wonen ondersteund 
wordt.

Constaterende dat de gemeente Haarlem ambities toont om een fijnmazige winkelstructuur 
in stand te houden en herkent dat de fijnmazige winkelstructuur een van de pijlers is voor 
langer zelfstandig wonen

Draagt het College op om vóór de behandeling van de Kademota 2017:
-te onderzoeken welke winkelstraten buiten het centrum in aanmerking kunnen komen voor 
een tarief van € 0,10 voor maximaal één uur winkelen;
-de budgettaire consequenties en het invoeringstraject in kaart te brengen

en gaat over tot de orde van de dag.
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OPHaarlem
Ouderen Partij Haarlem

Motie: Een milieuvriendelijke gemeenteraadsverkiezing begint bij 
onszelf!

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016 
gehoord hebbende de beraadslaging over de Programmabegroting 2017-2021

Toelichting
Op pagina 126 in Programma 5 van de Programmabegroting 2017-2021 staat:
De ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte is een samenspel tussen de inrichting, de 
functie, het gebruik en het beheer en onderhoud. Er moet worden ingespeeld op de 
toekomstige invloeden van klimaatverandering door te letten op de waterberging en de 
kwaliteit van het Haarlemse oppervlaktewater. Hogere duurzaamheid betekent zwaardere 
eisen op het gebied van af val, grondstoffen en afvalscheiding...................

Het zijn mooie en betekenisvolle woorden, maar ze worden tijdens de verkiezingscampagnes 
bij het afval geplaatst.
Dan krijgt folklore de vrije hand en worden laag na laag partijposters over elkaar heen geplakt 
op de posterborden en wordt er uitbundig gebruik gemaakt van verkiezingsborden op de vele 
bruggen in Haarlem, waarvan er vele na de verkiezingen de afvalberg belasten.

In veel steden in ons land wordt inmiddels centraal het beplakken van borden door de 
gemeente verzorgd. De voorbeplakte borden besparen enorm op het papier- en lijmverbruik. 
Meestentijds is ook geregeld, om dezelfde reden, dat bij/op bruggen etc. geen borden met 
verkiezingsposters meer geplaatst worden.

Blijft Haarlem hierop achterlopen, of zijn wij bereid om plakfolklore te beëindigen ten 
faveure van het milieu en onze voorbeeldfunctie echt waar te maken?

De motie stelt voor om het college te verzoeken om:
-met een plan van aanpak te komen voor het plaatsen van verkiezingsbordenZ-posters 
door Spaamelanden;

zodanig op tijd in 2017 dat de gemeenteraad ruim voor de volgende verkiezingen hierover een 
besluit kan nemen en de uitvoering tijdig ter hand genomen kan worden

en gaat over tot de orde van de dag.



OPHaarlemOuderen Partij Haarlem

Motie: De middelen 2017 van het sociaal domein moeten nu echt 
worden besteed aan zorg

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016 
gehoord de beraadslaging over de programmabegroting 207-2021

Constaterende dat:

-de reserve sociaal domein per 1 januari 2017 incl. een bescheiden negatieve verwerking 
van de 2e bestuursrapportage meer dan 20 miljoen bedraagt en dat er nog een miljoenenresultaat 

over 2016 bij komt;
-het kabinet en de 2e kamer in eerste bewoordingen al aangegeven hebben, dat een landelijke 
onderschrijding van de budgetten met 1,2 miljard uiterst zorgelijk, zelfs zeer ongewenst is;

-de VNG hier tegenover slechts de stuntelige verdediging heeft ingebracht dat de gemeenten ook 
enige reserve moeten hebben in het sociaal domein;

-er in Haarlem meer vraag dan budget is.

Te verwachten is dat de rijksoverheid bij structureel ogende onderschrijding van de budgetten 
sociaal domein op een of andere wijze gaat morrelen aan de omvang van de budgetten.

Een stukje geschiedenis
Vóór 2015 was het in delen van de gezondheidszorg gewoon om een hogere productie in te zetten 
dan het begrote budget, omdat op basis van ervaringscijfers bekend was dat een deel van de 
toegekende productie niet gerealiseerd wordt. Als men wist dat 5%, om meerdere redenen, niet 
gerealiseerd zou worden, dan werd vanaf het begin van het jaar bijvoorbeeld 103% ingezet om 
enerzijds geen grote onderschrijding te krijgen en anderzijds de voorzichtigheid in acht te nemen 
t.b.v. de opvang van calamiteiten. Daarmee bleven onder- en overschrijdingen binnen een 
bandbreedte.

Het sociaal domein in Haarlem in 2017

Als in Haarlem in 2017 de beschikbare budgetten voor het sociaal domein weer (ruim) 
onderschreden worden dan kan de bal wel eens hard in ons gezicht terugkomen.

Als op korte termijn het instrumentarium nog onvoldoende beschikbaar is om er zeker van te zijn dat 
het budget wordt besteed aan zorg, dan wordt middels deze motie ten zeerste aangeraden om per 
zorgsoort begrotingstechnisch een percentage boven 100% van het budget in te zetten.



geeft college de opdracht om uiterlijk in januari een instrumentarium aan de raad voor te leggen 
waarmee (nagenoeg) verzekerd kan worden dat de budgetruimte sociaal domein in 2017 niet (ruim) 
onderschreden wordt.

Als het college van mening is dat dit instrumentarium nog onvoldoende beschikbaar is, dan dient het 
college uiterlijk eind januari opslagen boven de 100% budgetruimte aan te geven, waarmee in 2017 
de budgetruimte vergroot wordt, teneinde te voorkomen, dat in 2017 de uitgaven sociaal domein 
wederom ruimschoots de beschikbare budgetten onderschrijden

Tevens wordt het college verzocht in de VNG/G32 te pleiten voor een duidelijke en inhoudelijke 
communicatie naar Den Haag en stakeholders over de redenen van het ontstaan van het overschot in 
2015. Het was zeer noodzakelijk om in 2015 uiterst voorzichtig te zijn met de inzet van budgetten, 
want het is zeer aannemelijk dat de rijksoverheid een tekort op de budgetten over 2015 van 
1,2 miljard nimmer zou hebben gecompenseerd

en gaat over tot de orde van de dag.
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OPHaarlem
Ouderen Partij Haariem

Motie: Vol aan de bak voor meer werkgelegenheid in Haarlem (2)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 30 juni 2016 
gehoord hebbende de beraadslaging over de kadernota 2016 heeft de motie: ‘Vol aan de 
bak voor meer werkgelegenheid in Haarlem’ warm omarmd.

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016 
gehoord hebbende de beraadslaging over de Programmabegroting 2017-2021

Constaterende dat na de behandeling van de Kadernota waarbij het belang van een grotere 
werkgelegenheid door de gemeenteraad is onderstreept, het ten aanzien van de inzet om 
werkgelegenheid naar Haarlem te halen, dan wel in Haarlem te creëren, nagenoeg stil is 
gebleven.

Toelichting:
In 2009 was er op elke Haarlemmer 0,46 baan; dat is nu 0,41. Als dit getal 
gecorrigeerd/geactualiseerd wordt voor de vergrijzing (afname beroepsbevolking), dan gaat 
het nog altijd om een terugloop in het aantal banen in Haarlem van circa 6.000. Als we 
rekening houden met een groeiende groep Haarlemmers die buiten de stad werkt, dan nog 
komen we minstens 3.000 banen te kort.

Vele problemen, zoals met jongeren, in Haarlem verergeren doordat veel Haarlemmers geen 
of te weinig zicht op een toekomst geboden kan worden, waarbij een baan kan leiden tot 
(behoud van) zelfstandigheid en maatschappelijke status. Nog te vaak lijkt de focus primair 
te liggen op een netwerk van sociale omarming (al levert dat wel wat werkgelegenheid op) 
en/of op dagbesteding.

In juni van dit jaar is geconstateerd dat:
-de werkgelegenheid in Haarlem zorgen baart en zo dit betwijfeld wordt, de groei van de 
werkgelegenheid dat zeker doet,

-In de Kadernota 2016 de aanzetten om de werkgelegenheidsgroei te ondersteunen slechts 
zeer beperkt worden vormgegeven,

-voor het realiseren van de ambities benoemd in het Koersdocument Werk en Inkomen 
groei van de werkgelegenheid wellicht de beste condities is,

-onze burgemeester een belangrijke, zo niet de belangrijkste, ambassadeur van onze stad is.



OPHaarlem en mede-indieners zijn er van overtuigd, dat het belang van toenemende 
werkgelegenheid door eenieder wordt herkend. Het is evenwel een weerbarstig thema, dat 
met de huidige inzet en creativiteit de afgelopen jaren niet tot wezenlijk resultaat heeft geleid. 
Er is meer nodig aan inzet en inventiviteit. De indieners van de motie beseffen dat resultaten 
onzeker zijn, maar dat het college wel beoordeeld kan worden op inzet en inventiviteit. 
Onderkend wordt dat er initiatieven, mede vanuit het college, zijn, zoals Haarlem 3-D stad en 
positieve ontwikkelingen van de groei van de werkgelegenheid in de toeristenindustrie, maar 
het zet geen zoden aan de dijk.

Op 30 juni 2016 werd het college uitgedaagd om alles uit de kast te halen om de groei van 
de werkgelegenheid te bevorderen.
Thans wordt het college opgedragen om:
-de sleutel van de kast te vinden en
-met een actieplan te komen, waarin het gehele college, en de burgemeester in het 

bijzonder, is opgenomen om op elke inventieve manier werkgelegenheid in Haarlem te 
creëren;

-het actieplan uiterlijk in januari 2017 aan de gemeenteraad te presenteren;
-vóór de behandeling van respectievelijk de Kadernota 2017 en de Programmabegroting 

2018-2022 de raad te informeren over de ingezette acties en de mogelijke resultaten

en gaat over tot de orde van de dag.



15

OPHaarlem
Ouderen Partij Haarlem

Motie: Als u mijn invalidenparkeerplaats inneemt, neemt u dan ook 
mijn handicap?

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2016 
gehoord hebbende de beraadslaging over de Programmabegroting 2017-2021

Constaterende dat:
-de programmabegroting in woord er van uitgaat dat alle Haarlemmers gebruik moeten kunnen 

maken van voorzieningen in de stad;
-er vaak auto's zonder IPK (Invaliden Parkeer Kaart) op invalidenparkeerplaatsen geparkeerd staan; 
-daardoor mensen met een handicap niet in de buurt kunnen komen van hun plek van bestemming;

Draagt het College op een daad bij het woord te voegen door foutparkeerders op 
Invalidenparkeerplaatsen te wijzen op de ernst van de overtreding door plaatsing van een bord bij 
elke plek IP-plek met de tekst (of een tekst nader te bepalen i.o.m. de commissie):

Als u mijn plaats inneemt, neemt u dan ook mijn handicap?

en draagt het college op om uiterlijk per 1 april 2017 met de uitvoering gestart te zijn 

en gaat over tot de orde van de dag.


