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voor Haarlem

MOTIE Beleidskaders hoogbouw en bescherming erfgoed

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op IS-ektöfiër 2017,

In beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:
Sprake is van een toenemend aantal projecten, gebiedsontwikkelingen en ontwikkelvisies met 
een verdichtingsopgave en daarbij vaak sprake is discussies over hoogte accenten en over de 
toekomst van niet door de Monumentenwet beschermde objecten en gebieden;

Verzoekt het college:
Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk bij de Kadernota gebaseerd op onder andere de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit een stadsbrede ontwikkelstudie inclusief een hoogtevisie aan de Raad aan te bieden met 
daarin: 1 2

1. Toetsingskaders voor ontwikkelingen, met name ten aanzien van voorstellen tot 
wijzigingen in hoogte en daarmee het silhouet van de stad

2. Toetsingskaders voor transformatie, betreffende niet door de Monumentenwet
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MOTIE Auto niet in vermogenstoets Bijstand en HaarlemPas

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;
• Andere gemeenten zoals bijvoorbeeld Maastricht1 en Amsterdam2 auto’s tot een bepaalde 

waarde of met een bepaalde ouderdom beschouwen als algemeen gebruikelijk en niet 
meerekenen in de vermogenstoets;

Verzoekt het college
De raad een voorstel voor te leggen waarmee een auto tot een bepaalde waarde of met een 
bepaalde ouderdom niet mee te rekenen in de vermogenstoets op grond van artikel 34 lid 3 van de 
Participatiewet voor het bepalen van het recht op bijstand en de HaarlemPas en de kosten hiervan 
te dekken uit de reserve sociaal domein. 1 2

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 Voorwaarden voor regelingen op website

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

in beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:
• Op de gemeentelijke website regels voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen zoals de 

geldende inkomensgrenzen en vermogensgrenzen niette vinden zijn;

Verzoekt het college
De informatie over alle gemeentelijke regelingen zoals voor minima, subsidieregels en WMO- 
voorzieningen op www.haarlem.nl na te lopen en waar nodig aan te vullen zodat alle voorwaarden 
zijn opgenomen en burgers maximaal worden ondersteund om informatie over regelingen digitaal in 
te winnen.
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MOTIE Geen mensen uit Waarderpolder zetten als er onvoldoende wordt gebouwd

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

in beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:
• De gemeente bezig is op te treden tegen illegale bewoning in de Waarderpolder
• Veel mensen noodgedwongen in de Waarderpolder wonen omdat de wachtlijsten in Haarlem 

voor een sociale huurwoning hoog zijn en ook middeldure huurwoningen en goedkope 
koopwoningen lastig te vinden zijn in onze stad

• Betreffende bewoners van de Waarderpolder geen hinder veroorzaken voor bedrijven met een 
milieucontour en ook geen beroep kunnen doen op overlast van deze bedrijven, juist omdat ze 
er niet legaal wonen;

Verzoekt het college:
De handhaving op illegale bewoning in de Waarderpolder met tenminste 1 jaar op te schorten en de 
gemeenteraad binnen een jaar plannen voor te leggen die voorzien in een stijging van de 
woningbouw in Haarlem met tenminste 1000 woningen bovenop de huidige plannen tot en met 
2020;
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MOTIE Meer gratis Wifi in Haarlem

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

in beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:
• 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;
• De Europese Unie 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;

• Dat voor deze subsidie geldt dat deze wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de 
aanvragen;

Verzoekt het college:
Een aanvraag te doen voor de Europese subsidie om het gebied van het gratis wifi-netwerk in 
Haarlem te vergroten en daarbij in ieder geval te kijken naar de mogelijkheden in de rest van de 
binnenstad en rond wint

it over tot de
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MOTIE Onafhankelijke audit ICT gemeente Haarlem

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

in beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:
• Uitval van ICT systemen als gevolg van problemen met de interne ICT infrastructuur volgens de 

Programmabegroting het grootste bedrijfsvoeringsrisico is;
• De komende jaren wordt geïnvesteerd om de ICT-infrastructuur weer toekomstbestendig te 

maken;
• Er nog geen externe audit gedaan is naar het risico van uitval van ICT systemen;
• Medewerkers van de gemeente Haarlem klagen over trage computers en dat dit mogelijk 

gevolgen heeft voor de arbeidsproductiviteit;
• De gemeente de toegang tot voorzieningen steeds verder digitaliseert en hierdoor afhankelijker 

wordt van ICT;

Verzoekt het college:
Een onafhankelijke audit te doen naar de kwaliteit van de ICT systemen en de (voorgenomen) 
maatregelen voor de aanpassing van de ICT-infrastructuur t.a.v. risico’s op uitval en 
toekomstbestendigheid en de raad zo nodig voor de Kadernota aanvullende maatregelen voor te 
leggen om het risico op uitval terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau en te zorgen dat de ICT 
systemen en de software van de gemeente bij de tijd zijn;

tot de orde van de dag.
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MOTIE Nieuwe periode voor stadsbouwmeester

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 gestaan en dat dit 

mede samenhangt met de plaats in de organisatie1;
• 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:
1. Het contract met de Stadsbouwmeester met een periode van drie jaar te verlengen;
2. De Stadsbouwmeester binnen de gemeentelijke organisatie te positioneren rechtstreeks onder 

het College van B&W;
3. de adviezen van de Stadsbouwmeester telkens aan de Raad aan te bieden tegelijk met de 

beleidsstukken;
4. Budget vrij te maken voor de eigen website van de Stadsbouwmeester;
5. De positie, taken, bevoegdheden en de onafhankelijkheid van de Stadsbouwmeester vast te 

leggen in een verordening;

'er tot de orde van de dag.

1 Jaarverslag 2016, Hoofdstuk 10
2 Zoals onder meer (Jaarverslag 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.

ïrfk Visser 
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MOTIE Een goede stadsbouwmeester laat je lang bouwen aan de toekomst van Haarlem

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

In beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:
• Stadsbouwmeesters in het rijke verleden van de stad voor langere termijn verbonden zijn 

geweest aan de gemeente Haarlem;
• Een langere termijn van de stadsbouwmeester kan bijdragen aan de continuïteit bij stedelijke 

ontwikkelingen die vaak langer dan 9 jaar duren;
• De stadsbouwmeester daarom bij uitstek verbanden kan leggen bij ontwikkelingen door de jaren 

heen en zijn kennis over de regio kan inbrengen bij nieuwe projecten;

Verzoekt het college:
De maximale termijn van 3x3 jaar voor de stadsbouwmeester los te laten en te vervangen door elke
3 jaar te evalueren waarna de periode van de stadsbouwmeester kan worden verlengd,

tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT Bereikbaarheid belangrijker dan popschool

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

In beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:
• De popschool in het Slachthuis duurder uitvalt dan voorzien en er nu wordt uitgegaan van €

4.300.000 (inch btw) waarbij het overige deel wordt verkocht in de aanbestedingsprocedure
• De opbrengst van het overige deel van het gebouw mogelijk lager is doordat het gebouw niet als 

één geheel wordt verkocht
• Bij het popcentrum bovendien wordt uitgegaan van een nadelig exploitatieresultaat van €

350.000 per jaar
• De extra lasten van de popschool er toe leiden dat de saldi van de jaarschijven 2021 en 2022 

negatief worden
• Een brede coalitie heeft aangedrongen op het aanpakken van de mobiliteitsknelpunten van

Besluit:
• In beslispunt 3 te schrappen “, kapitaallasten popschool”
• Beslispunt 5 te wijzigen in “De raad stelt het Investeringsplan 2018-2022 (bijlage 5.1) vast met 

uitzondering van de opname van het popcentrum in het Investeringsplan zoals genoemd als 
nieuwe investering op blz. 9, 10, 16 en 21”

Verzoekt het college:
Voor de Kadernota met voorstellen te komen voor investeringen in bereikbaarheid waaronder in 
ieder geval extra investeringen in fietsparkeren in de binnenstad.

Haarlem
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Motie: Beweging erin

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 6, 8 en 9 november 2017.

Overwegende dat

• Haarlem in 2017 uitgeroepen is tot file hoofdstad nummer 1. Dat naar aanleiding van cijfers 
van de Traffic Index van navigatiedienstverlener TomTom.

• Een gemiddelde rit in en rond Haarlem duurde afgelopen jaar 27 procent langer dan zonder 
ontstoppingen, in de ochtend- en de avondspits liep de vertraging zelfs op tot respectievelijk 
41 en 46 procent.

• TomTom berekende dat een Haarlemmer die dagelijks in de spits naar zijn werk reed vorig 
jaar circa 100 uur in de file heeft gestaan.

• Uit Vitaliteitsbenchmarkt Centrumgebieden; Zicht op de economische vitaliteit van Haarlem 
(Goudappel Coffeng) blijkt dat Haarlem slecht scoort als het om bereikbaarheid gaat.

• Er zeer recent een brandbrief is gestuurd namens Koninklijke Horeca Nederland afdeling 
Haarlem, de Industriekring Haarlem, Haarlem Centraal, Vereniging Eigenaren Binnenstad 
Haarlem, Midden Klein Bedrijf Haarlem en diverse wijkraden, die wijzen op de toenemende 
bereikbaarheidsproblemen van onze stad.

Tevens constaterende dat

• Er nu behoefte is aan actie. Niets doen is geen optie.
• In de brandbrief 19 maatregelen worden genoemd, die in 2017 en 2018 kunnen worden 

uitgevoerd.
• Haarlem de komende jaren gaat groeien in bewoners en bezoekers. Dat betekent meer 

auto's en verkeersdeelnemers en dus meer bewegingen.

Draagt het College van B&W om

• Om nog dit jaar met concrete voorstellen te komen, die tot zeer snelle uitwerking leiden van 
korte termijn maatregelen benoemd in de brandbrief.

En gaat over tot de orde van de dag.



HAARLEM PILOT GEMEENTE

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 6, 8 en 9 november 2017, in
beraadslaging over de programmabegroting 2018 - 2022,

Constaterende dat:
• het cannabisgedoogbeleid in het algemeen niet de verwachte, positieve 

effecten heeft geleverd die we daarvan verwachten;
• dit beleid immers ook negatieve effecten kent als stijging van de 

gezondheidsrisico's, stijging van het aantal verkoopkanalen, stijging van 
de productie en stijging van de georganiseerde misdaad;

• in dit verband kortheidshalve wordt verwezen naar het VNG rapport uit 
november 2015 "Het failliet van het gedogen";

• ook het Haarlemse 'keurmerk beleid' zijn grenzen heeft bereikt.

Overwegende dat:
• Haarlem een voortrekkersrol moet spelen bij het zoeken naar concrete 

oplossingen die de volksgezondheid bewaken en overlast en criminaliteit 
bestrijden;

• het regeerakkoord Rutte III de mogelijkheid biedt om als gemeente deel 
te nemen aan een experiment met gereguleerde cannabisteelt.

Draagt het college op om:

onverwijld en zonder voorbehoud de gemeente Haarlem op te geven voor het 
landelijk experiment met gereguleerde cannabisteelt 
en gaat over tot de orde van de dag.
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Leegstand is een misstand

motie

De gemeenteraad van Haarlem in begrotingsvergadering bijeen op 9 november 2017;

Overwegende dat:

• Leegstand van kantoorruimte een ongewenst maatschappelijk verschijnsel is, gezien 
de woningnood in Haarlem;

• Het wettelijk kader voor leegstandsbestrijding de mogelijkheid biedt leegstand te 
bestrijden;

• Er een groot gebrek is aan betaalbare woningen in Haarlem;

• Het daarom wenselijk is de leegstand van kantoren zoveel mogelijk te beperken;

Constaterende dat:

• 17,7% van de kantoorruimte in Haarlem in 2017 leeg staat met een totale 
oppervlak van 566.000 vierkante meter1;

Verzoekt het college van B&W om:

Een leegstandsverordening op te stellen die vergelijkbaar is met de Amsterdamse 
leegstandsverordening uit 2016, inclusief een bijhorend meldpunt voor leegstand van 
kantoorruimte, en dit binnen 4 maanden aan de desbetreffende commissie te 
presenteren;

E

1 Economische monitor, p.19. (Haarlem, 2017)



Kop op Noord
motie

De gemeenteraad van Haarlem in begrotingsvergadering bijeen op 9 november 2017;

Overwegende dat:

• Er in Haarlem al jaren sprake is van een lange wachttijd voor sociale huurwoningen;

• De wachttijden voor een sociale huurwoning de komende tijd onverminderd hoog zal 
blijven;

• Kavels op de Noordkop in de Waarderpolder al jaren te koop staan;

Constaterende dat:

• Het aantal sociale huurwoningen de komende jaren zal afnemen1;

• Jongeren en mensen met een laag inkomen steeds meer moeite hebben een betaalbare 
woning in Haarlem te vinden2;

• Woningbouwcorporaties aangeven behoefte te hebben aan bouwlocaties;

Verzoekt het college van B&W om:

Binnen drie maanden in kaart te brengen welke belemmeringen weggenomen moeten 
worden om woningbouw op de Noordkop mogelijk te maken en hierover aan commissie 
Ontwikkeling te rapporteren;

En gaat over tot de orde van de dag.

1 Prestatieafspraken Haarlem 2017, p.17.
2 NVM nieuwsbrief, 12-05-2017
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Vier het dagdeel

motie

De gemeenteraad van Haarlem in begrotingsvergadering bijeen op 9 november 2017;

Overwegende dat:
cfrm. cicUji/élew

• Kinderen met een achterstand nu egfl^ticrde1 dagdeel op de peuterspeelzaal terecht 
kunnen;

Constaterende dat:

• Een vierde dagdeel kan bijdragen aan het inlopen van de achterstanden;

Verzoekt het college van B&W om:

In overleg met CJG en de peuterspeelzalen te onderzoeken hoe een vierde dagdeel aan 
peuters met een achterstand aangeboden kan worden;

En gaat over tot de orde van de dag.

êëZ-
C>Pff4.£L*U



/)(p
Fietsen na vijven

motie

De gemeenteraad van Haarlem in begrotingsvergadering bijeen op 9 november 2017;

Overwegende dat:

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

Constaterende dat:

• Weggehaalde fietsen naar het fietsdepot in Cruquius worden gebracht;

• De weggehaalde fietsen in Cruquius van maandag t/m vrijdag tot 16.00 uur 
opgehaald kunnen worden;

Verzoekt het college van B&W om:

In overleg met Paswerk te treden teneinde binnen drie maanden een avond- en 
zaterdagopenstelling van het fietsdepot in Cruquius mogelijk te maken;

En gaat over tot de orde van de dag. ^)
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Maak werk van huiswerk
motie

De gemeenteraad van Haarlem in begrotingsvergadering bijeen op 9 november 2017;

Overwegende dat:

• De Inspectie van het Onderwijs constateert dat talent verloren gaat door te grote 
schoolverschillen1;

• Huiswerkbegeleiding kan helpen om schoolprestaties te verbeteren;

Constaterende dat:

• Schooldiploma's de kans op werk vergroten;

Verzoekt het college van B&W om:

In overleg met de schoolbesturen huiswerkbegeleiding toegankelijk te maken voor ieder 
kind die dat nodig heeft, ongeacht het inkomen van de ouders/verzorgers;

En gaat over tot de orde van de dag
/

1 De staat van het onderwijs 2015-2016, p. 27-34. Inspectie van het Onderwijs (Utrecht, 2017)
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Wonen? Onze zorg!
motie

De gemeenteraad van Haarlem in begrotingsvergadering bijeen op 9 november 2017;

Overwegende dat:

• De wachttijd voor een woning al jaren toeneemt, en er geen vooruitzicht is op een 
snelle verbetering;

• Ouderen steeds langer thuis (moeten) blijven wonen, waardoor er minder 
doorstroming plaats vindt;

• Er voor jongeren en starters weinig betaalbare woningen in Haarlem beschikbaar zijn;

• Uit de toekomstvisie Haarlem 2040 (p. 26) blijkt dat de gemiddelde bezetting per 
woning 2,1 personen is en het aantal eenpersoonshuishoudens verder zal toenemen,

• Hierdoor de behoefte aan extra woningen tot 2040 met 16.700 woningen zal 
toenemen, exclusief vervangende nieuwbouw;

Constaterende dat:

• Er het afgelopen jaar in Haarlem slechts 167 nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd,

• Uit de woonvisie blijkt dat 7500 extra woningen tot 2026 gepland staan,

• Dit aantal onvoldoende is om in de woningbehoefte te voorzien,

• Bevordering van voldoende woongelegenheid volgens artikel 23 van de grondwet 
voorwerp van zorg van de overheid is;

Verzoekt het college van B&W om:

Naast de geplande bouwlocaties ook controversiële locaties in en rond stad in kaart te 
brengen waar de behoefte aan extra 16.700 woningen kan worden gerealiseerd, en de 
resultaten vóór het einde van het eerste kwartaal van 2018 aan de commissie 
Ontwikkeling te presenteren;

En gaat over tot de orde van de dag.


