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Motie 'Maak budget voor de fiets'

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 10 november, in beraadslaging

over de programmabegroting 2017-2021,

constaterende dat;

- er geen geoormerkt budget is voor de bouw van fietspaden en fietsstallingen,

- uit onderzoek van het fietsberaad blijkt dat gemeentes van boven de 100.000 
inwoners gemiddeld 4,5 miljoen per jaar aan fietsvoorzieningen uitgeven;

- dit budget in Haarlem versleuteld zit in herinrichtingprojecten in het kader van 
‘werk met werk maken’;

- Haarlemse fietsinfrastructuur daardoor vooral langs drukke hoofdwegen wordt 
gebouwd;

- uit de resultaten van de fietstelweek blijkt dat fietsers liever niet langs drukke 
hoofdwegen fietsen, maar door achterafstraten of door het groen;

- de huidige manier van budgetteren dus niet leidt tot fietsvoorzieningen die 
aansluiten bij de behoefte van de fietser;

overwegende dat;

- fietsgebruik enorme positieve gezondheids- en verkeerseffecten heeft voor de 

Haarlemmers;

draagt het College op om;

- budget van 4,5 miljoen per jaar voor de fiets vrij te maken

- de kosten hiervan te halen uit de budgetten voor onderhoud van het Haarlemse 
wegennetwerk.

en gaat over tot de orde van de dag.



Actiepartij
GROENLINKS

voor Haarlem

Motie: ‘Maak grijs groener’

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 10 november, in 
beraadslaging over de programmabegroting 2017-2021,

constaterende dat,

het college zich ten doel heeft gesteld om klimaatneutraal te zijn tegen 2030,

- er in de programmabegroting geen streefwaarden zijn opgenomen tot reductie 
van de C02 uitstoot of percentage groene energie,

overwegende,

- het gebruik van zonne-energie hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren,

- er in het bouwbesluit niet standaard opgenomen is dat er zonnepanelen geplaatst 
dienen te worden;

verzoekt het college om;

- te bevorderen dat bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten zonnepanelen 
worden geïnstalleerd, voor zover dat niet in strijd is met de beperkingen zoals 
opgelegd door het beschermd stadsgezicht;

en gaat over tot de orde van de dag.

l



Actiepartij

7!T

voor Haarlem

Motie 'Ruim baan voor EVC'

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 10 november, in 
beraadslaging over de programmabegroting 2017-2021,

constaterende dat;

• de prognose is dat het aantal bijstandsgerechtigden toeneemt,

• het met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt lastig is aan het werk te 
komen, ook vanwege verouderde of afwezige opleiding,

• het EVC (Ervaringscertificaat Verworven Competenties) momenteel alleen voor 
jongeren zonder startkwalificatie wordt ingezet,

mede constaterende dat;

• ROC's sinds enige tijd niet meer geaccrediteerd zijn om ECV trajecten aan te 
bieden,

• een EVC traject door EVC- centrum Nederland wordt aangeboden, 
www.evc-centrum-nederland.nl

overwegende dat;

• een afgerond EVC traject voor werkgevers een belangrijke indicatie kan zijn van de 
actuele competenties van een sollicitant,

verzoekt het College om;

• het aanbieden van een EVC-traject voor jongeren zonder startkwalificatie op MBO 
niveau twee te continueren vanaf maart 2017,

• het aanbieden van een EVC-traject uit te breiden voor de doelgroepen met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt, zoals oudere werkzoekenden en 
arbeidsgehandicapten,

• de kosten hiervan te dekken uit de reserve WWB,

• de raad te informeren over de uitstroom-resultaten met en zonder EVC-traject,

en gaat over tot de orde van de dag.
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voor Haarlem

Motie: 'Onderhoud eerst je eigen vastgoed voordat je dat van een ander doet

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 10 november, in 
beraadslaging over de programmabegroting 2017-2021,

constaterende dat,

- het college zich heeft voorgenomen de restauratie van de Kathedrale Basiliek Sint 
Bavo te ondersteunen met een bedrag van 750.000 euro;

- de gemeente een forse achterstand heeft op het gebied van onderhoud van het

- de gemeente haar vastgoedpositie verzwakt - door verkoop van niet strategisch 
vastgoed - om de achterstand in te lopen;

- er ondanks deze verkoop nog extra geld nodig is, aldus de programmabegroting, 
om de achterstand in te lopen;

draagt het college op;
- alleen aan restauratie van vastgoed in eigendom van derden bij te dragen als de 

onderhoudsachterstand van het gemeentelijk vastgoed is weggewerkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

eigen vastgoed;

J
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voor Haarlem

Motie 'Zicht op Maatschappelijke Vastgoed'

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 10 november, in beraadslaging 

over de programmabegroting 2017-2021,

constaterende dat;

• betaalbaar vastgoed belangrijk is voor een groot aantal maatschappelijke- en 
welzijnsorganisaties om te kunnen functioneren overwegende dat;

• het gebrek aan betaalbaar vastgoed voor maatschappelijke organisaties en 
maatschappelijke initiatieven het welzijn van de burgers kan hinderen,

• voorgaande mogeiijk afbreuk doet aan de sociale samenhang in de stad,

• sociale samenhang in het Haarlemse coalitie programma 'Samen Doen' centraal 

staat

draagt het College op om;
• voor de kadernota 2017 de raad een overzicht van het maatschappelijk 

vastgoed in Haarlem te sturen,
• daarbij een prognose op te stellen van de behoefte aan maatschappelijk vastgoed 

voor de periode 2018 - 2022,
• de genoemde prognose op te stellen op basis van overleg met maatschappelijke 

organisaties en initiatieven in de stad,

en gaat over tot de orde van de dag.



voor Haarlem

Motie “Geld voor (het welzijn van) de mensen en niet in stenen”

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 10 november, in 
beraadslaging over de programmabegroting 2017-2021,

constaterende dat:

er actuele programma’s en ontwikkelingen zijn gericht op bewonersinitiatief en sociaal 

ondernemerschap te weten:

• Programma overheidsparticipatie (i.s.m. Nijenrode University)
• Social Impact Factory
• Subsidie Sociale Initiatieven
• Bestuur op Maat ( BOM)

overwegende dat:

• Waardevolle sociale maatschappelijke bewonersinitiatieven en sociaal 
ondernemerschap sneuvelen vanwege te hoge en wellicht irreële huurprijzen, 
gevraagd door gemeentelijk Vastgoed,

draagt het College op om aan en voor deze bewonersinitiatieven en sociaal 

ondernemerschap:

• reële huurprijzen te vragen

. of: experimenteer locaties “om-niet” vrij te maken waar bewoners en sociale
ondernemers hun initiatieven mogen uitvoeren, uitproberen en verder ontwikkelen

• te ondersteunen met het ontwikkelen van een verdien model

en gaat over tot de orde van de dag.



Actiepartij

voor Haarlem

Motie 'De kost gaat voor de baat uit'

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 10 november, in beraadslaging 

over de programmabegroting 2017-2021,

constaterende dat;

• bij begroting verantwoording van gemeentelijke uitgaven wordt getoetst op 
rechtmatigheid en doelmatigheid,

overwegende dat;

• bij begroting en verantwoording van gemeentelijke uitgaven niet altijd wordt getoetst 
op kostenefficiëntie, oftewel zouden kosten vermeden kunnen worden door gelden 
anders in te zetten,*

verzoekt het College om;

• bij begroting en verantwoording van gemeentelijke uitgaven de kostenefficiëntie 

beter te toetsen,

• te onderzoeken of kosten en menselijk leed in bijvoorbeeld het sociaal domein, 
vermeden kunnen worden door andere inzet van middelen, zoals het overnemen van 
schulden, zoals nu in Amsterdam wordt gedaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

*Voorbeeld;

Een gezin wordt ontruimd uit een woning vanwege € 3000,- huurschuld. De ontruiming en 
opvang kosten vervolgens vele malen meer dan de aanvankelijke schuld, los van het 

menselijk leed.



Bijlage: artikel NRC 5-7-2016 

Bron NRC:

Amsterdam wil schulden van burgers overnemen

Mensen met schulden lopen vaak vast in het systeem. De gemeente Amsterdam wil hen te 
hulp komen, door hun schulden over te nemen.

Petra de Koning

5 juli 2016
De Nationale Ombudsman, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en 
de Algemene Rekenkamer zeggen het allemaal: bij de overheid als schuldeiser gaat er te 
veel mis. En dus, zegt de Amsterdamse SP-wethouder Arjan Vliegenthart in een 
vraaggesprek in deze krant, kunnen gemeenten beter zélf proberen om een oplossing te 
bedenken voor inwoners die schulden bij de overheid niet kunnen afbetalen.

Vliegenthart zal aan het kabinet Rutte II gaan voorstellen dat zijn gemeente de 
problematische schulden overneemt die Amsterdammers hebben bij het Centraal Justitieel 
Incassobureau (CJIB) en dan zelf regelt of en hoe er wordt betaald.

Als dat een succes wordt, als proefproject, wil de gemeente alle overheidschulden 
overnemen van inwoners die in de problemen zitten.

Vliegenthart komt met zijn voorstel net voordat de Tweede Kamer op woensdag met 
staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) praat over haar armoede-en 
schuldenbeleid. In het voorjaar kwam de Nationale Ombudsman al met kritiek op de 
overheid, als een van de grootste schuldeisers, vorige week volgden de WRR en de 
Algemene Rekenkamer: de overheid zou te bureaucratisch werken en de financiële 

zelfredzaamheid van burgers overschatten.

Vliegenthart zegt dat hij vaak ziet hoe mensen vastlopen in „het systeem”. „Als je voor 
mensen oplossingen probeert te bedenken, krijg je bij de Belastingdienst of het CJIB vaak 
als reactie: Computer says no. Mensen raken steeds verder klem, de overheid wordt deel

van het probleem.”
Vliegenthart denkt dat gemeenten de schulden beter zelf kunnen afhandelen omdat ze hun 
inwoners kennen en omdat het beter werkt als je mensen die diep in de schulden zitten „bij 
de hand neemt”. Zelf nemen ze volgens hem in zulke stressvolle situaties te snel 
beslissingen die ze „op korte termijn” belangrijk vinden, maar slecht uitpakken.

Klijnsma erkende al eerder dat overheidsdiensten soms langs elkaar heen werken en dat 
mensen met schulden beter moeten worden beschermd tegen allerlei instanties die beslag 
willen leggen op hun inkomen. Vanaf 1 januari dit jaar is er een speciaal register waarin 
deurwaarders kunnen zien wie er al beslag heeft gelegd op een inkomen, maar de overheid 

zelf is daar nog niet op aangesloten.

Wat al wel bijna geregeld is: het wordt simpeler om te berekenen of het bestaansminimum 
van iemand met schulden wordt aangetast en als dat zo is, mag er geen beslag worden 
gelegd. Onder druk van de Tweede Kamer komt er ook een zogenoemde ‘adempauze’ voor 
mensen met schulden, om tot rust te komen.


