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Motie graag een vertrouwde stadsnotaris

De gemeenteraad in de begrotingsvergadering bijeen op 6, 8 en 9 november 2017 

Constaterende dat

De gemeente bij notariële verrichtingen elke keer door andere kantoren is 
vertegenwoordigd

Het initiatief om een notaris te vinden aan anderen wordt overgelaten

Daarmee de kwaliteit en het belang van de gemeente onvoldoende is 
gewaarborgd

Overwegende dat

De gemeente Haarlem een belangrijke contractspartij is

Het daarom gerechtvaardigd is dat de gemeente het voortouw neemt in het 
aanwijzen van een paar notarissen

Besluit dat

Het college tenminste twee hoogstaande notariskantoren aanwijst die de 
gemeente voortaan bij notariële handelingen adviseren en vertegenwoordigen



voor Haarlem

Motie “Pilot warmtewinning uit wegdek”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 9 november 2017, 

sprekend over de meerjarenbegroting 2018 - 2022,

constaterende dat,
- de gemeente Haarlem de ambitie heeft in 2030 klimaatneutraal te zijn,

- uit de programmabegroting blijkt dat de realisering van deze ambitie nog ver weg is,

- alle mogelijke middelen dienen te worden ingezet als we die ambitie willen halen

overwegende dat,
- asfalt op zomerse dagen tussen de 40 en 50 graden warm kan worden,

- de zon in Haarlem tot 10% vaker schijnt dan in de rest van Nederland,

draagt het College op;
- een pilot op te zetten om warmtewinning gecombineerd met warmte koude opslag te 

testen op een fietspad of autoweg,

en gaat over tot de orde van de dag.
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voor Haarlem Christenunie
Motie ‘Promoot meldpunt zwangerschapsdiscriminatie’

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4, 6 en 7 november 2017, bij de
bespreking van de Programmabegroting 2018-2022,

constaterende dat,

- uit onderzoek blijkt dat 44% van de vrouwen discriminatie van de werkgever ervaart bij 
zwangerschap,

- dat betreft ontslag, degradatie, niet verlengen jaarcontract, ontzeggen van opleiding, 
ontzeggen van kolftijd of domweg ‘vergeten’ na zwangerschapsverlof,

- vrouwen vaak niet weten dat de werkgever hiermee in strijd met de wet handelt,
- er sinds een jaar een meldpunt zwangerschapsdiscriminatie 

(https://www.mensenrechten.nl/zwanqerschapsdiscriminatie,)in het leven geroepen is,
- dit nog bij weinige bekend is,

overwegende dat,

- het op de wereld zetten van een kind een heel kwetsbare aangelegenheid is,
- vrouwen van uit die kwetsbaarheid moeite hebben om in te gaan tegen dit 

onmenselijke gedrag,

draagt het college op:

- om het Centrum voor Jeugd en Gezin de vrouwen actief te laten wijzen op dit

- bij het werkplein informatie te verstrekken middels posters of folders over dit meldpunt,

- bij bureau Discriminatiezaken aandacht te vragen voor dit meldpunt,

- bij vragen over dit soort (aangekondigd) ontslag actief door te verwijzen naar het 
Juridisch Loket of Sociaal Raadslieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

meldpunt,



Actiepartij

voor Haarlem Chrisxenume ^

Motie ‘Gezondheidseffecten in alle bouwplannen’

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4, 6 en 7 november 2017, bij de bespreking 
van de Programmabegroting 2018-2022,

constaterende dat,

- de nieuwe Omgevingswet gemeentes opdraagt om de gezondheidseffecten van alle 
bouwkundige ingrepen in de stad mee te laten wegen bij besluiten,

- uit beantwoording van technische vragen blijkt dat hier nog geen voorziening voor is getroffen 
in Haarlem,

overwegende dat,

werken aan een gezonde stad alleen kan door een gebouwde omgeving die verleidt tot gezond 
gedrag zoals actieve mobiliteit,

draagt het college op

- bij alle toekomstige bouwplannen voor woningen, commercieel vastgoed en infrastructuur de 
gezondheidseffecten te inventariseren en op te nemen in de betreffende stukken,

en gaat over tot de orde van de dag.



voor Haarlem

Motie “30 dagen AIRBNB en soortgelijke overnachtingsmogelijkheden”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 9 november 2017, 

sprekend over de meerjarenbegroting 2018 - 2022,

constaterende dat,
- uit de beantwoording van technische vragen van Actiepartij blijkt dat er geen zicht is 

op het aantal overnachtingen via AIRBNB en vergelijkbare platforms,

- als reden wordt opgegeven dat er geen toeristen belasting wordt afgedragen,

- de gemeente hiermee een belangrijke bron van inkomsten misloopt,

- buurten veel overlast rapporteren van langdurig verhuurde woningen,

- de woonverordening toestaat dat woningen 60 dagen per jaar verhuurd kunnen 

worden,

overwegende dat,
toeristen een ander dag en nachtritme (kunnen) hebben dan werkende bewoners,

draagt het College op;
- de woonverordening aan te passen zodat woningen nog 30 dagen per jaar verhuurd 

mogen worden,

- er voor te zorgen dat er toeristenbelasting wordt afgedragen,

- te voorzien in adequate naleving en handhaving,

en gaat over tot de orde van de dag.



voor Haarlem

Motie “Handhaven op overlevingsfraude schaadt alleen de gemeentekas”

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 9 november 2017, 

sprekend over de meerjarenbegroting 2018 - 2022,

constaterende dat,
- er in de meerjarenbegroting staat dat fraudebestrijding bij de Participatiewet € 853.000,- 

kost, oplopend tot€ 898.000,- in 2022 en dat de baten gelijk blijven op € 37.000,- per jaar,

overwegende dat,
- de verhouding van kosten en baten van de fraudebestrijding op dit punt compleet scheef is,

draagt het College op;
- om alleen dan te handhaven als er sprake is van fraude met een bedrag dat de inzet van 

handhaving in financiële zin redelijk kan worden terugverdiend en in andere gevallen te 

schikken,

- handhavingscapaciteit die vrijkomt daar in te zetten op die zaken waar nu door de inwoners 

van Haarlem prioriteit aan wordt gegeven en die nu niet voldoen aan de verwachting, (te 

vinden in de Omnibusonderzoeken),

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

Motie “Krokodillen verschieten niet zomaar van kleur”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 9 november 2017, 
sprekend over de meerjarenbegroting 2018 - 2022,

constaterende dat,
- het college in de meerjarenbegroting geen beleidsvoornemens heeft om thema 1: Bestrijdt 
de paarse krokodil uit te voeren en verwijst naar de informatienota hierover,
- ex-gedetineerden, mensen uit de OGGZ doelgroep nog veel bureaucratie ervaren,
- het vaak niet lukt om zonder (professionele) begeleiding (snel) voorzieningen aan te 
vragen,
- er nog steeds post zoekraakt die in de brievenbus van sociale- en burgerzaken wordt 
gedaan met alle gevolgen van dien,
- dat uit de meerjarenbegroting blijkt dat slechts 63% van de WMO aanvragers tevreden is 
over de snelheid van de afhandeling van WMO aanvragen,

overwegende dat,
- er veel te verbeteren valt in de efficiëntie van het behandelen van aanvragen van 
postadressen, uitkeringen en WMO voorzieningen,

draagt het College op;
- om voor de verkiezingen van 2018 met verbetervoorstellen te komen om de ambtelijke 
processen, met name tussen verschillende afdelingen van de gemeente te stroomlijnen en 
deze voorstellen aan te bieden aan de commissie samenleving,
- een duidelijke werkinstructie te maken voor ambtenaren die als eerste contact met de 
burger hebben, waarbij de hulpvraag van de burger centraal staat en uitgaat van vertrouwen 
en deze werkinstructie voor de verkiezingen van 2018 aan te bieden aan de commissie 
samenleving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Baaijens
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voor Haarlem

Motie “Geen hoogbouw zonder visie”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 9 november 2017, 

sprekend over de meerjarenbegroting 2018 - 2022,

constaterende dat,
- hoogbouw bij steeds meer nieuwbouw projecten is opgenomen,

- er vaak veel weerstand is tegen deze plannen bij omwonenden,

overwegende dat,
hoogbouw vooral ten goede komt aan de opbrengstmaximalisatie van de ontwikkelaar, 

de kwaliteit van de omgeving van hoogbouw vaak deerniswekkend is, 

hoogbouw na aftrek van lege ruimte voor slagschaduw, wind, en het beperkte aantal 

woningen per laag terwijl er toch een lift en trappenhuis nodig is per saldo niet heel veel 

extra woningen oplevert,

draagt het College op;
- een hoogbouwvisie ter bespreking voor te leggen aan de commissie ontwikkeling

- tot de vaststelling van de hoogbouwvisie alle plannen waarin hoogbouw is 

opgenomen stil te leggen,

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

Motie “Maak maatschappelijk vastgoed betaalbaar”

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 9 november 2017, 

sprekend over de meerjarenbegroting 2018 - 2022,

constaterende dat,
- er door de gemeenteraad als jaren wordt gevraagd naar een overzicht van en vraag naar 

maatschappelijk vastgoed,

- op dit moment de vraag veel groter dan het aanbod, met name van zelforganisaties,

- de huidige huurprijzen van maatschappelijk vastgoed hoog zijn en de kwaliteit van het vastgoed 

over het algemeen slecht,

overwegende dat,
- de huidige hoeveelheid, bouwkundige staat en prijs van maatschappelijk vastgoed te 

wensen overlaat,

- de overheid steeds meer initiatief vraagt van de burger,

- de burgers hiertoe vaak ook bereid zijn, maar het ontbreekt aan voorzieningen,

- in dit kader The Right to Challenge https://www.riqhttochallenqe.nl een kans kan krijgen,

- initiatieven van uit de bevolking effectief en veel goedkoper zijn dan professionele inzet,

draagt het College op;
- het maatschappelijk vastgoed om niet te verstrekken aan buurt- en wijkinitiatieven en 

zelforganisaties als dit vastgoed incourant is en gebreken vertoond,

- in de gebruiksovereenkomsten goede afspraken te maken over beheer en onderhoud,

- hierbij rekening houden met the Right to Challenge,

en gaat over tot de orde van de dag.



Actiepartij

Christenunievoor Haarlem

Motie “Parkeernorm fiets”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 9 november 2017, 

sprekend over de meerjarenbegroting 2018 - 2022,

constaterende dat,
bij grootschalige nieuwbouw en verbouw er niet standaard voorzieningen worden 

gebouwd voor het stallen van fietsen, 

het stallen derhalve op straat gebeurd,

overwegende dat,
- fiets parkeren op straat belemmerend kan zijn voor mensen die slecht ter been zijn of 

mensen die een kinderwagen bij zich hebben,

draagt het College op;
- een fietsparkeernorm voor inpandige fietsenstallingen voor alle grootschalige 

verbouwing- en nieuwbouwprojecten op te stellen,

- deze norm als harde eis bij alle projecten op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.



Actiepartij

voor Haarlem ChristenUnie
Motie ‘Fietsparkeernorm bij detailhandel’

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4, 6 en 7 november 2017, bij de bespreking 
van de Programmabegroting 2018-2022,

constaterende dat,

- winkeliers het toejuichen dat hun klanten op de fiets komen,
- winkeliers echter overlast rapporteren van geparkeerde fietsen zoals bijvoorbeeld in de evaluatie 

van het ondememersfonds binnenstad,
- de gemeente Haarlem streeft naar het bouwen van inpandige, fietsparkeervoorzieningen om de 

fietsparkeerdruk op straat te verminderen,

overwegende dat.

- fietsparkeervoorzieningen relatief kosteneffectief zijn,
- beheer en onderhoud van deze voorzieningen een extra druk op de begroting leggen,
- het vreemd is dat belangrijkste belanghebbenden van deze voorzieningen geen bijdrage hoeven 

te leveren,
- supermarktketens wel genegen zijn te investeren in autoparkeervoorzieningen maar niet in 

fietsparkeervoorzieningen,
- terwijl op veel plekken het merendeel van hun klanten op de fiets komt, 

draagt het college op:

- een fietsparkeernorm voor detailhandel te hanteren,
- te onderzoeken of winkeliers naar rato van omzet of het aantal klanten een financiële bijdrage 

kunnen leveren aan het realiseren en beheren van deze voorzieningen,



Christenunie
MOTIE Urgentieverklaring bij relatiebreuk met kinderen

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

In beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:
• In de huidige huisvestingsverordening relatiebreuk geen reden is voor het geven van een 

urgentieverklaring;
• Dit in veel gevallen ook niet nodig is omdat mensen zelf een oplossing vinden voor hun 

huisvesting;
• Er desondanks met name als er sprake is van minderjarige kinderen, sprake kan zijn van 

schrijnende situaties die buiten de huidige urgentie categorieën vallen;
• Op grond van artikel 9 lid 11 en 12 van de huisvestingsverordening inschrijftijdverlenging kan 

worden verleend aan woningzoekenden met kinderen die niet in aanmerking komen voor een 
urgentieverklaring, met maximaal vier jaar inschrijftijdverlenging;

• Jaarlijks circa 30 verzoeken worden ingediend voor inschrijftijdverlenging;
• Deze inschrijftijdverlening door de lange wachtlijsten in Haarlem niet altijd tijdig voor het ontstaan 

van dakloosheid of binnen de maximale geldigheidstermijn van een jaar tot het toewijzen van een 
woning leidt;

• In veel andere gemeenten in de huisvestingsverordening in specifieke situaties echtscheiding wel 
reden kan zijn voor het geven van een urgentieverklaring en deze optie ook is opgenomen in de 
VNG-modelverordening;

• Het beter is als kinderen in dergelijke situaties terecht komen in een woning en niet in de 
daklozenopvang;

Verzoekt het college:
De raad voor de Kadernota een wijziging van de huisvestingsverordening voor te leggen waarin 
wordt geregeld dat mensen die een woonruimte hebben of zullen moeten verlaten in verband met 
echtscheiding, verbreking samenwoning of verbreking geregistreerd partnerschap en waarbij sprake 
is van niet verwijtbare dreigende dakloosheid en sprake is van aantoonbare zorg voor één om meer 
minderjarige kinderen een urgentieverklaring kunnen krijgen dan wel de termijn voor de 
inschrijftijdverlenging te verlengen met 2 jaar;

er tot de orde van de dag.

Christenunie
Fiank'Viss



        Motie 50 

 

 

 

 

 

 

MOTIE 

Maak van een groen Emmaplein een sluitende businesscase 

De raad bijeen tijdens de begrotingsbehandeling op donderdag 9 november 2017, 

Constaterende dat: 

 Het Emmaplein naast de Sint Bavo Basiliek in het verleden een prachtige kerktuin 
geweest is. 

 Er al jaren gelobbyd wordt voor het opnieuw inrichten van het Emmaplein en deze 
plannen recent weer onder de aandacht van de raad en het college zijn gebracht 

 De Sint Bavo Basiliek in een sterk versteende buurt staat met weinig openbaar 
toegankelijk groen 

 

Overwegende dat: 

 Er voor deze gewenste ontwikkeling een forse investering nodig is van minimaal 1,5 
miljoen euro 

 Het huidige Emmaplein voornamelijk uit parkeerruimte bestaat 

 Er op deze plek door bewoners, bezoekers van de Basiliek en de nabijgelegen 
Stadsschouwburg aantoonbaar behoefte is aan parkeerruimte 

 De in de directe omgeving beperkt beschikbare particuliere parkeerruimte snel in 
waarde stijgt 

 
 

Verzoekt het college 

 Te onderzoeken in hoeverre er een sluitende businesscase haalbaar is door onder 
het Emmaplein een ondergrondse parkeergarage te laten realiseren, die deels aan 
particulieren per parkeerplaats verkocht wordt en deels beschikbaar gemaakt wordt 
voor bezoekers 

 Uit deze Grondexploitatie de vergroening van het Emmaplein te financieren met een 
openbare stadstuin als resultaat 
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Motie Kenauleerstoel voor kennis in Haarlem 

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

Constaterende dat: 

• Er hard gewerkt wordt aan universitair onderwijs in onze gemeente; 
 

Overwegende dat: 

• Kennis bij een universitaire instelling van grote waarde kan zijn voor de directe 
omgeving van in de instelling; 

• De constructie van extern gefinancierde leerstoelen voor één of meerdere dagen in 
de week bij vrijwel elke universiteit worden gebruikt voor kennisontwikkeling op 
bepaalde gebieden; 

• Er in Haarlem vele gebieden zijn waarop academische kennis van toegevoegde 
waarde kan zijn voor Haarlemmers en Haarlemse ondernemers, variërend van 
schilderkunst tot bierbrouwen, van 3d printen tot het scheiden van afval en van 
popmuziek tot archeologie; 

 

Verzoekt het college om:  

• Te onderzoeken op welke wijze de gemeente een academische Kenauleerstoel kan 
instellen die op een kundige, krachtige en eigenwijze manier tot kennisvermeerdering 
in de gemeente en regio kan leiden; 

• In dit onderzoek op te nemen hoe dit gefinancierd zou kunnen worden (al dan niet 
samen met andere publieke en/of private partijen); 

• Te onderzoeken welke onderwerpen het meeste van waarde zouden zijn voor 
Haarlemmers, Haarlemse ondernemers en de gemeente; 

• De uitkomsten van dit onderzoek voor de behandeling van de kadernota 2018 te 
rapporteren aan de gemeenteraad. 

 

En gaat over op de orde van de dag. 

 
 
 
 



 

 

 

          MOTIE 52 

 

 

 

 

 

Motie Kom nu dat dak op. 

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

Constaterende dat: 

• Haarlem vooroploopt met coöperatieve zonnedaken; 

 
Overwegende dat: 

• Haarlem graag koploper wil blijven als het gaat om collectieve zonnedaken; 
• Er nog veel daken zijn waar geen zonnepanelen geplaatst zijn; 
• Het regeerakkoord kansen biedt voor coöperatieve zonnedaken;  

 

 

Verzoekt het college om:  

 Zich extra in te zetten om voor de hele gemeente duidelijk te maken welke 

daken geschikt of geschikt te maken en beschikbaar zijn voor gezamenlijke 

zonnedak. 

 

En gaat over op de orde van de dag. 

 
 
 
 


