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AMENDEMENT Meer ambtenaren voor meer woningen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016,

In beraadslaging over de Programmabegroting 2017

Constaterende dat:
• Er grote vraag is naar woningen in Haarlem en de economie aantrekt;
• Het college verwacht meer bouwprojecten in Haarlem van de grond te kunnen krijgen 

als er daartoe meer ambtelijke capaciteit beschikbaar zou zijn;
• Versnelling van bouwprojecten leidt tot extra inkomsten in de vorm van onder meer 

grondopbrengsten, bouwleges, extra belastinginkomsten door groei van het aantal 
bewoners;

BESLUIT

Aan beslispunt 2 toe te voegen:

d. In 2017 en 2018 250.000 euro perjaar beschikbaar te stellen voor extra ambtelijke 
capaciteit voor het versnellen van de realisatie van (woning)bouwprojecten in de stad en dit 
te dekken uit extra inkomsten uit grondopbrengsten, bouwleges, extra belastinginkomsten 
door groei van het aantal inwoners;



ChristenUnie
MOTIE Meer zorg voor nazorg ex-gedetineerden

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016,

In beraadslaging over de Programmabegroting 2017

Constaterende dat:
• Op de begroting 55.000 euro beschikbaar is voor de nazorg van ex-gedetineerden
• Onduidelijk is of dit voldoende is om de ruim 200 Haarlemmers die jaarlijks de 

gevangenis verlaten te helpen zodat zij hun leven weer op het spoor krijgen en zo 
nieuwe problemen zoals recidive te voorkomen;

Verzoekt het college:
De resultaten van het beleid en de resultaten van de gemeentelijke nazorg voor ex- 
gedetineerden voorde Kadernota te evalueren,

Engafatover tot de orde van de dag.

g£nk Visser 
hristenUnie
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MOTIE Subsidie voor psycholance

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016,

In beraadslaging over de Programmabegroting 2017

Constaterende dat:
• Momenteel het vervoer van verwarde personen grotendeels wordt verzorgd door de 

politie;
• De Nationale Politie heeft aangegeven in 2017 hiermee te stoppen;
• Er vanuit de Rijksbegroting enkele miljoenen euro beschikbaar is gesteld als subsidie 

voor experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met acuut verward 
gedrag;

• Het hierbij moet gaan om vernieuwende oplossingen, waarbij vervoer wordt 
aangeboden dat aanvullend is op het huidige ambulance vervoer door de Regionale 
Ambulancevoorzieningen (RAV);

• Subsidieaanvragen voor de eerste tranche van 2 miljoen euro (maximaal 2 ton 
subsidie per subsidieaanvraag voor 24 maanden) kunnen worden gedaan tot 6 
december en voor de 2e tranche in maart 20171

Verzoekt het college:
Samen met betrokken partijen uit de regio een subsidie-aanvraag te doen voor een pilot met
psycholances, speciaal voor dit doel ingerichte ambulances met psychiatrisch personeel.

Enjfeat over tot de orde van de dag.

rfernk Visser
Christenunie

1 http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidiekalender/detail/item/actieproqramma-lokale-initiatieven- 
mensen-met-verward-qedraq-experimentele-proiecten-vervoer/
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Transparant(er) over onderhoudsachterstand

De raad bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, de begroting 2017-2021 besprekende;

Constaterende dat

• "Het groot- en vervangingsonderhoud wordt geprogrammeerd op basis van de 
technische kwaliteit van het areaal. Dit wordt geïnventariseerd door middel 
van inspecties"

• "Om effectief te kunnen programmeren en (onderhouds-) werken met elkaar te 
kunnen combineren, is het normaal dat een deel van het areaal niet voldoet 
aan het gewenste onderhoudsniveau"*

Overwegende dat

• Het onmogelijk is voor de raad om keuzes te maken over de 
onderhoudsbegroting, als er geen duidelijk beeld is van de 
onderhoudsvoorraad

• Met name de informatie over het deel van het areaal wat niet voldoet aan het 
gewenste onderhoudsniveau hierbij van belang is;

Draagt het college op

Bij kadernota, Jaarrekening, begroting en bestuursrapportages expliciet verslag te 
doen van:

• Het deel van het areaal wat niet voldoet aan het gewenste onderhoudsniveau 
expliciet te benoemen

• Hiervan de kosten en planning wanneer dit wél op het gewenste niveau wordt 
gebracht te melden

• in hoeverre deze onderhoudsvoorraad groeit, omdat eventueel uitstel tot extra 
kosten zal leiden;

ïsser Christenu

*Pagina 209 en 210 van de begroting
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MOTIE : 2017- JAAR VAN DE ONTMOETING

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 10 november 2017

CONSTATERENDE DAT:

• Het percentage ‘Haarlemmers dat aangeeft voldoende contact te 
hebben’ in de afgelopen 5 jaar gedaald is met 4 procent van 75% in 
2011 naar 71% in 2015

• Er in de komende jaren naar gestreefd wordt om dit cijfer naar ‘meer 
dan 80 %’ te brengen

• Er in de programmabegroting slechts summier wordt aangegeven hoe 
dit doel bereikt moet worden

• Het een landelijke trend is dat het gevoel van eenzaamheid onder alle 
leeftijdsgroepen toeneemt

• Haarlem, met het percentage van 29 % van de bewoners die aangeeft 
in meer of mindere mate eenzaam te zijn, deze trend volgt

OVERWEGENDE DAT :

• Eenzaamheid wordt gezien als een van de grootste maatschappelijke 
problemen van deze tijd

• ‘Eenzaamheid structurele aandacht verdiend
• Dit probleem in het licht van de maatschappelijke veranderingen als 

langer thuis blijven wonen en toenemende digitalisering zal groeien
• Eenzaamheid allereerst een maatschappelijk probleem is wat ook 

economische consequenties heeft, - een gevoel van eenzaamheid 
vertaalt zich vaak in lichamelijke en psychische klachten met als gevolg 
hogere zorgkosten

VERZOEKT HET COLLEGE:

• 2017 uit te roepen tot het ‘Jaar van de Ontmoeting’
• Initiatieven die plaats vinden in dit kader te coördineren en het Jaar van 

de Ontmoeting' evenals evenementen die plaatsvinden in dit kader, 
stadsbreed te communiceren

• Met de commissie Samenleving in gesprek te gaan over de invulling 
van het Jaar van de Ontmoeting
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