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Motie Stadsdichter Vrugt

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 10 november 2016

Constaterende dat:

- Haarlem sinds 2004 een stadsdichter heeft en een nieuwe stadsdichter zoekt

-De stadsdichter een Haarlemmer moet zijn die minimaal 6 stadsgedichten per 
jaar kan maken en publiceren over jaarlijks terugkerende zaken , maar ook over 
hoogte- en dieptepunten in Haarlem

-De Stadsdichter door het stadsbestuur wordt aangesteld

Overwegende dat:

-Gemeenteraadslid Sjaak Vrugt als geen ander kan verwoorden wat er speelt in 
de stad

- Vrugt op eigenzinnige poëtische wijze zijn beschouwingen kan verpakken

- Vrugt als geen ander verbonden is met de stad, wat blijkt uit zijn 11 
intensieve jaren Raadlidmaatschap

-Zijn Raadlidmaatschap door onvoorzien en plots vertrek in feite is beëindigd

- De gemeenteraad dit betreurt en van mening is dat Sjaak Vrugt, als geen 
ander, invulling kan geven aan het Stadsdichterschap met bijbehorende 
emolumenten

Draagt het College op

Sjaak Vrugt te benoemen voor de periode 2017-2020 als Stadsdichter 

En gaat over tot de orde van de dag



Motie Goede ambtenaren Vast op Vastgoed
De raad bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, de Begroting 2017-2021 besprekende;

Overwegende dat

• Er op meerdere momenten vragen aan het college zijn gesteld de afgelopen jaren of de 
ambtenarencapaciteit op orde is om de dagelijkse dingen te kunnen uitvoeren

• Wethouder van Spijk op een gegeven ogenblik eerlijk heeft toegegevn dat het bij de afdeling 
vastgoed wel erg krap is.

• Het op de afdeling vastgoed cruciaal is dat daar goede en voldoende ambtenaren zitten omdat 
daar veel geld in omgaat

• Eerlijkheid beloont moet worden

Medeoverwegende :

• De wethouder van financiën en vastgoed zelf met zijn ambtenaren de kenners zijn hoeveel 
capaciteit hier nodig is om de zaken goed op orde te hebben

• Het dus vreemd is als de raad van te voren willekeurig een bedrag vaststelt wat dus 
naderhand of bij de start al onvoldoende kan blijken te zijn

Verzoekt het college:

Om met een voorstel te komen, in overleg met de wethouder financiën/vastgoed en de ambtenaren, 
hoeveel ambtenaren er nodig zijn om de afdeling vastgoed goed te kunnen laten draaien en met een 
dekkingsvoorstel te komen. Waarna de raad in onderling overleg kan besluiten de voorgestelde 
uitbreiding goed te keuren of niet.
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Motie: Maatwerk dat wel werkt

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 10 november 2017 voor 
de begrotingsbehandeling

Overwegende dat:

• Er voor 18+ jongeren met Licht verstandelijke beperking, weinig aanbod 
is voor hen als werk of leer-werkplek.

• Het huidige aanbod, dat gemeente inkoopt, voor een groot deel niet 
‘matcht’ met deze doelgroep, zowel Licht Verstandelijk Gehandicapte 
jongeren als jongeren met Multi-problemen.

• Door gebrek aan passende dagbesteding voor deze jongeren is de kans 
aanwezig dat ze terugvallen in hun oude gedrag.

• Vanuit het werkveld er behoefte is aan differentiatie in het aanbod zodat 
deze jongeren ook aan hun toekomstperspectief kunnen werken.

• Onze professionele partners goede ideeën hebben hoe het beter kan.

Verzoekt het college:

- Om samen met onze professionele partners, de stedelijke CJG- coaches 
en streetcornerwork te verkennen welk aanbod ontbreekt. En samen met hen 
het huidige aanbod tegen het licht te houden en te komen tot een alternatief 
dat wel aansluit bij deze doelgroep en de resultaten hiervan aan de commissie 
samenleving aan te bieden.
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Blijvend in gesprek
De raad bijeen op 7, 9 en 10 november 2016, de Begroting 2017-2021 besprekende;

Constaterende dat

• Door het Poortmodel mensen die langer in de bijstand zitten weinig aandacht 
krijgen;

• Daarom in 2016 en 2017 met alle klanten van de sociale dienst gesprekken 
worden gevoerd;

• voor 2017 hiertoe een bedrag van 318.000 euro is vrijgemaakt;

Overwegende dat

• Het wenselijk is dat met meeste werkzoekenden minstens een keer per jaar 
een gesprek wordt gevoerd omdat onderzoek van het CPB heeft uitgewezen 
dat mensen die langer dan 1 jaar in de bijstand zitten gedemotiveerd raken en 
in een negatieve spiraal terecht komen;

• Het voeren van persoonlijke gesprekken deze demotivatie kan voorkomen en 
de kansen op het vinden van werk aanmerkelijk kunnen vergroten;

• Het plaatsen van langdurig werklozen in werk ook geld en maatschappelijke 
winst oplevert;

Draagt het college op

• Het voeren van gesprekken ook na 2017 te continueren met iedere 
bijstandsgerechtigde die niet is vrijgesteld van het zoeken naar werk;

• Voor het voeren van de gesprekken in de jaren vanaf 2018 zo nodig een 
incidentele of structurele dekking te zoeken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frits Garretsen SP
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Motie 16 bis: Zelforganisaties zijn het cement tussen de stenen

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

Constateert dat:
• op vele momenten het afgelopen jaar door raadsleden is aangegeven dat het 

beëindigen van subsidies aan zelforganisaties tot een niet gewenste situatie heeft 
geleid.

• Meerdere malen het gemis van een flexibel budget is geconstateerd om 
initiatieven/activiteiten te kunnen honoreren.

Overweegt dat:
• Vele raadsleden van mening zijn dat zelforganisaties vaak zeer dicht bij zorgvragers 

kunnen staan, omdat dezelfde taal wordt gesproken en ze daarmee ook vaak in staat 
kunnen zijn om zorgvragen op te kunnen nemen.

Draagt het college op om:
• Zo spoedig mogelijk met de commissie Samenleving in gesprek te gaan over het type 

initiatieven / activiteiten dat voor financiering en/of ondersteuning in aanmerking komt 
(criteria);

• Uitvoering te verbinden aan de uitvoering van de motie ‘versneller voor initiatieven’;
• Voor dekking waar mogelijk gebruik te maken van bestaande middelen (zoals voor de 

versneller en bestaande subsidieregelingen) en mogelijk deels eenmalig voor 2017 
uit de reserve sociaal domein;

• Hoogte van het bedrag en dekking voor 2017 vast te stellen bij de 
decemberrapportage;

• In de loop van 2017 te bezien of deze middelen structureel dienen te worden 
gemaakt.

en gaat over tot de orde van de dag

Toelichting:
Deze motie gaat thans voorbij aan het benoemen van initiatieven van zelforganisaties en 
heeft slechts de strekking om een budget voor 2017 te realiseren voor het kunnen honoreren 
van initiatieven van zelforganisaties en het opdoen van ervaring met een flexibel budget.
Met een bedrag voor 2017 ten behoeve van het subsidiëren van initiatieven en activiteiten 
van zelforganisaties zullen een aantal waardevolle initiatieven en activiteiten ondersteund 
kunnen worden en kan ervaring worden opgedaan. Voor 2018 zal de ervaring van 2017 de 
basis zijn voor mogelijke continuering.
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voor Haarlem

Motie 'Maak budget voor de fiets' BIS

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 bestaande uit 
provinciale- en rijksbijdragen en eigen middelen.

en gaat over tot de orde van de dag.



Motie: ‘Maak grijs groener’ bis

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, voorzover dat niet in strijd is met de beperkingen zoals 
opgelegd door het beschermd stadsgezicht, of schaduw;

- ook andere geschikte middelen voor te schrijven die het energiegebruik van deze 
woningen kunnen verduurzamen.

en gaat over tot de orde van de dag.

1
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Actiepartij

voor Haarlem

Motie - Haarlem zet zich in voor Spaarndam Oost en meer

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 10 oktober 2016,

Constaterende dat

• Haarlem is afgevallen als fusiepartner 
voor de Gemeente Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude.

Overwegende dat

Spaarndam bij voorkeur een ongedeeld 
dorp moet kunnen zijn en het bij deze 
gemeentelijke herindeling logisch is om 
hiervoor te kiezen.
Een ongedeeld dorp de uitdrukkelijke 
wens is van zowel de inwoners van 
Spaarndam Oost als Spaarndam West. 
Het tevens een kans is om een logische 
verdeling van de grond te 
bewerkstelligen.

Draagt het College van B&W op om

• Er alles aan te doen om er voor te
zorgen dat Spaarndam West en Spaarndam Oost worden verenigd onder de vleugels van de 
Gemeente Haarlem.
Er alles aan te doen om het fusieproces te laten resulteren in een situatie waarbij logische 
bestuurlijke grenzen zullen gelden en het gebied ten westen van de A9 en ten noorden van de A200 
onder de gemeente Haarlem te laten vallen (zie gearceerde gedeelte van het bijgevoegde kaartje).

En gaat over tot de orde van de dag.

Wybren van Haga 
VVD



Motie hondenbelasting afschaffen in een poepje en een zuchtje.BIS

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

• Steeds meer mensen zich afvragen waarom er nog hondenbelasting betaald 
moet worden.
• Wethouder Kokke van Bloemendaal zei: „Waarom zou je moeten betalen voor 
een hond? Mensen betalen toch ook niet voor een kat of vogel? Bovendien is 
een hond houden gezond: mensen komen lekker buiten, zijn in beweging, en 
een hond bij je hebben geeft ook een gevoel van veiligheid. Dat is allemaal 
positief en gaan we dus niet belasten.”
• Zelfs Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt het 
"moeilijk te verklaren dat we nog steeds de hondenbelasting hebben".
• Als de gemeentelijke belastingen worden herzien, dat volgens hem een goed 
moment is om te kijken of hondenbezitters nog belast moeten worden voor 
hun huisdier.
• Het hondenpoepprobleem al op zijn retour is, zo stelt Plasterk. Steeds meer 
mensen nemen hondendrollen keurig mee in een zakje.

Mede overwegende dat
• Buurgemeente Bloemendaal nu in 2016 de hondenbelasting heeft afschaft.
• In maar liefst 128 van de 394 gemeentes in 2015 geen hondenbelasting meer
betaald hoefde te worden, o.a. in Leiden, Hillegom en Teylingen en het aantal steden verder en verder 
groeit

• Hondenpoep als ergernis nog maar net in de top 10 staat in Haarlem
• Het aantal boetes wat wordt geschreven voor het niet opruimen van hondenpoep uiterst 

gering is: vanaf 1 jan tot heden welgeteld 6 boetes en 4 waarschuwingen.

Verzoekt het college:

Ook de trend te volgen en te streven naar het afschaffen van de hondenbelasting.
Hier een plan voor te maken en terug te koppelen aan de raad.
Een plan waarin staat hoeveel inkomsten het scheelt, een plan waarom het niet net zo opgelost kan 
worden als het kijk en luister geld, wat eerst ook apart was en daarna uit een algemene belasting 
kwam, een plan waarbij er een voorstel komt hoe hoog de boetes moeten worden verhoogd om de 
standaard gemiste hondenbelasting inkomsten te compenseren. En een plan waarbij dan meteen de 
prioriteitenlijst aan de afdeling Handhaving is toegevoegd.
Mocht er toch financiële dekking nodig zijn om alleen een plan te maken dan graag de dekking 
gebruiken uit de 4 miljoen euro aan extra inkomsten omdat betaald parkeren per minuut destijds elk 
jaar werd uitgesteld ( 1 miljoen extra inkomsten per jaar) of de dekking uit het begrotingsoverschot 
2016 van ruim 5 miljoen te halen.



Christenunie 45 BIS

MOHR
MOTIE 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 en extra belastinginkomsten door groei van het aantal 
bewoners;

Verzoekt het college:
• In 2017 en 2018 500.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor extra ambtelijke 

capaciteit voor het versnellen van de realisatie van (woning)bouwprojecten in de stad;
• Hiervoor op korte termijn dekking te zoeken met als uitgangspunt dat de extra 

capaciteit vanaf januari 2017 kan worden ingezet en de Raad hierover voor het eind 
van 2016 te informeren;

En qaat over tot de orde van de dao.



Perspectief voor werklozen en groen in de stad

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

Constaterende dat
• Een aantal mensen langdurig in de bijstand zit, zonder perspectief op werk;
• Het initiatief van de gemeente Amsterdam om met een werkbrigade deze doelgroep 

gedurende een periode van twee jaar aan het werk te helpen, door ze een baan aan 
te bieden voor werk dat anders was blijven liggen;

• De gemeente Amsterdam deze mensen het minimumloon uitbetaalt evenals een 
transitievergoeding na afloop van de twee jaar;

• Het onderhoudsniveau van het groen op vele plekken op een lager niveau is 
gebracht;

Overwegende dat

• Het hier gaat om werk zoals achterstallig onderhoud van groen, het aanleggen van 
groenstroken en het opruimen van vuil dat anders was blijven liggen, zodat geen 
verdringing van arbeid plaatsvindt;

• Het langdurig werklozen weer uitzicht biedt op vast werk;
• De gemeentelijke sociale dienst het komende jaar met alle ingeschreven 

werkzoekenden een gesprek gaat voeren;
• Het de gemeente ook geld uitbespaard doordat zij aan deze mensen geen 

bijstandsuitkering meer hoeft te verstrekken;

Geeft het college de opdracht

• Samen met Spaarnelanden een voorstel uit te werken, waarbij 50 mensen die langer 
dan twee jaar in de bijstand zitten voor een periode van 2 jaar aan werk wordt 
geholpen;

• Aan deze mensen bij het onderhoud van Groen in de stad het loon volgens de CAO 
uit te betalen evenals een transitie vergoeding na afloop van de twee jaar;.

• De uitwerking van het plan uiterlijk maart 2017 voor te leggen aan de 
raadscommissie Samenleving;

• Een financiële dekking voor deze uitwerking voor te leggen aan de raad

En gaat over tot de orde van 

Sibel Özogul-Özen SP



Ook een goochelaar betaalt op tijd

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

Constaterende dat

• Een groot deel van de korte schuld niet bestaat uit leningen, maar uit 
betalingen die moeten worden gedaan aan „Leveranciers”;

• Deze leveranciers onder andere bestaan uit harde werkende midden en klein 
bedrijven, en zorginstanties;

Overwegende

• Dat het onwenselijk is dat het Midden en Klein bedrijf en zorginstanties 
benadeeld worden omwille van de cashflow van de gemeente Haarlem

Geeft het college de opdracht

Alle betalingen, waarvan de facturen in orde worden bevonden, naar leveranciers, 
binnen de wenselijke en wettige termijn van 30 dagen te voldoen

En gaat over op de orde van de dag



Tom
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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 de 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

‘Pagina 209 en 210 van de begroting
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