
Motie De Voedselbank helpt, dus help de Voedselbank

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 november 2017,
In beraadslaging over de Begroting 2017

Overwegende dat:

• Er in de voedselbank een brand is geweest en dit kosten met zich meebrengt voor een 
organisatie die goed werk doet en op vrijwilligers drijft

• De Voedselbank ook van de huidige locatie moet verhuizen ( waar het geen huur betaald) 
naar een nieuwe locatie waar het wel huur moet betalen. Dit omdat de gemeente de huidige 
locatie wil ontwikkelen.

Wetende dat

• Sommige organisaties in Haarlem belangrijke sociale taken doen, die als zij dit niet deden 
uiteindelijk op het bordje van de gemeente kunnen komen en dan de gemeente meer geld 
kost.

• De voedselbank door de brand en het feit dat ze nu huur moet gaan betalen in een moeilijke 
periode kan komen.

Draagt het college op

• Om zeker het eerste jaar op de nieuwe locatie van de voedselbank coulant te zijn en de huur 
voor rekening van de gemeente te nemen ( 55.000 euro)

• De raad aan te geven of en hoe de voedselbank in de nieuwe situatie levensvatbaar is en 
behouden kan blijven (dit voor 1 januari 2018)

En gaat over tot de orde van de dag

Trots Haarlem



Motie Haarlem houd je aan de Zorgplicht: Hanteer tenminste de Richtlijnen bij rubbergranulaat

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 november 2017,
In beraadslaging over de Begroting 2017

Overwegende dat:

• Er (nog) geen wettelijk eisen zijn om gezondheid en (milieu) veiligheid van rubbergranulaat te 
garanderen.

• De Europese unie bezig is om strengere normen voor rubbergranulaat in te voeren ( 
https://www.ad.nl/buitenland/europa-wil-schonere-korrels-in-kunstgrasvelden~af815596/)

• Er veel twijfel is over de veiligheid van rubbergranulaat en niemand tot nu echt de definitieve 
conclusie heeft. Zembla heeft meerdere keren gewezen op risico's voor gezondheid en milieu 
en het RIVM start na een eerste onderzoek ( vooral literatuur) nu toch een tweede 
onderzoek om grondiger de veiligheidsaspecten te kunnen beoordelen.

Wetende dat

• De gemeente een zorgplicht heeft en zich dus wel aan de richtlijnen zou moeten houden als 
minimale garantie voor de veiligheid van mens en milieu.

Draagt het college op

• Om in ieder geval voor gebruik van SBR rubber als infill op kunstgrasvelden de richtlijnen van 
BSNC (*) te hanteren en handhaven.

• En de door de banden branche Vaco en Band & Milieu per 1 maart 2017 nieuwe norm voor 
de gehalten PAKs in rubbergranulaat van maximaal 20 mg/kg te gebruiken voor aanleg en 
gebruik kunstgrasvelden ( VACO en RIVM ) *2

* BSNC (= Branche vereniging sport en cultuurtechniek)
https://drive.gooele.eom/file/d/0BxFrPNmYaJi8TXg4cVVIMml3QUE/view
*2 Vaco ( = Bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche)

http://www.recvbem.nl/sites/recvbem.nl/files/user/170215 persbericht band en milieu legt nieu
we norm voor rubberkorrels op.pdf

En gaat over tot de orde van de dag

Trots Haarlem
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Stadsbouwmeester(és); geheel onafhankelijk...yés!

OPHaarlerr

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

Constaterende dat:
• Er sinds 2014 vanuit de Raad en de raadscommissie Ontwikkeling herhaaldelijk verzocht is 

om een gedegen besluit vanuit het College welke recht doet aan een correcte invulling van 
de functie van de Stadsbouwmeester(es) en ARK;

• De twee toegestuurde Collegebesluiten Nieuwe werkwijze Stadsbouwmeester en ARK, ‘met 
stoom uit onze oren' tot tweemaal toe zijn teruggegeven aan de wethouder, omdat ze geen 
recht deden aan de afspraken binnen het coalitieakkoord e/o aan de onafhankelijke positie 

van de stadsbouwmeester(es);
• Er na diverse overleggen en besprekingen tussen college en raadsleden er nu een derde 

aangepaste versie van het Collegebesluit omtrent de Nieuwe werkwijze Stadsbouwmeester 
en ARK ligt welke is besproken in de commissievergadering van 5 oktober 2017;

Overwegende dat:
• De definitie van 'stadsbouwmeester(es)' luidt: Een door de gemeenteraad benoemde 

onafhankelijke deskundige die gevoed door zijn/haar vak inhoudelijkheid aan het College van 
B & W en de Raad gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over inrichtingsvraagstukken en

ruimtelijke opgaven;
• Het onafhankelijk advies van ARK en Stadsbouwmeester(es) transparant en zichtbaar dient te 

zijn bij besluiten en notities die voorgelegd worden aan de Raad als input bij het maken van 

de afwegingen en besluiten door de Raad;
• Voor de positie van de onafhankelijkheid van de stadsbouwmeester(es) ook de onafhankelijke 

positionering en financiering binnen de ambtelijke organisatie van belang is.

Draagt het College op :
• Adviezen van de stadsbouwmeester(es) voortaan concreet in een aparte paragraaf op te 

nemen in de besluiten, startnoties en andere stukken aangaande ruimtelijk beleid, (groot) 
stedelijke ontwikkelingen ontwikkelprojecten, de samenhang openbare ruimte e.d.

• De stadsbouwmeester(es) in functie alsook budgettair niet te positioneren onder de afdeling 
Ruimtelijk Beleid, maar te plaatsen vanuit een onafhankelijke aanstelling binnen de 

organisatie;
• Zorg te dragen voor voldoende tijd om een goede overdracht te kunnen faciliteren tussen 

'oude' en 'nieuwe' stadsbouwmeester(es), opdat de afronding en de continuïteit van 

projecten en advisering niet in gevaar komt;
• De Raad vooraf te informeren over de beoogde samenstelling van de adviescommissie die tot 

taak krijgt een nieuwe stadsbouwmeester(es) voor te stellen;

En gaat over tot de orde van de dag

M.Schopman W. v Haga G. v Driel F. Garretsen

D. Mohr L. van Zetten R. Berkhout G. Hulster F. Smit
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MOTIE Functie stadsbouwmeester borgen in verordening

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

In beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:
• De positie van de Stadsbouwmeester in deze raadsperiode onder druk heeft gestaan;
• De positie, taken, bevoegdheden en onafhankelijkheid van de Adviescommissie Ruimtelijke 

Kwaliteit zijn vastgelegd in een verordening maar van de stadsbouwmeester niet;

Verzoekt het college:
Met een voorstel te komen voor het vastleggen van de positie, taken, bevoegdheden en de 
onafhankelijkheid van de Stadsbouwmeester in een verordening bijvoorbeeld door aanpassing van 
de Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.



voor Haarlem

Motie “Ook het einde telt, draag bij aan Hospice”

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

sprekend over de meerjarenbegroting 2018 - 2022,

constaterende dat,

- het Hospice ondersteuning biedt voor mensen die het einden naderen en hun 

nabestaanden,

- het Hospice hier geen bijdrage van de gemeente voor ontvangt,

overwegende dat,

het bieden van steun aan het einde van het leven van een basale vorm van beschaving

draagt het College op;

- te onderzoeken of er financiële ondersteuning van Stichting Hospice Haarlem en 

omgeving mogelijk is,

- deze middelen in te zetten om dit belangrijke werk te ondersteunen, 

en gaat over tot de orde van de dag.

getuigd,
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Haarlem Klimaatneutraal - Dat komt Vastgoed
De raad bijeen tijdens de begrotingsbehandeling op donderdag 9 november 2017,

Constaterende dat:

• We nog flink aan de bak moeten om tot een Klimaatneutraal Haarlem in 2030 (en 
Haarlem Aardgasvrij 2040) te komen.

Overwegende dat:

■ In de Routekaart Haarlem Aardgasvrij 2040 is opgenomen dat het gemeentelijk 
vastgoed in 2025 aan de ambitie van de routekaart dient te voldoen (minstens 30% 
energiezuiniger).

■ Juist ook om het goede voorbeeld te geven.
■ De gemeente met deze ambitie nog slechts 7 jaar te gaan heft om het eigen 

vastgoed te verduurzamen
■ De gemeente in de komende jaren van plan is haar niet-strategisch vastgoed af te 

stoten. Het hierbij gaat om +/- 200 panden.

Verzoekt het college

• Een concreet plan uit te werken om deze ambitie te realiseren
• Naast de 0,5 miljoen opbrengsten uit verkoop van niet strategisch Vastgoed, welke 

jaarlijks worden toegevoegd aan de reserve Vastgoed, dienen de meeropbrengsten 
uit de verkoop van niet-strategisch vastgoed als basis om het strategisch vastgoed te 
verduurzamen.

• Een plan van aanpak hieromtrent voor de kadernota 2018 te overhandigen.
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Een voedingsbodem voor de toekomst.
De raad bijeen tijdens de begrotingsbehandeling op donderdag 9 november 2017,

Constaterende dat:

• De herplant van bonnen niet naar wens verloopt
• (Hilde Prins) van De Haarlemse Bomenwachters in het Haarlems Dagblad ons 

laat weten wat er momenteel misgaat bij de herplant.

Overwegende dat:

■ Bomen een aan de soort boom aangepaste (ruime) groeiplaats nodig hebben 
om te voldoen aan de te verwachten levensduur (tot een respectabele leeftijd 
te komen)

■ Volgroeide bomen waardevol zijn in het straatbeeld
■ De herplant van bomen uitgevoerd moet worden conform de aanplant van 

nieuwe bomen in een project (goed dient te worden gepland)

Verzoekt het college

• Ervoor te zorgen dat nieuwe bomen in Haarlem een aan de locatie en de soort 
boom aangepaste (grotere) groeiplaats krijgen en daarmee langer meekunnen

• Hiervoor concreet in kaart brengt wat er aangepast dient te worden in DDO 
Groen en HIOR

• Een plan van aanpak hieromtrent voor het kerstreces van 2017 te 
overhandigen.
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