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MOTIE : VAN ‘SCOOTER’ NAAR ‘STOEL’ MET SHOPPEN ALS DOEL

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen in vergadering op 29 juni 2017

Constaterende dat:

• De toegankelijkheid voor van winkels en horeca in het centrum van 
Haarlem voor minder-validen te wensen overlaat

• Er ook bij deze groep behoefte bestaat om gebruik te maken van het 
winkel- en horeca aanbod

• Veel winkels en horecagelegenheden vaak niet toegankelijk zijn met 
een scootmobiel maar wel met een kleinere rolstoel, al dan niet 
elektrisch

Overwegende dat:

• Veel minder-validen gebruik maken van een scootmobiel om 
zelfstandig het stadscentrum te kunnen bereiken

• Het voor veel winkels en horeca-gelegenheden vanwege de opstelling 
van het interieur onmogelijk is om scootmobiel toegankelijk te 
zijn/worden

• Er in het centrum een aantal gemeentelijke fietsenstallingen zijn
• Deze stallingen voor een scootmobiel toegankelijk zijn en een bewaakt 

onderdak bieden

Verzoekt het college:

• Voor een pilot-periode van een jaar en aantal leen-rolstoelen 
beschikbaar te stellen in de gemeentelijke fietsenstallingen waar 
scootmobielgebruikers tijdelijk gebruik van kunnen maken voor hun 
bezoek aan het centrum van Haarlem

• Deze mogelijkheid goed te communiceren in nieuwsbrieven en middels 
informatiekanalen specifiek voor de doelgroep

En gaat over op de orde van de dag
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MOTIE : PUNT GEMAAKT: EXTRA TAPPUNTEN

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen in vergadering op 29 juni 2017

Constaterende dat:

• De watertappunten die in 2016 zijn geplaatst in Haarlem, veel worden 
gebruikt

• Er nog een aantal plekken is waar het plaatsen van een watertappunt 
gewenst is voor het verder dekkend maken van het reeds bestaande 
netwerk

• Er door bewoners regelmatig verzoeken om een watertappunt worden 
ingediend

Overwegende dat:

• Een verdere uitbreiding van het aantal watertappunten een 
vermindering van de hoeveelheid wegwerp waterflessen tot gevolg 
heeft

• Wegwerp waterflessen onevenredig veel milieubelasting opleveren, 
ook door de vervoerskosten

• Watertappunten het drinken van gezond kraanwater bevorderen en 
daarmee bijdragen tot een verbetering van de volksgezondheid

Verzoekt het college:

• Nog twee watertappunten toe te voegen aan de bestaande 
hoeveelheid watertappunten

• De locaties voor deze tappunten te bepalen op basis van de vraag 
vanuit de stad en in overeenstemming met de wens van een dekkend 
netwerk

• Uit te zoeken wat de kosten zijn en vóór de begroting de raad hierover 
te informeren en aan te geven welke mogelijke financiering 
beschikbaar is.

En ggat over ' ' de dag

Groenlinks
Zi ss Bas vanBas van Leeuwen 
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Motie: stadsergonoom om toegankelijkheid te vergroten

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen tijdens de bespreking van de Kadernota 2017 op 29
juni 2017

Constaterende dat:
• Nederland het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap op 30 

maart 2007 heeft ondertekend en op 14 juni 2016 geratificeerd. 14 juli 2016 het 
Verdrag daadwerkelijk in werking is getreden en het College voor de Rechten van de 
Mens als toezichthouder op implementatie en uitvoering van het Verdrag in 
Nederland is gestart.

• Ook het college het standpunt heeft, dat er nog veel te doen is om Haarlem voor 
iedereen toegankelijk te laten zijn.

Overwegende dat:
• Haarlem graag een inclusieve stad wil zijn dus als uitgangspunt bij ontwerp en 

herinrichting de groep mensen met een beperking/handicap neemt;
• het naast fysieke toegankelijkheid minstens zo belangrijk is aandacht te besteden 

aan mentale en sociale toegankelijkheid;
• er Haarlemse normen vastgesteld worden en daaraan een eigen beeldmerk wordt 

gekoppeld;
• toegang voor Iedereen een krachtenbundeling moet zijn van gemeente, 

belangenbehartigers, woningbouw, werkgevers, MKB, welzijn, onderwijs, recreatie, 
ontwerpers, OV, bewoners en inhoudelijke experts;

• een 'stadsergonoom’ in elk geval in de gaten houdt of projecten in de openbare 
ruimte en bouwprojecten in beleid en uitvoering voldoen aan de Haarlemse 
toegankelijkheidseisen .

Verzoekt het college:
• Een 'stadsergonoom’ aan te stellen, die met belangenbehartigers, woningbouw, 

werkgevers, MKB, welzijn, onderwijs, recreatie, ontwerpers, OV, bewoners en 
inhoudelijke experts zorgt voor fysieke, mentale en sociale toegankelijkheid van 
Haarlem.

• Uit te zoeken welke kosten dit vergt en dit mee te nemen als optie voor de 
gemeenteraad in het pakket voorstellen dat wordt uitgewerkt voor het 'extra budget 
transformatie verwant met sociaal domein’ (p.20);

En gaat over tot de orde van de dag

Groenlinks Haarlem 
Daphne Huysse
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Motie Prioriteren in het Primair Onderwijs - Kadernota 2017 )

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 29 juni 2017,

Constaterende dat:

• Er een nieuw Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2018-2022 voorligt;
• Daarover door de Raad pas in het voorjaar van 2018 een besluit kan worden genomen;
• Uit navraag door de Commissie Samenleving te 8 juni j.l. blijkt dat wel nu al urgente 

investeringen in met name het Primair Onderwijs (PO) nodig zijn;

Overwegende dat:

• De gemeente de wettelijke plicht heeft om voldoende onderwijshuisvesting in het PO en 
Voortgezet Onderwijs (VO) te verzorgen;

• Kleine investeringen nu, grotere kosten in de toekomst mogelijk voorkomen;
• College en schoolbesturen bij brief (te 20 juni 2017) aangeven dat hoge prioriteit ligt bij een 

relatief kleine renovatie van de Cruquius school;

Draagt het college op:

• De renovatie van de Cruquius school alsnog op te nemen in de Kadernota 2017 voor het jaar 
2018, en daarvoor dekking te zoeken bij de versnelde afschrijving Onderwijs.

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie: De HaarlemPas gaat toegangsdrempels verlagen.
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 29 juni 2017 
gehoord hebbende de beraadslaging over de kadernota 2017

Constaterend dat de HaarlemPas de toegang tot musea voor de pashouders goed 
faciliteert, maar de toegang tot de cultuurpodia Schouwburg, Philharmonie, 
Toneelschuur en Patronaat nog steeds eigenlijk niet mogelijk is voor de pashouders. 
Kortingen van maar € 2,50 tot 3,00 verlagen de toegangsdrempel immers te weinig.

Meegenieten door pashouders van kunst, educatie en cultuur is een aspect van 
welzijn.

draagt het college op om na te gaan of een entreeprijs van ca. € 5,00, wellicht 
onder condities, mogelijk is voor HaarlemPas houders en de raad hierover in het 
najaar te informeren. Het is thans niet na te gaan of er financiële consequenties aan 
een hogere korting verbonden zijn.

/YIoAR.
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Motie: Levensloopbestendig bouwen als uitgangspunt
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 29 juni 2017 
gehoord hebbende de beraadslaging over de kadernota 2017

Constaterend dat in de jeugd en de ouderen in 2040 samen al meer dan 40% van 
de Haarlemse bevolking vormen. Aangevuld met alleenstaanden zijn ze vaak op 
zoek naar woningen van min of meer gelijke omvang.

Als het uitgangspunt wordt dat alle woningen levensloopbestendig zijn mits, dan kan 
bereikt worden dat genoemde doelgroepen zich drempellozer kunnen bewegen op 
de woningmarkt en de woningmarkt flexibeler wordt.

Levensloopbestendig bouwen is niet zo spannend, wel slim, want het houdt onder 
meer in dat de deuren zo breed zijn dat er een rolstoel door de opening kan en bad
en slaapkamers een minimum maat hebben op basis van de draaicirkel van een 
rolstoel. Ook ontbreken er drempels in de woning en bij de entree. Het kostenaspect 
is vaak te verwaarlozen, dan wel bescheiden van omvang,

draagt het college op om na te gaan hoe in hoeverre levensbestendig bouwen het 
uitgangspunt kan worden bij alle nieuwbouw/renovatie en de raad hierover in het 
najaar te informeren.
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Motie: Heeft het concept van het PIT een meerwaarde voor 
Haarlem?
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 29 juni 2017 
gehoord hebbende de beraadslaging over de kadernota 2017

Constaterend dat in Amsterdam op 34 basisscholen het Preventief Interventie Team 
functioneert. Door het team worden kinderen, indien wenselijk, al vanaf 6 jaar oud 
opgespoord en wordt beoogd om met ingrepen in de leefomgeving te voorkomen zij 
op latere leeftijd afglijden naar crimineel gedrag e/of hun schoolopleiding niet 
afmaken en dit project gewaardeerd wordt

draagt het college op om na te in hoeverre het invoeren van dit concept of invoeren 
van elementen ervan in de Haarlemse aanpak kan leiden tot versterking van de 
Haarlemse ambities/doelstellingen en de raad hierover in het najaar te informeren.
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Werken aan werkgelegenheid - een doorstart van het traineetraject 
bij de gemeente Haarlem

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 29 juni 2017 
gehoord hebbende de beraadslaging over de kadernota 2017 wil met nadruk 
zichtbaar maken dat de aandacht voor de werkgelegenheid in onze stad vereist dat 
de gemeente het voortouw neemt bij het creëren van werk- en ervaringsplekken en

draagt het college op om het traineeprogramma binnen de gemeente te 
(re)activeren en op een zodanig niveau te brengen dat vanaf het najaar en 
vervolgens continu minimaal 20 traineeplekken van 28 uur of meer kunnen worden 
aangeboden in de opleidingsverhouding op de arbeidsmarkt..
De raad ziet graag ook een instroom vanuit de bijstand en de WW.

Indien er (meer)kosten aan de doorstart verbonden zijn, biedt onder meer de stelpost 
voor de uitvoering van de 50-banen motie SP/OPHaarlem dekking.
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Ouderen Partij Haarlem

voor Haarlem

De Haarlemse gemeenteraad, in vergadering bijeen op 29 juni 2017,

Motie: Eik Haarlems kind een goede speeltuin

Constaterende dat:

• Buitenspelen belangrijk is voor de fysieke en sociale ontwikkeling van een 
kind en de speeltuinen in Haarlem daarbij van grote waarde zijn.

• Het college bij kadernota de bezuiniging op zelfstandige speeltuinen 
terugdraait.

• Er ook niet-zelfstandige speeltuinen in Haarlem zijn, die onder Haarlem Effect 
en Stichting Doek vallen, en dat deze speeltuinen indirect via beide 
organisaties ook geraakt zijn door bezuinigingen.

Overwegende dat:

• Alle Haarlemse kinderen een goed onderhouden speeltuin in de buurt 
verdienen.

Verzoekt het college:

• Onderzoek te doen naar de precieze omvang van de bezuiniging op de niet- 
zelfstandige speeltuinen, met als doel ook deze bezuiniging volledig terug te 
draaien.

• Mocht het nu in de kadernota geraamde budget daarvoor ontoereikend 
zijn, voor de begroting inzichtelijk te maken welke extra middelen daarvoor 
nodig zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.



nr-) a t r~ OPHaarlem
MOHR rai

Haarlem

Motie Geef Museum Haarlem de steun die het verdient!

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 26 juni 2017 

Constaterende dat:

• Museum Haarlem - sinds het verdwijnen van de ID-banen - jaarlijks bij de gemeente moet 
aankloppen omdat het een structureel te kort van € 40.000 op zijn exploitatiekosten heeft

Overwegende dat:

• Het belangrijk is voor Haarlem om een historisch stadsmuseum binnen de poorten te hebben
• Het museum in zijn nieuwe vaste presentatie veel van de Collectie Haarlem zal tonen, een 

collectie die nu in depot bij het Frans Hals Museum ligt te verstoffen
• Het museum als enige in de stad het brede verhaal over de geschiedenis van de stad vertelt 

en hiermee een grote steun is voor leerkrachten van basisscholen
• Het museum, naast de 18-22.000 bezoekers per jaar, in de afgelopen maanden ook al 900 

scholieren heeft ontvangen
• Het museum laagdrempelig is, veel met stadsbewoners samen doet en herinneringsochtend 

voor krasse 80-plussers en lichtdementerende organiseert
• Het museum de instelling is waar eventueel de speelgoedcollectie Ruyssenaers 

ondergebracht kan worden
• Het museum gebruik maakt van 120 vrijwilligers
• Het museum meer dan de helft van de inkomsten zelf uit de markt weet te halen
• Het museum door de vorige wethouder van Cultuur, Jack van der Hoek, zeer gewaardeerd 

werd, maar de economische situatie toen niet toereikend was om structureel in te grijpen
• Er geen enkele reden is waarom het museum tot oktober moet wachten om te horen of het 

de volgende jaren kan overleven

Besluit het College op te dragen:

• Nu al de toezegging te doen voor de financiële steun van € 40.000 voor de jaren 2018 en 
2019, met uitzicht op de jaren daarna
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AMENDEMENT Achterstallig onderhoud wegwerken van D naar A

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017, 
in beraadslaging over de Kadernota 2017

Overwegende dat:
• Er de laatste jaren nogal bezuinigd is op onderhoud

Deze kadernota dat ook toegeeft en zelf aanpak van het achterstallig onderhoud wil
• Er in het verleden bij achterstallig onderhoud meer vanuit het centrum naar de 

buitenwijken werd gewerkt tot het geld voor dat jaar op was.
• De buitenwijken van Haarlem daardoor velen jaren lang het slechtste 

onderhoudsniveau hadden van alle wijken.
Het betuigt van rechtvaardigheid en de samen-doen gedachte om bij de wijken met 
de slechtste staat van onderhoud te beginnen, omdat daar de resultaten het snelst 
zichtbaar zullen zijn en dus de meest positieve invloed op de wijk zullen hebben

Bestuit in het bestuit övër de Kadernota 2017

1 jenbare ruimte kunnen worden

nuuuaiii v eau jd nam s\ ie orengen'. 

En gaat over tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT Afval scheiden direct belonen, dat werkt het best

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017, 
in beraadslaging over de Kadernota 2017

Overwegende dat:

• De gemeente niet extra hoeft te verdienen aan Haarlemmers die hun afval goed 
scheiden. Het goed afval scheiden is ai winst

• Het omgekeerd inzamelen (p27) van huisvuil, verdeeld wordt ingevoerd over de stad, 
te weten in de eerste wijken in september 2017 en in 2018, 2019 en 2020

• Op p28 wordt voorgesteld om het financieel beioningssysteem voor het 
afvalscheiden (diftar), na goedkeuring door de raad , pas vanaf 2021 in te voeren.

• Dit betekend dat sommige Haarlemmers al eind 2017 aan afvalscheiding gaan doen 
en daar pas 4 jaar later in 2021 enige financiële beloning voor ontvangen.

Mede overwegende dat:

• Beloning het beste werkt wanneer dat direct volgt na het goede gedrag
• Bij sommige deelnemende Haarlemmers het animo voor afvalscheiden wel eens kan 

verdwijnen als men wel de moeite en extra tijd moet investeren maar daar niet direct 
iets van terugziet

Besluit in het besluit over de Kadernota 2017

De tekst op p 27
"Dit betekent ook dat het financieel beloningssysteem .... vanaf 2021 ingevoerd kan worden"
Te veranderen in
"Het financieel beloningssysteem zal, net als de invoer van het afvalscheiden, gefaseerd
ingevoerd worden, zodat wijken die starten met het afvalscheiden daar direct een beloning
voor ontvangen".

En gaat over tot de orde van de dag.



AMENDEMENT Container erbij, maar geen parkeerplaats eraf.

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017, 
in beraadslaging over de Kadernota 2017

Overwegende dat:
• Er in sommige gebieden in Haarlem at een enorme parkeerdruk is
• Er door het "omgekeerd inzamelen" mogelijk extra containers in het straatbeeld 

zullen verschijnen

Besluit in het besluit over de Kadernota 2017
Op p 27 de zin "De te nemen maatregelen worden integraal met de wijkraad en buurt 
besproken, voorbereid en per wijk ingevoerd.”

Te vervolgen met de extra zin:

”Het streven is om geen parkeerplaatsen te laten verdwijnen door het plaatsen van containers, 
mocht dit wel het geval zijn dan wordt er een alternatieve plek gecreëerd of volgt er een 
korting voor de parkeervergunninghouders in de straat”.

Eventuele minimale extra kosten kunnen gefinancierd worden uit het vrij te besteden bedrag 
van 2 miljoen euro.

En gaat over tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT Dienstverlening, lekker digitaal

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,
in beraadslaging over de Kadernota 2017

Overwegende dat:
• De kadernota terecht op p35 spreekt over de dienstverlening naar de burger met de 

zin: "Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het hoort, maatwerk waar het moet”
• Op p34 de kadernota zegt: "De veranderingen in de maatschappij en in de 

gemeentelijke organisatie gaan hard. De komende tijd gaat de gemeente inzetten op 
het verder openstellen van informatiekanalen voor zowel intern als openbaar gebruik”

Mede overwegende dat:

• Het openstellen van de digitale snelweg voor het communiceren met Haarlemmers 
en de gemeente al eerder is aangekondigd

Besluit in het besluit over de Kadernota 2017
Op p 35 de zin "Binnen het programma dienstverlening en communicatie wordt gewerkt aan
het optimaliseren van de dienstverleningsketen."

Te vervolgen met de extra zrn:

"Zodanig dat 1-1-2018 de datum is dat digitaal communiceren over elk onderwerp tussen de
Haarlemmer en haar bestuur mogelijk is".

En gaat over tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT Houd bij NIEUWbouw direct rekening met OUD

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017, 
in beraadslaging over de Kadernota 2017

Overwegende dat:

• Er dit jaar behoorlijk aandacht geschonken aan de wens om zelfstandig thuiswonen 
te bevorderen.

• Er zelfs een raadsmarkt over langer zelfstandig thuiswonen is geweest
• Bij de raadsmarkt een van de tips was om bij nieuw bouw direct aandacht te hebben 

voor voorzieningen in de wijk die later langer zelfstandig thuiswonen kunnen 
versterken.

Besluit in het besluit over de Kadernota 2017

Op p 26 Onder het kopje " Bouwen en versnellen" de zin "Elke toevoeging moet gepaard gaan met 
een verbetering van kwaliteit, gezondheid en functiemenging." aan te vullen zodat de zin als volgt 
luidt:

"Elke toevoeging moet gepaard gaan met een verbetering van kwaliteit, gezondheid en 
functiemenging en voldoen aan de ambitie om langer zelfstandig thuiswonen mogelijk te maken".
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AMENDEMENT Samenwerking met de burger is top, burgertop!

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017, 
in beraadslaging over de Kadernota 2017

Overwegende dat:
• Het coalitieprogramma de naam Samen Doen! kreeg (p27)
• Er is in geïnvesteerd om initiatieven samen met bewoners en partners vorm te geven

(P27)
• De gemeentelijke organisatie zet blijvend in op het verbeteren van haar externe

contacten (p27)
• Er zijn de nodige initiatieven op gang geholpen, creatieve nieuwe wegen onderzocht 

en een kans gegeven. Verder is ons een spiegel voorgehouden door de ervaringen 
van de buitenwacht op te tekenen.

• De ondernomen stappen laten onverlet dat de participatie mogelijkheden verder 
kunnen worden ontwikkeld. Behoefte en noodzaak blijven aan het verder 
onderzoeken en het uitproberen en ontwikkelen van nieuwe instrumenten en 
werkwijzen. Overigens niet beperkt tot de zuivere overheidsparticipatie, maar met 
name op het punt van burgerconsultatie en in samenwerking oppakken van 
gemeenschappelijke doelstellingen (co-creatie). (p27)

Mede overwegende dat:

• De kadernota zelf een uitstekend moment is om al het bovenstaande samen te 
voegen, door een burgertop te organiseren voor de kadernota. Zodat ideeën en 
suggesties van de Haarlemmers zelf ook kunnen worden meegenomen bij het 
uitzetten van de kaders voor toekomstig beleid, die elke Haarlemmer zal raken.

Besluit in het besluit over de Kadernota 2017
Op p 30 de zin "Overigens niet beperkt tot de zuivere overheidsparticipatie, maar met name 
op het punt van burgerconsultatie en in samenwerking oppakken van gemeenschappelijke 
doelstellingen (co-creatie)"

Te vervolgen met de extra zin:

"Haarlem zal de mogelijkheden van het houden van een burgertop VOOR de kadernota van 
2018 onderzoeken, zodat ideeën en suggesties van de Haarlemmers zelf OOK meegenomen 
worden en invloed hebben op het vaststellen van toekomstig beleid".

En gaat over tot de orde van de dag.



AMENDEMENT Schipholweg

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017, 
in beraadslaging over de Kadernota 2017

Overwegende dat:

• De oversteek Schipholweg sinds 2009 levensgevaar is en er in 2009 door de 
gemeente beloofd is met een oplossing te komen

• Sinds 2009 waarschuwt de wijkraad Slachthuisbuurt voor de gevaarlijke oversteek
• In 2017 wordt juist de voorzitter van de wijkraad Slachthuisbuurt dood gereden bij 

het oversteken.
• Kro Ncrv maakt met programma de monitor een reportage over onder andere de 

levensgevraalijke oversteek schiphol weg en laat verschillende slachtoffers en 
nabestaanden aan het woord

Besluit in het besluit over de Kadernota 2017 

De tekst op p 76

"Schipholweg (€ 0,2 miljoen)
De oversteek op de Schipholweg ter hoogte van de school is onveilig en moet worden 
aangepast”

Te veranderen in:

“De oversteek op de Schipholweg ter hoogte van de school is onveilig en zal uiteindelijk
verdwijnen, tot die tijd moet de oversteek worden aangepast”.

En gaat over tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT Veiligheid, nu en in de toekomst

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017, 
in beraadslaging over de Kadernota 2017

Overwegende dat:
• De gemeente krijgt steeds meer de regierol als het gaat om de aanpak van veiligheid en 

handhavingsproblemen in de stad.
» De stad Haarlem groeit en zai dat in de te voorziene toekomst ook blijven doen.

Mede overwegende dat:

• Er nu vijf thema's zijn geprioriteerd, zoals Terugdringen van jeugdoverlast, high 
impact crimes en etc

• Naast die vijf thema's er nog tal van kleinere zaken zijn die ook aandacht verdienen
• Door veranderende verhoudingen en dreiging van terreur er sowieso al meer nodig is 

om de stad Haarlem veilig te houden.

Besluit in het besluit over de Kadernota 2017

Op p 36 de zin "De gemeente krijgt steeds meer de regierol als het gaat om de aanpak van 
veiligheid en handhavingsproblemen in de stad."

Te vervolgen met de extra zin:

"Om de extra verantwoordelijkheid die deze regierol met zich meebrengt te kunnen blijven 
garanderen wordt de huidige verhouding “handhaving per Haarlemse bevolking" (1 op 7500) 
als ondergrens vastgesteld".

En gaat over tot de orde van de dag.
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[trots]
Haarlem OPHaarlemOtKteran Partij Haatten)

AMENDEMENT Voel je rijk, maar ben het niet

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,
In beraadslaging over de Kadernota 2017

Overwegende dat:
• Er in de kadernota op meerdere plekken in de tekst wordt gesproken over een 

aantrekkende economie die voelbaar is. (oa p25 en 29)
• De meeste mensen in Haarlem hun brood verdienen door er voor te werken in 

loondienst
• Er tot nu toe maar zeer weinig nieuwe cao's zijn afgesloten waarbij het loon echt 

substantieel stijgt
• Het erg frustrerend is voor mensen dat er altijd (en vaak in het verkiezingsjaar) wordt 

gedaan of alles weer koek en ei is met de economie terwijl zij daar zelf niks van 
merken. Sterker nog er door verslechterde niet geïndiceerde pensioenvoorwaarden 
waarschijnlijk netto nog steeds op achteruitgaan

Besluit in het besluit over de Kadernota 2017
Overal in de kadernota waar gesproken wordt over " de aantrekkende economie die 
voelbaar is" in ieder geval het gedeelte "die voelbaar is" weg te halen totdat bij meer dan 
50% van de Haarlemse beroepsbevolking het loon meer is gestegen dan de inflatie

En gaat over tot de orde van de dag.
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AMENDEMENT Wij respecteren de mening van de Haarlemmers

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,
in beraadslaging over de Kadernota 2017

Overwegende dat:

• Op p7 wordt gezegd door het college dat: "Het coalitieprogramma heeft als titel 
'Samen Doenl'gekregen." en even verder staat: "Door nu samen te investeren in 
onze toekomst maken we het mogelijk om het ook in deze toekomst in Haarlem 
samen te blijven doen."

• Op pl2 wordt gesproken over:
"Het veranderen van de rol van de burgers: ze zijn niet langer klant maar eigenaar 
van hun probleem en hun oplossing. Van consument naar producent, van passief 
naar actief'en "De burger voert regie over zijn leven en is eigenaar van zijn probleem 
en zijn oplossing. De burger kiest de oplossing die het meest logisch bij hem past"

• En op pl3 :
'Tot slot: in de verschillende beleidskaders is aangegeven dat gestreefd wordt naar een 
inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen naar vermogen in kan 
participeren. Toch sluit diezelfde samenleving groepen uit. Het gaat niet alleen om 'mee 
kunnen doen', maar ook om 'mee mogen doen'. De gemeente moet dus ook blijven 
investeren in het wegnemen van vooroordelen en uitsluitingsmechanismen"

Mede overwegende dat:

• Het referendum het eerste referendum is dat veel Haarlemmers mee gaan maken en 
de verwachtingen over hun participatie en inbreng hoog is.

• Het referendum en hoe er omgegaan gaat worden met de uitslag wel eens bepalend 
kan worden of de kloof tussen burgers en politiek kleiner of groter wordt in Haarlem 
Wordt het echt Samen Doen! Of niet. Is er een betrouwbare overheid?

Besluit in het besluit over de Kadernota 2017

De tekst op p 30 na de zin:
"Ook als de uitslag van het referendum is dat het programma kan worden uitgevoerd, is
daarna voorbereidingstijd nodig om de maatregelen tot uitvoering te brengen."
Met onderstaande zin aan te vullen:
"Wanneer de uitslag is dat het programma niet uitgevoerd wenst te worden za! deze uitslag
gerespecteerd worden".

En gaat over tot de orde van de dag.


