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Motie: Niet alleen communiceren, Duurzaam Renoveren!

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 29 juni 2017, de 
kadernota 2017 besprekende;

Constaterende dat

• Meer dan 30% van alle woningen in Haarlem van corporaties is;
• Meer dan 25% van Haarlemse woningbouwcorporatiewoningen Energielabel 

E of slechter heeft;
• Er zeer weinig financiële ruimte is bij de corporaties om deze en nieuw te 

bouwen woningen te verduurzamen;

Indachting de uitspraak van het college op 28-6 dat;

Hoe meer geld er voor duurzaamheid wordt vrijgemaakt, hoe beter

Geeft het college opdracht

Voor 15-10-17 met concrete voorstellen te komen waardoor we sneller meer 
corporatiewoningen duurzaam kunnen bouwen en renoveren, en hierbij;

• In te zetten op cofinanciering door corporaties, andere overheden, en de 
gemeente;

• Maximaal rendement zoeken in termen van co2 reductie per bestede euro;

• Bij de begroting 2018 hier minimaal 500.000 Euro structureel voor vrij te 
maken in het duurzaamheidsprogramma, al dan niet gedekt met extra 
middelen zoals die naar voren komen in de meicirculaire

en gaat over tot de orde van de dag.

Anne Feite Bloem SP
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Doelgroep inkomenstoeslag verbreden II

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 29 juni 2017, de 
kadernota besprekende,

Constaterende dat

• De doelgroep voor de inkomenstoeslag op dit moment bestaat uit Haarlemmers 
die drie jaar of langer een inkomen hebben lager dan 115 % van de 
inkomensnorm;

• In het coalitieakkoord staat dat het college de meest kwetsbare Haarlemmers wil 
ontzien;

Overwegende dat

• Door verschillende partijen in de raad al eerder is aangegeven dat de doelgroep 
voor de inkomenstoeslag moet worden verbreed naar Haarlemmers die een 
inkomen hebben dat langdurig lager is dan 120% van de bijstandsnorm; •

• Daar destijds van is afgezien door de financiële problemen waarin de gemeente 
verkeerde;

Verzoekt het college om

• Bij de behandeling van de begroting 2018- 2022 voor te stellen de verordening 
Inkomenstoeslag zodanig te wijzigen dat vanaf een nader te bepalen datum de 
doelgroep Haarlemmers die in aanmerking komt voor een inkomenstoeslag 
wordt verbreed naar diegenen die gedurende de referteperiode een inkomen 
hadden dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm;

• De kosten van deze wijziging te dekken uit de reserve WWB;

en gaat over tot de orde van de dag 

Sibel Ozugul- Ozen SP



Actiepartij

Haarlem

Motie: Stimuleer de cultuurstimulering, Meer sociale kleine kunst!

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 29 juni 2017, de
kadernota 2017 besprekende;

Constaterende dat

• Culturele initiatieven de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de 
bezuinigingen, doordat hun bijdragen niet geïndexeerd werden;

• Het cultuurstimuleringsfonds talent buiten de gevestigde orde een kans geeft 
en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan vernieuwing en innovatie;

Overwegende dat

• Via het cultuur stimuleringsfonds juist ook kleine initiatieven aan bod kunnen 
komen;

• Juist kleinschalige culturele initiatieven een bijdrage kunnen leveren aan 
maatschappelijke vraagstukken*,

Geeft het college opdracht

• Het cultuurstimuleringsfonds minstens weer op het niveau te brengen van 
350.000 euro vanaf de begroting 2018-2022

• Dit te dekken uit extra structurele algemene middelen zoals deze in de 
meicirculaire naar voren komen; •

• Voorafgaand aan de begroting 2018-2022 een voorstel te doen voor de 
uitwerking van de toekenningsregels voor deze extra middelen voor 
kleinschalige kunstprojecten, met een sociaal maatschappelijke doelstelling;

en gaat over tot de orde van de dag.

Anne Feite Bloem SP 

*Zie bijvoorbeeld RebupART

Gertjap Hulster Actiepartij



Minder remgeld voor kwetsbare Haarlemmers II

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 29 juni 2017, de 
kadernota besprekende,

Constaterende dat

• Uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat een kwart van de 
Nederlanders afziet van zorg en ondersteuning door de hoge eigen bijdragen die 
zij moeten betalen;

• In 2016 in Haarlem 7% minder indicaties waren voor Huishoudelijke 
Ondersteuning en de dalende trend die vanaf 1 januari 2015 ontstond zich dus 
voortzet;

• In 2016 slechts 44% van het bedrag dat werd geïndiceerd voor begeleiding en 
dagbesteding ook daadwerkelijk werd besteed;

• De jaarrekening 2016 een overschot kende op de HO van ruim 3,6 miljoen en op 
de begeleiding en dagbesteding een overschot ruim 4.1 miljoen euro;

• Haarlem voor HO, begeleiding en dagbesteding de maximale eigen bijdragen 
heft die zijn toegestaan;

• Voor de minima Haarlem een omslachtige en nodeloos bureaucratische 
procedure kent, eerst heft het CAK de eigen bijdrage, daarna betaalt Haarlem 
de eigen bijdrage terug;

Overwegende dat

• Een Haarlemmer met een inkomen van 23.000 euro bruto per jaar een eigen 
bijdrage van 75 euro betaalt per 4 weken, een inwoner van Veenendaal 23 euro;

• Een Haarlemmer met een jaarinkomen van bruto 36.000 euro een bijdrage 
betaalt van 200 euro, een inwoner van Veenendaal 73 euro per vier weken; •

• Ook veel andere gemeenten niet de maximale toegestane eigen bijdrage heffen;



• Het CAK bij sommige andere gemeenten geen eigen bijdrage heft bij aanvragers 
die een minimuminkomen hebben;

• Het ongewenst is dat het betalen van een eigen bijdrage kan functioneren als 
een rem op het gebruik maken van voorzieningen bestemd voor de lichamelijk 
en/of geestelijk meest kwetsbare groepen Haarlemmers;

Geeft het college de opdracht

• Om het CAK te berichten dat op inkomens tot 115% of 120% van de 
bijstandsnorm geen eigen bijdrage wordt geheven;

• Te onderzoeken in hoeverre voor de overige inkomensgroepen de eigen bijdrage 
kan worden verlaagd.

en gaat over tot de orde van de dag.

etsen SP



AMENDEMENT Achterstallig onderhoud wegwerken van C naar A BIS

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017, 
in beraadsiaging 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

Besluit In het besluit over de Kadernota 2017
Op pagina 6 bij kopje " Transformatie onderhoud van de stad"
Na de zin "Maar ook bezuinigingen op het onderhoud van de openbare ruimte kunnen worden 
teruggedraaid.” Toe te voegen :

“ Dat gebeurt door middel van het principe om eerst alle wijken met onderhoudsniveau C naar
B te brengen, daarna pas alle wijken met onderhoudsniveau B naar A
Zodat een tweedeling in de stad op het gebied van achterstalling onderhoud zoveel mogelijk
verdwijnt.

En gaat over tot de orde van de dag.



AMENDEMENT Container erbij, maar geen parkeerplaats eraf. ^ IS

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

Overwegende dat:
• Er in sommige gebieden in Haarlem al 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.

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

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

s de gemeente vroeger altijd een echte handtekening op echt papier wilde, maar digld
vervangt dat.

• Er al de mogelijkheid is om via de website van de gemeente parkeervergunningen 
aan te vragen en een afspraak te maken voor je paspoort.

• je gebruikt digid dan om je te identificeren, want dat was een van de grootste
bezwaren in het begin: de identiteit van de aanvrager vast kunnen stellen.

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 zin:

" Zodanig dat 1-1-2018 de datum is dat digitaal communiceren en het digitaal procedures 
starten (waaronder bezwaarschriften, ingebrekestellingen en Wob-verzoeken indienen) over
eik onderwerp tussen de Haarlemmer en haar bestuur mogelijk is.".

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

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017, 
in beraadsiaging 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 Haariem groeit en zai dat in de ie 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:

"Elk jaar wordt bekeken of de capaciteit van de afdeling Handhaving nog voldoende is voor 
de gestelde prioriteiten".

En gaat over tot de orde van de dag.
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Motie Geef Haarlem een adempauze, stop AdemHaarlem BIS

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

Wetende dat:

• Haarlem recentelijk is uitgeroepen tot file hoofdstad van Nederland

• De wachttijd voor een sociale huurwoning enorm is

Mede wetende dat

• De campagne Adem Haarlem het tegenovergestelde beeld probeert te verkopen. 
Het promoot Haarlem als ideale woon- en werkplek met teksten als:
Haarlem is het rustige zusje van Amsterdam
Amsterdam en Haarlem lijken dan ook op elkaar als broer en zus.
Een drukke broer en een rustig zusje wel te verstaan.
Een stad in de luwte van druk Amsterdam

• De campagne als doel heeft "het aantrekken van vooral jonge gezinnen met

• Er genoeg Haarlemmers zijn, ook jonge gezinnen met kinderen die doordat ze geen 
huis meer kunnen betalen (koop en huur) de stad gedwongen en tegen hun zin 
verlaten

• Een " Haarlemse Maat" waar de campagne aan refereert toch op zijn minst 
eerlijkheid moet zijn.

Verzoekt het college

De opdracht te geven aan Haarlem Marketing de campagne AdemHaarlem te stoppen, 
totdat Haarlem niet meer file hoofdstad is van Nederland of de wachttijd voor een sociale 
huurwoning is gedaald tot onder de vijfjaar

En gaat over tot de orde van de dag

kinderen"

r ■



https://www.haarlemmarketing

HÏSRLEM p =
ZOEKEN MENU

Haarlem profileert zich in campagne als stad 

van de menselijke maat

Haarlem heeft een nieuwe campagne: Adem

Haarlem.

Deze campagne promoot Haarlem als ideale 

woon- en werkplek en als niet te 

missen toeristische bestemming. 

Haarlem is het rustige zusje van Amsterdam, 

een stad met als kernwaarden 

oorspronkelijkheid, inspiratie en de menselijke

maat.

Een stad die voor menigeen letterlijk en 

figuurlijk een verademing is.

é Ik

Prijswinnaars Fotowedstrijd



Motie Nachttrein en openbaarvervoer tegen tweedeling BIS

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

Wetende dat:

• Er zelfs in het openbaar vervoer in Haarlem een tweedeling zichtbaar is.
• Bijvoorbeeld ue riauiLLiein rijul lu^en Ai rivier dar n en Hddiiem op iidleiudg en

zondagochtend met station Haarlem CS als enige stop
• Er geen directe busverbinding is tussen Schalkwijk en station Spaarnwoude, terwijl 

dit hemelsbreed maar 4,9 km is, maar je met het openbaar vervoer altijd eerst de 
omweg naar Haarlem Cs moet maken en er minimaal 26 minuten over doet.

Mede wetende dat

• Als je op zondag om 02:34 uur met de nachttrein van Amsterdam naar Haarlem CS 
moetje dit 4,20 e kost en je om 02:48 uur aankomt.

• Als je op zondag om 02:34 uur met de nachttrein van Amsterdam naar Schalkwijk 
moet je dit 8,70 e kost en je om 03:28 uur aankomt.

• Als je op zondag om 02:34 uur met de nachttrein van Amsterdam naar Delftplein 
moet je dit 9,20 e kost en je om 03:26 uur aankomt.

• Als je op zondag om 02:34 uur met de nachttrein van Amsterdam naar Spaarnwoude 
station moetje dit 6,50 e kost en je om 06:06 !!! uur aankomt.

Verzoekt het college

In te zetten op een betere bereikbaarheid van de stad als geheel en station Spaarnwoude in 
het bijzonder, met name ook de verbinding tussen het steeds groter wordende Schalkwijk en 
het dichtstbijzijnde station Spaarnwoude

En gaat over tot de orde van de dag



OPHaarlemOuderen Partij Haarlem
Motie Een Psychoiance voor verwarde personen in Haaiiem

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

Wetende dat;

• De Amsterdamse 'psychoiance' - een aangepaste ambulance die 24 uur per dag 
ernstig verwarden naar de noodopvang kan brengen - een effectief middel blijkt 
voor verwarde mensen op straal

• Dit bleek uit de evaluatie van de pilot van het zorgvoertuig in Amsterdam. De 
psychoiance rijdt hier sinds twee jaar als enige in Nederland.

• De evaluatie wijst uit dat de psychoiance zo'n tachtig procent van de meldingen 
over verwarde personen kan worden atgehandeld zonder tussenkomst van 
politie. Amsterdamse wijkagenten trokken in 2014 aan de bel omdat zij te veel 
van hun tijd kwijt zouden zijn aan het opvangen en vervoeren van psychisch 
verwarden.

• Veel andere Nederlandse steden nu ook een psychoiance willen. Buiten de 4 grote 
steden er andere pilotvormen als alternatief op de psychoiance zijn zoals Quick 
Responder en de 'GGZ-vervoersdienst.
fhttps://www.trouw.nI/samenleving/gemeenten-politie-moet-verwarde- 
personen-blijven-vervoeren~aa67e623/ )

• Die wens des te prangender is, omdat de politie per 1 januari van dit jaar
landelijk heeft aangegeven te willen ophouden met het vervoeren van verwarde 
mensen.

» IV/f r*r\v» vv» /-vf- millr rr/-»/-ï vo rr
ALiVlllV drag zijn een groeiend probleem in Nederland zijn.

De politie meldt in de laatste vijf jaar een stijging van het aantal registraties met 
65 procent tot 66.000 gevallen.

• Mensen die een verward persoon op straat zien, bellen vaak de politie uit vrees 
voor verstoring van de openbare orde.
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Verzoekt het college

Te onderzoeken of de psycholance ook ingezet kan worden voor acute geriatrische problemen 
bij ouderen

En gaat over tot de orde van de dag
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Motie rubbergranulaat 3 BiS

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

Constaterende dat:
» De discussie over wél of niet rubberyranulaat als infill op kunstgras en de 

veiligheid daarvan voor de volksgezondheid op lange termijn nogal wat 
landelijke en lokale beroering heeft gekend, met name over de veiligheid van 
rubbergranulaat.

Overwegende dat:
• Besluit hierover nu een college bevoegdheid is
• De raad mee mocht praten aan de hand van de matrix (met de stand van 

zaken op dat moment) van de verschillende infill materialen

Mede wetende dat
• De matrix natuurlijk een moment opname is.
• De matrix soms wel bij het ene infill soort ( bv bij rubber) een nadeel 

opnoemde, maar dit niet als voordeel (bv bij kurk) dit niet als voordeel 
noteerden waardoor een vertekend beeld ontstond

• Sbr Rubbergranulaat als nadeel heeft dat het op warme dagen enorm stinkt en 
niet in woonwijken gebruikt kan worden, maar dus er ook voor zorgt dat het 
onaangenaam sporten is op deze velden bij warme dagen. Het aantal warme 
dagen juist door de klimaatsverandering de laatste jaren alleen maar 
toeneemt. Het ene na het andere record van warmste dag, of vroegste warme 
dag sneuvelt en dat wordt in de toekomst alleen maar meer.

• Kurk soms een nadeei werd toegewezen, maar dat dit kwam omdat er net 
gedaan werd of er maar 1 soort kurk is als infill materiaal. ( kurk van 90 
eenheidsmaat gaat wellicht drijven bij een stortbui, maar kurk van 190 
eenheidsmaat zeer zeker niet)

• Al in de commissie werd aangekondigd dat er de week erna een belangrijk 
rapport over nanodeeltjes/microplastics uit zou komen, (relevant voor een 
beslissing over sbr rubbergranulaat) en dit rapport nu ook duidelijk wijst op 
extra risico’s en nadelen van rubbergranulaat, zoals het tot 50% verdwijnen 
van het rubberinfill materiaal in het milieu (!)

• De prijs voor kurk infill sinds de bespreking inmiddels behoorlijk goedkoper is 
geworden en dus als men alleen al op basis van de goedkoopste soort men 
nu anders zal moeten beslissen.

• In de matrix alleen word vergeleken op basis van prijs van het invullen van het 
kunstgras, maar niet op basis van kosten van “ life time ownership”. Wordt er



op die basis gekeken, dan komt er een ander beeld. Nu ai blijkt Ajax met het
saneren van de rubbergranulaat velden tot 100.000 euro aan extra kosten 
kwijt te zijn. Deze kosten zouden ook belangrijk moeten zijn en zouden 
moeten worden meegenomen bij een keuze voor infill materiaal.

• Sommige soorten infill, zoals gras! Helemaal niet zijn meegenomen
• De matrix alleen maar gericht is op behoud van kunstgras en de verschillen 

tussen de soorten infill. Dit terwijl de vooruitgaan van extreem sterke nieuwe 
grassoorten niet stil staat en deze als alternatief al bijna net zo goed zijn en 
zeker enorm veel goedkoper.

• Recent aanvoerders van ere divisie clubs op een ander nadeel van kunstgras 
hebben gewezen dat in de matrix überhaupt niet word meegenomen ter 
afweging. Namelijk de blessure gevoeligheid van kunstgras en de 
maatschappelijke kosten daarvan.

• Amerika het gebruik van rubbergranulaat zelfs verboden heeft.
• Den Haag na ervaringen met de verschillende soorten infill, nu voor alle 80 

velden volledig is overgestapt op kurk als infill.
• De G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) samen met 

Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSC) nu na het rapport 
Microplastics met een reeks maatregelen komen om verspreiding van 
micropiastics in het miiieu te beperken (zie bijiage)

- De wethouder Sport van Amsterdam (WD) aankondigt dat de
kunstgrasvelden worden volgens een 'natuurlijk verloop' vervangen met een 
alternatieve infill.

Verzoekt het coSSege:

Wanneer er nieuwe onderzoeksresultaten, aanbevelingen of richtlijnen komen deze 
te verwerken in de vergelijkingsmatrix en aan de hand daarvan te besluiten bij 
toekomstige (toplaag) renovaties / aanleg nieuwe velden

en gaat over tot de orde van de dag.
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Bijlage:

Maatregelen uit het plan van aanpak BSC die kunnen worden ingezet zijn onder 
meer:

• het aanbrengen van een verhoogde kantopsluiting of zelfs een boarding langs een
veld of langs het pad rond het veld;
• het aanbrengen van een slibvang in het rioolstelstel en het verantwoord afvoeren 
van het slib.
• het aanpassen van beheer met het verzameien van biad en afvai binnen de 
kunstgrasmat en het op een verantwoorde wijze afvoeren van dit afvai;
• het schoonmaken van de op het veld ingezette (onderhouds)machines (voor het 
verlaten van het veld);
• bij bladblazen ervoor zorgen dat blad op het veld blijft. Bladmateriaal afvoeren als
ai ven,

• ah/al afkomstig uit kolken rond een veld niet composteren, maar op een 
gecontroleerde manier afvoeren. Veegafval en kolkenslib moet worden ontdaan als 
restafval en niet als GFT;
• zorgen voor betere schoonloopvoorzieningen bij de in- en uitgang van de 
kunstgrasvelden, waarbij binnen de hekwerken borstels worden geplaatst;
• het opstellen van eenduidige onderhouds- en gebruiksrichtlijnen, met een 
praktische uitleg over de noodzaak van het voorkomen verspreiding van 
microplastics. Hiervoor kan het onderhoudsboekje van de KNVB uit 2014 worden 
aangepast. Via voorlichting en cursussen kan men de inhoud onder de aandacht 
brengen bij de beheerders.
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GROENLINKS
HAARLEM voor Haarlem

MOTIE Drempels slechten in openbare ruimte voor een inclusieve samenleving

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

In beraadslaging over de Kadernota en gelezen de Initiatiefnota Toegankelijke stad voor 
iedereen en de aanvulling van de wethouder op preadvies d.d. 23 juni 2017

Overwegende dat:
• Het college onderkent dat, na inventarisatie, een aantal aanpassingen in de openbare 

ruimte vrij simpel te realiseren zijn zoals het plaatsen van extra (verhoogde) bankjes in de 
binnenstad en bij knooppunten en het aanpassen van de bestrating zodat onnodige 
belemmeringen worden weggenomen;

• Binnen het bestaande budget voor beheer en onderhoud deze aanpassingen relatief 
eenvoudig kunnen worden meegenomen via onder meer ‘werk met werk maken’ als de 
straat toch open gaat voor een project uit het reguliere onderhoudsprogramma, maar dat 
er op dit moment voor de uitvoering van ‘solitaire’ maatregelen geen budget vanuit beheer 
en onderhoud beschikbaar is waardoor er nog jaren veel drempels in de stad zullen 
blijven;

Verzoekt het college:
In de uitwerking van de programmabegroting 2018 budget beschikbaar te stellen voor het 
maken van een eerste stap in het slechten van drempels in de openbare ruimte te beginnen bij 
winkelcentra en andere publieksaantrekkende voorzieningen waar dit met eenvoudige 
aanpassingen in de bestrating realiseerbaar is en hiervoor dekking te zoeken in het “extra 
budget transformatie verwant met het sociaal domein” (pagina 20)

Gertjan Hulster 
ActiepartijChristenunie OPHaarlem GroenLinks
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MOTIE 2018 jaar van de toegankelijkheid

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

In beraadslaging over de Kadernota en gelezen de Initiatiefnota Toegankelijke stad voor
iedereen,

Overwegende dat:
• Artikel 1 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met 

een handicap voorschrijft dat personen met een handicap in een inclusieve samenleving 
niet worden belet volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren 
in de samenleving;

• Zo’n 10 tot 15 % van de mensen in Nederland soms of altijd gebruik maakt van een 
rolstoel, rollatorof scootmobiel;

• Er in Haarlem in het sociale, fysieke, economische en digitale domein letterlijk en figuurlijk 
nog veel drempels te slechten zijn voor gehandicapten en ook andere doelgroepen 
profiteren van het slechten van deze drempels;

• Een inclusieve samenleving ook een beroep doet op de grondhouding van bestuurders, 
inwoners en ondernemers in de stad bijvoorbeeld als het gaat om in toegankelijke taal 
geschreven informatie;

• Toegankelijkheid structurele aandacht verdiend van het gemeentebestuur en van 
maatschappelijke organisaties in Haarlem;

Verzoekt het college:
2018 uit te roepen tot het ‘Jaar van de Toegankelijkheid’ en samen met belangenbehartigers,
woningbouwcorporaties, MKB, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, OV-bedrijven,
sportverenigingen, wijkraden, etc. initiatieven te ontplooien die de stad toegankelijker maken.



Christenunie
MOTIE ^E(seksuele) straatintimidatie sturflraur

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

In beraadslaging over de Kadernota 2017

Overwegende dat:
• De gemeente Rotterdam in navolging van Amsterdam de APV gaat aanpassen zodat per 

1 januari 2018 (seksuele) straatintimidatie strafbaar is;
• Uit onderzoek in beide gemeenten blijkt dat seksuele straatintimidatie een groot probleem 

is1 en het aannemelijk is dat dit probleem ook in Haarlem groot is;
• Het voorstel van strafbaarstelling onderdeel is van een bredere Aanpak Seksuele 

Straatintimidatie waarin ook aandacht is voor slachtoffers (ondersteuning, meldpunt), 
campagne (bewustwording plegers en omstanders) en aanpak op straat (training 
straatwerkers, samenwerking ketenpartners zoals politie, OM en maatschappelijke 
organisaties);

Verzoekt het college
Onderzoek te doen naar de ervaringen met (seksuele) straatintimidatie in Haarlem,
bijvoorbeeld via het omnibus-onderzoek;

tot de orde van de dag.

1 https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2016 straatintimidatie%20in%20amsterdam.pdf en 
http://www.persberichtenrotterdam.nl/uploads/pvastraatintimidatie.pdf In Rotterdam heeft 84% van de 
vrouwen (leeftijd van 18-45 jaar) ermee te maken. Verder blijkt dat 90% van de vrouwen haar gedrag 
aanpast, waarvan ruim 50% ’s avonds bepaalde plekken mijdt. In Amsterdam geeft 59% van de 
vrouwen aan in het afgelopen jaar met een of meer vormen van (seksuele) straatintimidatie te zijn 
geconfronteerd. Onder vrouwen van 15-3 jaar is dat 83%.
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Amendement 'Daklozenopvang'

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 26 juni, woensdag 28 
juni en donderdag 29 juni 2017, in beraadslaging over de Kadernota 2017;

Constaterende dat,

Gemeenten op grond van de WMO 2015 wettelijk verplicht zijn mensen zonder 
onderdak (tijdelijk) op te vangen en begeleiding te bieden;
De gemeenteraad op 15 december 2016 de motie 'Daklozenopvang voor iedereen 
11' heeft aangenomen;

Overwegende dat:

Mensen in Haarlem zonder onderdak conform de WMO 2015 (tijdelijk) worden 
opgevangen en begeleiding krijgen;
Het college in de Kadernota (p.22) heeft opgenomen: 'Het beleid van de gemeente 
Haarlem dat niemand tegen zijn of haar wil buiten slaapt wordt ruimhartig 
uitgevoerd’;
Het woord 'ruimhartig’ de indruk kan wekken dat het beleid van de gemeente 
Haarlem meer is dan het uitvoeren van zijn wettelijke taak;
Het college in de Kadernota (p.23) heeft opgenomen: ‘Het is echter onzeker of de 
regiogemeenten hiermee akkoord gaan, mede omdat de regiogemeenten niet 
onverkort instemmen met het Haarlemse beleid dat niemand tegen zijn wil buiten 
mag slapen';
Deze zin de indruk kan wekken dat de regiogemeenten de wet niet (willen) 
uitvoeren;

Besluit:

Het woord 'ruimhartig' op pagina 22 van de Kadernota te schrappen en de zin: 'Het is 
echter onzeker of de regiogemeenten hiermee akkoord gaan, mede omdat de 
regiogemeenten niet onverkort instemmen met het Haarlemse beleid dat niemand tegen 
zijn wil buiten mag slapen’ op pagina 23 ook te schrappen en te vervangen voor de 
volgende zin: 'Het college zal met de regiogemeenten in overleg treden over het beleid en 
de financiering van de maatschappelijke opvang en verwacht met de regiogemeenten tot 
overeenstemming te komen'.

En gaat over tot de orde van de dag.

Daphne Huysse (GL) Sibel Özogul-Özen (SP)



Motie Het stadhuis uit, de straat op

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

Wetende dat:

• Om werkelijk te weten wat er speelt, het beste is om er op uit te trekken
• Veel Haarlemmers klagen over het niet zichtbaar zijn, of te weinig zichtbaar zijn 

van delen van het ambtelijke apparaat.

Verzoekt het college

Te onderzoeken of er voor ambtenaren zoals gebiedsverbinders een rooster mogelijk is waarbij 
in ieder geval een vast deel besteed wordt aan werkzaamheden in de stad (zoals o.a. het 
bezoeken van wijkraden en haarlemmers) ipv binnendienst op het stadhuis/zijlpoort

En gaat over tot de orde van de dag
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Motie Draai de rollen eens om en Iaat de laatste wethouders de eersten zijn

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

Wetende dat:

• De huidige kadernota behandelingen een vast stramien kent Hierbij begint altijd 
dezeifrïe wethouder en eindigt altijd dezelfde wethouder

• Hoe langer de kadernotabehaadeling duurt en hoe later het wordt op de avond, er 
de kans bestaat dat de aandacht verslapt, de spreektijden opraken en er eerder 
irritatie kan ontstaan.

• Dat elk programma in de kadernota belangrijk is, sommige zelfs (gekeken naar het 
budget) iets belangrijker kunnen zijn dan anderen, maar in de huidige volgorde 
van behandeling altijd het programma wat aan het eind behandeld wordt de 
grootste kans loopt om gehaast en er bekaaid van af te komen.

Verzoekt het college

Om met een voorstel van bijvoorbeeld roulatie te komen, zodat de kadernota en wellicht de 
begroting niet elke keer op dezelfde volgorde qua programma’s wordt behandeld. Zodat niet 
elke keer hetzelfde programma de rode lantaarn draagt

Rn vaat over tot de orde van de dap



Motie: Extra budget transformatie Sociaal Domein integraal inzetten 
voor een optimaal resultaat

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 Juni 2017, de Kadernota
2017 besprekende;

Constaterende dat:
• Het geld dat de Rijksoverheid voor het sociaal domein overmaakt naar de gemeenten niet is 

geoormerkt door het Rijk. Er is geen verplichting om de middelen die wij van het rijk ontvangen 
voor Wmo-taken, binnen ons hek te besteden;

• Er in Haarlem de afgelopen jaren bezuinigingen hebben plaatsgevonden in het fysieke en 
economisch domein.

Overwegende dat:
• Het sociale, fysieke en het economisch domein niet los van elkaar gezien kunnen worden. Er is 

een sterke mate van beïnvloeding tussen deze domeinen. Ontwikkelingen vanuit de fysieke 
structuur leveren een bijdrage aan het sociale domein. Zo heeft bijvoorbeeld de inrichting van 
de openbare buitenruimte, waar het sociale leven zich afspeelt, effect op de mate van 
ontmoeting en gevoelens van veiligheid en bekendheid;

• Complexe (integrale) problemen vragen om ontschotting van financiering, oplossingen voor het 
sociaal domein kunnen zich in het fysiek domein bevinden zoals bij het langer zelfstandig 
wonen. De buurt wordt steeds belangrijker voor de kwaliteit van leven;

• Geld voor deze oplossingen momenteel niet vanuit de sociale middelen ingezet kan worden 
terwijl daar financiële ruimte ligt.

Verzoekt het college
• Een integraal onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van positieve beïnvloeding voor en 

vanuit het sociaal domein middels de inzet van voorzieningen in het fysieke en economisch 
domein met financiering vanuit het sociaal domein;

• In dit onderzoek een lijst van maatregelen op te nemen welke ingezet kunnen worden inclusief 
de financiële consequenties. Te denken valt aan straatmeubilair, verlichting, een veilige 
toegankelijke omgeving, geschikte woningen (woonvormen), ontmoetingsplekken zoals 
buurttuinen etc.;

• Dit onderzoek aan te bieden aan de raad, waarop de raad een afgewogen keuze kan maken over 
de inzet van financiële middelen voor een integrale aanpak waarbij een win/win situatie 
ontstaat op alle domeinen.

• Dekking voor deze voorstellen te zoeken in het extra budget transformatie verwant met het 
sociaal domein (pagina 20).

En gaat over tot de orde van de dag.


