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GOB 01 A Een dolle brug, daar komen we op 
terug 

Besluit geen geld te reserveren voor 
realisatie van de Dolhuysburg, en hiertoe: 

GOB.60 Brug over de Bolwerken, te 
schrappen uit het investeringsplan; 

Deze post te vervangen door de nieuwe  
post: Verbetering fietsinfrastructuur 
Kennemerbrug en kennemerplein 

SP CYS In 2016 is bij de vaststelling van de begroting de Dolhuysbrug en 

herinrichting Kennemerstraat als ‘must have’ in het IP opgenomen.  

Bij vaststelling van het voorbereidingskrediet op 28 september jl. is 

besloten om een vergelijking te maken van twee alternatieve tracé’s.  

Dit betreft het tracé Dolhuysbrug/ Kennemerstraat versus het 

alternatieve tracé over Kennemerbrug, Schoterweg en Frans 

Halsstraat. 

 

Het college acht het gevraagde besluit om de bestaande IP post te 

vervangen voor een andere bestemming prematuur.  

Het college adviseert de raad de uitkomsten van de tracé 

vergelijking af te wachten.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 
 
 
Stem-
verklaring: 
AP, FM, 
VVD, OPH, 
D66, HvH, 
GLH, MA en 
Trots Hlm  
 
Voor:  
SP, HvH, 
FM, OPH, 
Trots Hlm, 
CDA en VVD 
 
 

GOB 02 M Prioriteit voor verkeersveiligheid 

Draagt het college op 

Met een uitgebreide analyse te komen 

• Welke plekken in Haarlem (relatief) 
verkeersonveilig zijn 

• Bij deze analyse partners uit de stad,  
zoals Connexxion, de politie,  en de 
fietsersbond, te betrekken 

En op basis van deze analyse 

• De raad begin 2018 een plan van aanpak 
voor de te leggen of en wanneer deze 
plekken worden heringericht.  

SP CYS Jaarlijks ontvangt de raad al een analyse van plekken in de 

gemeente die (relatief) verkeersonveilig zijn. Deze is o.a. gebaseerd 

op gegevens van politie, ziekenhuizen en verzekeraars. In de 

afgelopen jaren is de ongevallenregistratie sterk verbeterd. De 

rapportage die u dit jaar ontvangt, geeft daardoor een nog beter 

overzicht van de verkeersongevallen die in Haarlem zijn gebeurd. 

In de aankomende rapportage wordt tevens een koppeling gemaakt 

met het meerjarengebiedsprogramma, zodat duidelijk is of en 

wanneer de plekken op de planning staan om te worden 

heringericht. Om te komen tot het gebiedsprogramma is een brede 

afweging gemaakt welke plannen wanneer worden uitgevoerd. In 

deze afweging is verkeers(on)veiligheid ook meegenomen. Het 

programma is opgesteld in overleg met onze partners in de stad (o.a. 

Connexxion, politie en Fietsersbond). 

 

Het college adviseert de raad om de analyse van het college af te 

wachten. Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
GLH, MA, 
AP en D66 
 
Voor; 
GLH SP HvH 
FM CU OPH 
Trots Hlm AP 
en MA  
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STZ/S
ZW 

03 A De huishoudelijke ondersteuning is geen 
melkkoe 
Besluit het raadsbesluit als volgt aan te 
vullen 
• Aan het raadsbesluit een nieuw punt 4 
toe te voegen, luidende: 
De raad besluit de eigen bijdragen op de 
huishoudelijke ondersteuning te verlagen 
met 1,25 miljoen en deze verlaging te 
bekostigen uit het structurele overschot op 
de HO; 
• De huidige punten 4 t/m 8 van het 
raadsbesluit te hernummeren in de punten 
5 t/m 9.  

SP JB De Gemeente Haarlem hanteert een eigen bijdrage regeling volgens 

landelijk geformuleerde richtlijnen. De eigen bijdrage wordt geïnd 

door het Cak en wordt berekend op basis van de draagkracht van de 

cliënt en het aantal uur ondersteuning dat de cliënt per maand 

afneemt. De veronderstelling dat een alleenstaande met een 

inkomen van € 35.000 altijd € 200 per maand moet betalen hoeft 

niet altijd correct te zijn. De hoogte van de eigen bijdrage is 

namenlijk naast het inkomen mede afhankelijk van het eigen 

vermogen en het aantal uur ondersteuning wat wordt afgenomen. 

Gemeenten hebben beleidsvrijheid om de eigen bijdrage regeling in 

te richten. Haarlem heeft er voor gekozen om de landelijke 

richtlijnen te volgen, zodat de mensen met de hoogste inkomens ook 

de hoogste eigen bijdrage betalen. 

Eind 2016 heeft het Rijk de rekenregels rondom de eigen bijdrage 

Wmo aangepast, wat leidt tot lagere ontvangsten eigen bijdrage. Dit 

is in de bestuursrapportage 2017 aangekondigd.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
D66, AP, 
PvdA en GLH  
 
Voor 
SP, OPH, en 
AP 

STZ/C
C 

04 M Sluit overeenkomst met AirBnB  
Verzoekt het college: 
-zo spoedig mogelijk in overleg te treden 
met AirbBnB, al dan niet in regioverband, 
om te komen tot een overeenkomst over 
het in rekening brengen van 
toeristenbelasting bij iedereen die via deze 
boekingssite in Haarlem overnacht;  
-om in de te maken afspraken met AirBnB 
tevens ‘het delen van data’ en ‘het actief 
bijhouden van de maximale 
verhuurtermijn van 60 dagen’ te 
betrekken; 

CDA  JL Met het ministerie (landelijk) en de gemeenten in de MRA wordt 

gestreefd naar samenwerking en afspraken met diverse platforms 

voor particuliere vakantieverhuur. Het college verwijst naar de 

bespreking en toezeggingen in de commissie Ontwikkeling n.a.v. de 

brief van wethouder Langenacker over particuliere vakantieverhuur 

en de (voorgenomen) maatregelen (2017/35390).   

 

Het college staat positief tegenover deze motie. 

Aangenomen 
 
 
Stem-
verklaring: 
Trots Hlm, 
AP, D66, 
PvdA, GLH 
en OPH  
 
Trots Hlm 
stemt tegen 
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GOB 05 M ‘Haarlem Lichtstad’ 
Verzoekt het college,  
-de verlichting weer op orde te brengen,  
te moderniseren en op te nemen in de 
database van openbare verlichting; 
-hiervoor met Stichting Haarlem Lichtstad 
afspraken vast te leggen met bijbehorend 
budget en de raad hierover zo spoedig 
mogelijk en uiterlijk 1 januari 2018 te 
informeren; 

CDA CYS Het college onderschrijft het belang van een aantrekkelijke 

binnenstad met mooi en duurzaam verlichte gebouwen. Er is een 

inventarisatie gemaakt om de verlichting te moderniseren en 

herstellen. Onderdeel van het herstel is ook het vastleggen van de 

verlichting in ons data-beheersysteem. Het moderniseren en 

herstellen kost eenmalig € 220.000 en jaarlijks onderhoud € 8.500 

(dit is reeds bij de begrotingsbehandeling 2016 (motie 27) als 

antwoord op een technische vraag aan de raad meegedeeld). Hier is 

op dit moment geen budget voor gereserveerd. Het college betrekt 

dit in de afweging rond de Kadernota 2018.  

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten.  

Aangenomen 
 
Stem-
verklaring 
VVD, GLH, 
MA en CU 
 
Voor 
D66 SP HvH 
FM CU AP 
CDA VVD en 
PvdA 
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STZ/S
ZW 
 

06 BIS  Besteed de 2 miljoen een tikkie anders 
Verzoekt het college: 
-Een extra impuls te geven aan de aanpak 
van onoplosbare schulden van 
Haarlemmers onder “jongeren” (pilot 
NewFuture) en “gezinnen met jonge 
kinderen” (via 023 Steunfonds);  
-Bij de werving van jongeren voor het 
Turnover project extra aandacht te 
besteden aan deelname van jongeren uit 
Haarlem Oost en Schalkwijk met een 
strafblad; 
-De rolmodellen-aanpak in Schalkwijk te 
intensiveren; 
-Voor de intensieve begeleiding 
statushouders naar werk gebruik te maken 
van de ervaringen die met de 
Amsterdamse aanpak zijn opgedaan en op 
korte termijn een notitie aan de commissie 
Samenleving te sturen waarin concreet 
wordt aangegeven hoe de aanpak in 
Haarlem hierop aangepast wordt.  
 

PvdA, 
CDA, GLH, 
D66 

JL Zoals vermeld in de programmabegroting geeft het college de raad 

ruimte om zelf voorstellen te doen ten aanzien van de besteding van 

deze middelen.  

 

Het college staat positief tegenover het beschikbaar stellen van extra 

budget van € 250.000 voor jongeren (50%) en gezinnen met jonge 

kinderen (50%). Bij het Turnover project zal het college op uw 

verzoek extra aandacht besteden aan deelname van jongeren uit 

Haarlem Oost en Schalkwijk met een strafblad. De extra middelen 

voor de intensivering van de rolmodellenaanpak Schalkwijk kunnen 

goed worden ingezet. 

 

In de verwerving van re-integratie van statushouders komen veel 

elementen van de Amsterdamse aanpak terug. Deze elementen zijn: 

het maken van een klantbeeld door de klantmanager op basis van 

een specifiek voor statushouders ontwikkeld assessment, daar waar 

dit mogelijk is aansluiten bij wat er door de COA is gedaan tijdens 

verblijf in het AZC, maken van plan van aanpak door de 

klantmanager en bij route werk of onderwijs de inzet van coaches 

die de uitvoering van het plan van aanpak voor hun rekening nemen. 

Denkrichting nu is dat deze coaches op basis van detachering vanuit 

de moederorganisatie onderdeel uitmaken van het team 

statushouders. Nuancering is dat een AZC in de eigen gemeente een 

wezenlijk verschil maakt. Verschil is uiteraard ook schaalverschil 

tussen de steden  en betrokkenheid van de Haarlemse partijen bij het 

proces van co creatie. 

 

Het totaal van de voorstellen komt echter uit op € 2,1 miljoen in 

plaats van € 2 miljoen. Indien het amendement wordt aangenomen, 

wordt het college voor een bedrag van € 2 miljoen geautoriseerd. 

Voor het resterende bedrag van € 100.000 zoekt het college dan een 

alternatieve dekking, uiterlijk bij de jaarrekening. 

 

Het college staat positief tegenover dit amendement. 

Aangenomen 
 
 
Stem-
verklaring: 
VVD, SP, 
AP, Trots 
Hlm, OPH en 
MA  
 
Voor: 
D66 GLH SP 
CU AP MA 
CDA en PvdA 
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GOB/S
ZW 

07 M ‘Sociale huur: van kind van de rekening 
naar volwassen groei’ 
Verzoekt het college:  
• Uiterlijk eind januari 2018 een voorstel 
voor te leggen aan de raad, zodat daar 
waar de grondopbrengsten bij verkoop 
voor woningbouw hoger uitvallen dan de 
nu opgestelde ramingen en toekomstige 
ramingen, de meeropbrengst in te zetten 
voor : 
Daar waar nodig voor het mogelijk maken 
van realisatie sociale huurwoningen 
beneden de aftoppingsgrens, indien er 
sprake is van een onrendabele top; 
ohet vormen van een fonds dat als 
doelstelling kent het realiseren van sociale 
huurwoningen binnen 
woningbouwontwikkelingen aan de 
westkant van de stad en in het centrum; 

ozodat het fonds zowel kan bijdragen 

aan het verbeteren van 

grondexploitaties bij particuliere 

ontwikkelingen 

(verminderen/wegnemen onrendabele 

top) als bij het wegnemen van een 

negatieve GREX bij de ontwikkeling 

van gemeentegrond, bedoeld om 

sociale huur te realiseren onder de 

aftoppingsgrens; 

PvdA, GLH 
OPH Trots 
HLM CU 

JvS Grondverkopen vinden plaats binnen grondexploitaties. Het 

positieve resultaat van grondexploitaties wordt overgeboekt naar de 

reserve grondexploitaties. Als de reserve hoger is dan het benodigd 

weerstandsvermogen (benodigd om het risico binnen alle 

grondexploitaties op te vangen), kan dit overgeboekt worden naar de 

algemene middelen. Er zou besloten kunnen worden dit geld te 

labelen voor het stimuleren van sociale woningbouw binnen 

gemeentelijke projecten. Liever zou het college dit integraler 

bekijken en een fonds opzetten dat breder inzetbaar is. 

 

Indien de gemeente vaststelt dat in ieder particulier project een 

percentage sociale woningbouw moet worden opgenomen, wordt de 

grond van particulieren minder waard omdat de eventuele 

onrendabele top al verwerkt wordt in de waarde/aankoopsom van de 

grond. Hierbinnen zou ook een percentage sociale huur onder de 

aftoppingsgrens kunnen worden opgenomen.  

 

Het college staat positief tegenover een mogelijk fonds en zegt toe 

in het eerste kwartaal van 2018 de raad over de mogelijkheden 

hiervan te informeren en een voorstel te doen.  

 

Het college adviseert de raad het voorstel van het college af te 

wachten. 

 

Aangenomen 
 
Stem-
verklaring: 
SP AP MA 
CU CDA 
 
Voor: 
GLH SP CU 
OPH Trots 
Hlm AP MA 
en PvdA 
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MenS 08 M Vast werk verdient een vaste Haarlemse 
baan 
Verzoekt het college: 
• Dat voorbeeld te volgen en 
schoonmakers en andere facilitaire 
medewerkers in dienst te nemen, zodra 
contracten met externe partijen aflopen. 
• Met dit doel voor de Kadernota 2018 een 
plan van aanpak uit te werken en aan de 
Raad te zenden.  

PvdA GLH 
OPH 

JvS In 2011 heeft de gemeente op basis van de toen gevoerde 

kerntakendiscussie gekozen om de schoonmaak, repro en catering, 

die niet meer tot het primaire takenpakket van de gemeente 

behoorden, vanuit financiële redenen (kostenverlaging) en 

efficiency verbeteringen beter konden worden uitbesteed aan 

externe partijen. Deze partijen opereren voor de gemeente als 

opdrachtnemer. De gemeente heeft voor de schoonmaak en repro 

gekozen om dit meerjarig aan te bieden bij Paswerk. De 

medewerkers zijn in vaste dienst bij Paswerk. De gemeente, als 

opdrachtgever, reduceert zijn vaste kosten en vergroot de 

inzichtelijkheid en voorspelbaarheid van de kosten. Afgelopen april 

heeft Paswerk in haar visie kenbaar gemaakt dat de komende jaren 

schoonmaak en repro tot haar corebusiness blijft behoren. De 

noodzaak voor het overnemen van het werk en personeel is 

sympathiek, maar niet wenselijk. Ook niet omdat de begeleiding van 

SW medewerkers een ander metier is met eigen competenties, dan 

de rol van opdrachtgever en – nemer sec. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Aangenomen 
 
Stem-
verklaring: 
AP, Trots 
Hlm en D66 
 
Voor:  
GLH SP HvH 
FM OPH 
Trots MA en 
PvdA 

STZ/G
OB 

09 M ‘Haarlem goes Mural’ 
Verzoekt het College: 
• Om murals in de openbare ruimte te 
stimuleren door locaties in Haarlem te 
inventariseren die geschikt zijn voor het 
realiseren van murals; 
• Een prijsvraag uit te schrijven voor 
kunstenaars om voor deze plekken murals 
te ontwerpen op duurzame en 
milieuvriendelijke wijze; 
• Voor de kadernota het voorstel 
Verordening percentageregeling aan de 
Raad voor te leggen. Om hiermee 
structureel,  jaarlijks budget beschikbaar te 
stellen voor murals en voor andersoortige 
kunst in de openbare ruimte * ; 

PvdA GLH JB Het college stelt voor de werkwijze Kunst in de Openbare Ruimte te 

volgen voor de nieuwe kunstopdrachten ‘murals’ en daarbij locaties 

te onderzoeken die passend zijn.  

Het college realiseert zich dat er financiële dekking nodig is voor de 

uitvoering hiervan en zal bij de Kadernota 2018 een voorstel aan de 

raad voorleggen. Het dekkingsvoorstel van de indieners van de 

motie zal hierbij worden betrokken. Voor de toepassing van het 

kader van de percentageregeling zal bij de kadernota voorstellen 

worden gedaan. 

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

 

Aangenomen 
 
Stem-
verklaring: 
CU, CDA, 
MA, AP, CU, 
SP, D66, 
Trots Hlm en 
HvH 
 
Voor 
D66 GLH 
HvH SP FM 
OPH Trots 
Hlm AP  
CDA(2x) en 
PvdA 
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DVV 10 BIS 
BIS 

M Meer handhavers in Schalkwijk 
preventief kan werken; 
Draagt het college op om 
 
• In het Handhavingsplan voorstellen met 
het daartoe benodigde budget op te nemen 
om de formatie van het Haarlemse team 
van wijkhandhavers  te vergroten; 
 
• In de verdeling van de wijkhandhavers 
over Haarlem rekening te houden met de 
situatie in Schalkwijk; 

SP FM HvH 
AP 

JW In het uitwerkingvoorstel dat eerder is toegezegd (de toezegging van 

28 juni jongstleden) over de capaciteitsberekening voor handhaving, 

wordt hier al aandacht aan gegeven. Dit voorstel wordt nog dit jaar 

aan de commissie voorgelegd. Als de commissie uitbreiding wenst 

van de capaciteit, zal hiervoor dekking moeten worden gevonden. 

De inzet van de handhavers over de wijken is onderdeel van de 

totaalvisie. Aan de hand van het voorstel gaat het college het 

gesprek aan met de raad.   

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Stemmen 
staken. 
(Opnieuw 
23ste) 
 
Stem-
verklaring: 
Trots Hlm,  
GLH, OPH, 
CDA en D66 
 
Voor: 
SP HvH FM 
CU Trots Hlm 
AP CDA en 
VVD 

DVV 11 BIS M Meer wijkagenten in Schalkwijk 
Draagt de burgemeester op om 
Wanneer Haarlem van het Rijk meer 
wijkagenten krijgt toegewezen zich er 
voor in te zetten dat bij de verdeling van 
wijkagenten over de stad rekening wordt 
gehouden met de problematiek in 
Schalkwijk en over de uiteindelijke 
verdeling verantwoording af te leggen aan 
de raad; 
 

SP FM HvH 
AP VVD 
GLH 

JW Het is onzeker of en hoeveel wijkagenten van het Rijk Haarlem 

krijgt toegewezen. De burgemeester neemt dit signaal wel mee in de 

bespreking in de driehoek. Het is evident dat bij de aanpak van 

veiligheidsproblemen rekening gehouden wordt met de 

problematiek in Schalkwijk en dat de burgemeester de raad hierover 

informeert. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Aangenomen 
 
Stem-
verklaring: 
D66 GLH AP 
Trots Hlm 
 
Voor:  
Raadsbreed 
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STZ 12 
komt te 
vervall
en 

M Geen achterstallig onderhoud bij 
gemeentelijke panden 

Draagt het college op om uiterlijk bij de 
kadernota 2018 

De raad te informeren over de aard en 
omvang van het achterstallig onderhoud 
aan panden die eigendom zijn van de 
gemeente; 

Een plan vast te stellen met een 

tijdspad waarbinnen dit onderhoud zal 

zijn uitgevoerd; 

SP Trots 
Hlm 

JB Het achterstallige onderhoud wordt conform de afspraak met de 

raad, al vanaf 2013 ingelopen. Hierbij is voorrang gegeven aan het 

strategische deel van de portefeuille. Naar verwachting is het 

achterstallige onderhoud aan het strategische deel van de 

portefeuille in ca. 3 jaar grotendeels ingelopen.  

Het college heeft de raad op 8 november 2016 geïnformeerd over 

het inlopen van het achterstallig onderhoud (2016/301633). 

 

Zoals eerder dit jaar is besloten, wordt de onderhoudsstatus van de 

gehele vastgoedportfeuille momenteel opnieuw in kaart gebracht. 

Tevens wordt hierbij een onderhoudsplaning opgesteld. Het college 

zal hierna de raad informeren over de uitkomsten en eventuele 

financiële gevolgen. Dit zal medio 2018 gebeuren. 

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Vervallen 
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STZ/S
ZW 

13 M De reserve Sociaal domein mag niet 
verder opgegeten worden. 
Subtitel: 
Na 2018 doen we nog alleen een beroep 
op de reserve sociaal domein voor 
zorggebonden bovenbudgettaire uitgaven  
zolang de reserve13 miljoen euro of 
minder omvat in de programmabegroting 
 
Draagt het college op om na 2018, naast 
de bij de opzet van de reserve sociaal 
domein overeengekomen op- en 
afboekingen, alleen nog directe 
zorggebonden bovenbudgettaire uitgaven 
ten laste te brengen van de reserve sociaal 
domein zolang de reserve op of onder het 
bedrag van 13 miljoen euro staat in de 
programmabegroting, totdat de raad 
anders besluit. 

OPH Trots 
Hlm 

JL/JvS In de Kadernota 2017 is besloten dat in 2017, 2018 en 2019 

middelen aan de reserve onttrokken worden ten behoeve van 

versnellingen in het sociaal domein. Daarbij is opgenomen dat het 

van belang is de reserve sociaal domein nog in stand te houden, en 

dat in 2019 nut en noodzaak van de reserve beoordeeld wordt en 

wordt beoordeeld of de reserve na 2021 niet meer nodig is. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
SP PvdA D66 
Trots Hlm en 
MA 
 
Voor: 
OPH Trots 
Hlm en AP  

STZ/J
OS 

14 M Haarlem Sportstad: Maak Rugby ook 
een kernsport 
Draagt het college op 
Van Rugby een kernsport te maken 
En steun de club met de helft van het 
extra beschikbare geld: 8.000 euro 

Trots Hlm 
OPH 

MS De afgelopen 2 jaar is een systeem ontwikkeld om middelen te 

verdelen over de kernsporten in Haarlem. In overleg met platform 

Top/kernsport, waarvan vertegenwoordigers van de 

sportverenigingen en topsportorganisaties lid zijn, zijn criteria voor 

kernsporten ontwikkeld. Met deze criteria ontstaat duidelijkheid en 

gelijkheid voor alle verenigingen. Er wordt nu extra budget 

beschikbaar gesteld voor sporten die nog geen kernsport zijn maar 

wel potentie hebben hier naar toe te groeien. Zo kunnen voortaan 

jaarlijks nieuwe kernsportverenigingen toetreden. Het college zal de 

raad informeren op de voortgang van dit proces. 

  

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
D66 AP, MA 
 
Voor: 
SP HvH FM 
OPH en Trots 
Hlm 
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STZ/J
OS 

15 M Haarlem Sportstad: Ga viral met e-
gaming  
Draagt het college op 
Te onderzoeken wat een goede plek zou 
zijn om e-gaming te starten 
en dan met een voorstel te komen en  
krachtige computers kopen met de helft 
van het extra beschikbare bedrag voor 
kernsporten.  

Trots Hlm MS Het college herkent deze nieuwe ontwikkeling. Op dit moment zijn 

er geen initiatieven of ruimtevragen bekend. Binnen het  

jongerenwerk is wel aandacht voor e-gaming.  

 

Om in aanmerking te komen voor het extra beschikbare bedrag voor 

kernsporten moet worden voldaan aan criteria opgesteld in overleg 

met het platform top/kernsport. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 
 
Trots Hlm 
stemt voor 

STZ/J
OS 

16 BIS M Haarlem Sportstad: begroot 
saneringskosten sportvelden 
Draagt het college op 
  
Om vervangingskosten van sportvelden op 
te nemen in de beslismatrix en op te 
nemen in de begroting, zodat we in de 
toekomst niet verrast worden door hoge 
kosten. 
( sanering is vervangen door 
vervangingskosten ) 

Trots Hlm MS De vervangingskosten van de toplaag en onderlaag zijn opgenomen 

in de begroting. 

 
Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid 
reeds uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief 
tegenover de motie.   

 

Aangenomen 
 
Stem-
verklaring: 
GLH 
 
Voor: 
D66 GLH SP 
HvH FM CU 
OPH Trots 
Hlm en AP 
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GOB 17  Motie Samen Doen, Samen Gedaan, 
right to challenge, laten het geen loze 
woorden zijn en werk samen aan 
bereikbaarheid met 023 Bereikbaar! 
  
Draagt het college op 
Het plan van 023 Bereikbaar zo te 
behandelen dat: 
Punten van dat plan, waarvan de 
gemeente al zegt dat er aan gewerkt wordt 
of in de planning zit,  een verwachtte 
einddatum krijgen benoemd. Deze 
informatie wordt aan 023 Bereikbaar! 
meegedeeld. 
Op punten van het plan, die niet gepland 
staan/ heden al worden uitgevoerd, een 
reactie komt met overzicht van de aan- en 
opmerkingen en geschatte kosten en 
opbrengsten. 

Dit gaat komt naar de raad voor 1 

januari 2018, zodat de raad kan 

besluiten of deze punten ook gewenst 

zijn om uit te voeren 

Trots Hlm 
OPH  

CYS Het college heeft op 3 november jl. een antwoordbrief gestuurd naar 

023Bereikbaar! waarbij voor alle voorgestelde maatregelen is 

aangegeven in hoeverre hieraan gewerkt wordt, wat de planning 

hiervan is en in hoeverre hier rekening mee is gehouden in de 

begroting (zie Raadsaam 3 november jl.). Het college begrijpt dat u 

dit nog concreter uitgewerkt wil zien. Het college verwijst naar 

motie 30, welke zij positief tegenover staat. Motie 17 is te 

verstrekkend voor het college.  

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
D66 GLH SP 
HvH OPH 
Trots Hlm en 
VVD 
 
Voor 
SP HvH FM 
OPH Trots 
Hlm MA en 
VVD 
 
 

STZ/W
WGZ 

18 M Houd bij NIEUWbouw direct rekening 
met OUD 
Draagt het college op 
 
Om bij komende nieuwbouw plannen, 
direct rekening te houden met hoe er later 
langer thuis gewoond kan worden en dit 
als vast punt mee te nemen in de 
nota/plannen 
 

Trots HLM 
CU 

JL In het bestaande woonbeleid wordt, daar waar het mogelijk en 

gewenst is, bij nieuwbouw rekening gehouden met het later langer 

thuis wonen. Het college stuurt u op korte termijn een antwoordbrief 

op de motie ‘levensloopbestendig bouwen als uitgangspunt’, zoals 

aangenomen bij de behandeling van de kadernota. Hierin zal dit 

onderwerp uitgebreid worden besproken.  

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
MA en OPH  
 
Voor: 
SP FM Trots 
Hlm en AP 
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STZ 19 M Airbnb de echte oplossing om logeren in 
Haarlem gezellig te houden  
 
Draagt het college op 
 
Zo spoedig mogelijk het Airbnb beleid, 
zoals dat in Berlijn geldt aan de raad voor 
te leggen en waar mogelijk te voorzien 
van input van Horeca Nederland Haarlem 
en platform 1013. 
Wellicht dat een werkbezoek aan platform 
1013 ook mogelijk is met de betreffende 
cie. 
Zodat Haarlem nog op tijd op een juiste 
manier voor de stad omgaat met Airbnb 
en aanverwante platforms 

Trots Hlm 
OPH 

JL Het college verwijst naar de brief van wethouder Langenacker over 

particuliere vakantieverhuur en de (voorgenomen) maatregelen 

(2017/35390) die recent is besproken in de commissie. Daarin staan 

maatregelen, onder andere de meldingsplicht en het anoniem 

melden (dat spoedig mogelijk wordt gemaakt). Bovendien werkt 

Haarlem in provinciaal / MRA verband aan regionaal beleid ten 

aanzien van verblijfsaccommodaties. Het Berlijnse beleid gaat 

Haarlem te ver, Haarlem wil aantrekkelijk voor toerisme blijven. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
Trots Hlm, 
AP, D66, 
PvdA, GLH 
en OPH  
 
Voor 
SP OPH Trots 
Hlm AP 

DVV 20 M Wijkagent o wijkagent, waar bent u 
toch ? 
Draagt het college op 
Om met een voorstel te komen zodat 
wijkagenten gewoon weer in hun eigen 
wijk aanwezig zijn en het aanspreekpunt 
voor de buurt zijn. Dat zij weer in de 
haarvaten van de wijk zitten en niet buiten 
dienst of op het hoofdbureau zitten. Het 
voorstel zou een minimum grens kunnen 
bevatten dat de wijkagent gemiddeld in 
zijn of haar wijk aanwezig moet zijn.  
Dit voorstel wordt voor de kadernota 
aangeboden.  

Trots Hlm 
OPH 

JW Het college staat positief tegenover de strekking van de motie, maar 

zij kan die niet uitvoeren, omdat het college hier niet over gaat. De 

burgemeester neemt dit signaal mee in de bespreking in de driehoek. 

Gekeken naar de inhoud van de motie vindt het college het echter 

niet wenselijk dat een wijkagent in de wijk moet blijven en niet op 

incidenten kan reageren. 

 

Hoewel het college positief staat tegenover de strekking van de 

motie, geeft het college in overweging om de motie in te trekken. 

Stemmen 
staken = >  
23ste 
 
Stem-
verklaring 
D66 GLH AP 
en Trots Hlm 
 
Voor  
SP HvH FM 
OPH Trots 
Hlm VVD en 
PvdA 
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GOB 21 M Beleidskaders hoogbouw en 
bescherming erfgoed 
  
Verzoekt het college: 
Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk bij de 
Kadernota gebaseerd op onder andere de 
Nota Ruimtelijke Kwaliteit een stadsbrede 
ontwikkelstudie inclusief een hoogtevisie 
aan de Raad aan te bieden met daarin:  
 
-Toetsingskaders voor ontwikkelingen, 
met name ten aanzien van voorstellen tot 
wijzigingen in hoogte en daarmee het 
silhouet van de stad 
-Toetsingskaders voor transformatie,  
betreffende niet door de Monumentenwet 
beschermde objecten en gebieden die toch 
waardevol zijn om te behouden (Erfgoed 
& Ruimte).  
 

CU AP 
GLH PvdA 

JvS Het college is voornemens in het eerste kwartaal van 2018 de ‘tien 

gouden regels’ voor de verdichtingsstrategie van Haarlem aan de 

raad aan te bieden, gebaseerd op de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.  

Gebiedsgerichte typologieën die kunnen fungeren als toetsingskader 

(al dan niet voorzien van regels voor massa en hoogte) zullen, 

gebaseerd op de dan vastgestelde gouden regels, worden uitgewerkt 

en aan de raad worden aangeboden in het tweede kwartaal van 2018. 

 

Het college staat positief tegenover de motie.  

Aangenomen 
 
Voor: 
Raadsbreed 

SZW 22 BIS M MOTIE Auto minder zwaar wegen in 
vermogenstoets Bijstand en HaarlemPas 
 Verzoekt het college 
De raad op korte termijn een voorstel 
voor te leggen waarmee een auto tot een 
hogere waarde dan in de huidige regeling 
niet mee te rekenen in de vermogenstoets 
op grond van artikel 34 lid 3 van de 
Participatiewet voor het bepalen van het 
recht op bijstand en de HaarlemPas en de 
kosten hiervan te dekken uit de reserve 
minimagelden.  

CU, OPH, 
Trots Hlm, 
SP 

JL Naast de algemene richtlijnen voor het vaststellen van de waarde 

van een auto (zie motie 22), is in het gemeentelijke beleid tevens de 

mogelijkheid tot individualisering opgenomen. Dit betekent dat de 

klantmanager in individuele geval altijd de mogelijkheid heeft om 

de waarde of een deel van de waarde van de auto niet mee te tellen 

als vermogen als dat redelijk of wenselijk is in verband met de 

persoonlijke situatie van de klant. 

Het college zal in de komende maanden onderzoeken welke waarde 

andere gemeenten hanteren. Op basis van dit onderzoek kan in de 

commissie Samenleving hierover gesproken worden. 
 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Aangenomen 
 
Stem-
verklaring: 
PvdA CDA 
GLH HvH 
MA 
 
Voor: SP 
HvH FM CU 
OPH Trots 
Hlm AP MA 
CDA PvdA 
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STZ/SZ

W/Men

S 

23 M Voorwaarden voor regelingen op 
website 
 
Verzoekt het college 
De informatie over alle gemeentelijke 
regelingen zoals voor minima, 
subsidieregels en WMO-voorzieningen op 
www.haarlem.nl na te lopen en waar 
nodig aan te vullen zodat alle 
voorwaarden zijn opgenomen en burgers 
maximaal worden ondersteund om 
informatie over regelingen digitaal in te 
winnen, 
 

CU Trots 
Hlm OPH 

JL Binnen het sociaal domein is sinds een aantal maanden een speciale 

redactie geformeerd (redactie sociaal domein) die zich bezighoudt 

met het screenen van alle teksten in brochures, flyers en folders én 

www.haarlem.nl, die gaan over regelingen voor minima, 

subsidieregels en Wmo-voorzieningen.  

Er zijn extra acties op de (digitale) sociale kaart gezet en er is 

gestart met regelhulp.  

 

Op de pagina voor de minimaregelingen 

https://www.haarlem.nl/regelingen-bij-krappe-beurs/ staat een 

tabblad kwijtschelding gemeentelijke belastingen en toeslagen 

belastingdienst. Onder dit tabblad staat informatie over 

kwijtschelding en een link naar Cocensus, de partner die de 

belastingen int en de kwijtscheldingen beoordeelt. De pagina 

regelingen-bij-krappe-beurs wordt altijd actueel gehouden, zo staat 

hierop inmiddels al de aankondiging over de nieuwe gemeentelijke 

zorgpolis.  

 

Naar aanleiding van deze motie zal het college de vindbaarheid van 

de regelingen nogmaals bekijken en indien nodig aanpassen 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de 

motie. 

 

Aangenomen 
 
Stem-
verklaring 
D66 
 
Voor: 
Raadsbreed 

http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
https://www.haarlem.nl/regelingen-bij-krappe-beurs/
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DVV 24 BIS M Meer woningen in 2020  
 
Verzoekt het college: 
De gemeenteraad op korte termijn een 
plan voor te leggen die voorziet in een 
extra stijging van de woningbouw in 
Haarlem met tenminste 1000 woningen 
uiterlijk in 2020 bovenop de huidige 
plannen en hierbij ook expliciet te kijken 
naar mogelijkheden buiten de 
ontwikkelzones.  

CU OPH JvS De inzet van het college is reeds gericht op het versnellen van de 

woningbouwproductie. Primair gaat de focus inderdaad uit naar de 

Ontwikkelzones. Daar zit de grootste uitdaging. Volgende week 

ontvangt u een brief van het college waarin u geïnformeerd wordt 

over het aantal sociale huurwoningen dat in potentie binnen de 

ontwikkelzones kan worden gerealiseerd. Het blijkt dat ook locaties 

buiten de ontwikkelzones nodig zijn om het gewenste sociale 

woningbouwprogramma volledig te realiseren en dat daarvoor 

aanvullende inspanningen nodig zijn. Ook om in de praktijk een 

juiste verdeling tussen oost-west te verzekeren. Daarvoor moeten er 

duidelijke uitgangspunten vaststellen voor gebieds- en 

locatieontwikkelingen (binnen en buiten de ontwikkelzones) en 

indien nodig moet de gemeente reguleren. Daar wordt uitvoering 

aan gegeven. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 
 
Voor: 
HvH FM SP 
OPH AP MA 
VVD 

STZ 25 BIS M Meer gratis Wifi in Haarlem  

 

Verzoekt het college: 

Uit te zoeken of het mogelijk is om 

Europese subsidie aan te vragen om het 

gratis wifi-netwerk in Haarlem te 

vergroten bijvoorbeeld in een groter gebied 

in de binnenstad en rond andere 

winkelcentra en de raad binnen 2 maanden 

te informeren of een aanvraag kansrijk is 

inclusief een afweging tussen financiën, 

capaciteit, inspanning en te bereiken 

resultaat. 
 

CU OPH JL Het college heeft samen met de Centrum Managementgroep (CMG) 

een wifi netwerk mogelijk gemaakt rondom de Grote Markt. De 

technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op, gebruikers 

hebben vaak al internet op hun mobiele telefoon (via 4 g en 5g) en 

daardoor is gratis wifi realiseren minder noodzakelijk geworden. 

Verder spelen steeds meer privacykwesties met openbare wifi-

netwerken waardoor deze minder interessant zijn voor gebruikers. 

Ook is dit niet meer noodzakelijk voor toeristen binnen de EU 

vanwege de gelijkgeschakelde tarieven.  

In andere Europese landen is de infrastructuur vaak minder op orde, 

naar verwachting zal vooral daar de Europese subsidie voor worden 

ingezet. Het college zal uitzoeken of het mogelijk is om Europese 

subsidie hiervoor aan te vragen. Wanneer dit kansrijk is, wordt de 

afweging tussen financiele stroom en capaciteit en inspanning 

gemaakt. 

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
Trots Hlm 
MA 
 
Voor  
SP FM CU 
HvH OPH 
PvdA 
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MenS 26 M Onafhankelijke audit ICT gemeente 
Haarlem 
 
Verzoekt het college: 
Een onafhankelijke audit te doen naar de 
kwaliteit van de ICT systemen en de 
(voorgenomen) maatregelen voor de 
aanpassing van de ICT-infrastructuur 
t.a.v. risico’s op uitval en 
toekomstbestendigheid en de raad zo 
nodig voor de Kadernota aanvullende 
maatregelen voor te leggen om het risico 
op uitval terug te brengen tot een 
aanvaardbaar niveau en te zorgen dat de 
ICT systemen en de software van de 
gemeente bij de tijd zijn 

CU JvS Het is het college bekend dat onze systemen aan veroudering 

onderhevig zijn. Om die reden is ook in de kadernota 

investeringsbudget vrijgemaakt voor vernieuwing van onze digitale 

infrastructuur en basisvoorzieningen. De aangevraagde middelen 

worden ingezet om een dergelijk systeem neer te zetten.  

In het daarvoor opgezette project is aan verschillende 

gerenommeerde partijen advies gevraagd en wordt de gemeente 

zowel vanuit techniek als vanuit beveiliging in het project begeleid 

door externe deskundigen. Een extra audit heeft op dit moment naar 

het oordeel van het college geen meerwaarde. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
MA GLH SP 
 
Voor: 
SP FM CU 
OPH Trots 
Hlm AP MA 
 

GOB 27 BIS M Nieuwe periode voor stadsbouwmeester   
  
Verzoekt het college: 
Het contract met de Stadsbouwmeester 
met een periode van drie jaar te 
verlengen; 
 

CU JvS De stadsbouwmeester heeft in de ogen van het college geen 

projecten onder handen die niet overdraagbaar zijn, noch aan een 

opvolger, noch aan het ambtelijk apparaat. Het college hecht aan 

een frisse blik voor adviseurs. In het geval van de stadsbouwmeester 

is roulatie na maximaal 3x3 jaar uitgangspunt. Ook nu hanteert het 

college dat uitgangspunt.   

 

Het college ontraadt de motie.  

Verworpen 
 
Voor: 
SP CU 

STZ 28 M Een goede stadsbouwmeester laat je 
lang bouwen aan de toekomst van 
Haarlem 
Verzoekt het college: 
De maximale termijn van 3x3 jaar voor 
de stadsbouwmeester los te laten en te 
vervangen door elke 
3 jaar te evalueren waarna de periode 
van de stadsbouwmeester kan worden 
verlengd, 

CU JvS Het college is van mening dat het samenspel tussen raad, college, 

ambtelijk apparaat, adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en 

stadsbouwmeester verantwoordelijk is voor het bewaren en 

bewaken van de continuïteit, en niet slechts één van deze pijlers. 

Net als andere gemeentelijke adviseurs is een frisse blik voor de 

invulling van de kritische blik ook van belang voor de 

stadsbouwmeester. Een principe-afspraak dat de stadsbouwmeester 

maximaal 3x3 jaar in dienst is garandeert enerzijds die frisse blik en 

anderzijds voldoende garantie bij te dragen aan de continuïteit. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 
 
Voor: 
SP CU 
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GOB/S
TZ 

29 A Bereikbaarheid belangrijker dan 
popschool 
 
Besluit: 

 In beslispunt 3 te schrappen “, 
kapitaallasten popschool” 

 Beslispunt 5 te wijzigen in “De raad 
stelt het Investeringsplan 2018-2022 
(bijlage 5.1) vast met uitzondering van 
de opname van het popcentrum in het 
Investeringsplan zoals genoemd als 
nieuwe investering op blz.  9,  10, 16 en 
21” 

 
Verzoekt het college: 
Voor de Kadernota met voorstellen te 
komen voor investeringen in 
bereikbaarheid waaronder in ieder geval 
extra investeringen in fietsparkeren in de 
binnenstad 

CU JL/JB Met de huisvesting van het Popcentrum Haarlem in het voormalige 

Slachthuis voldoet het college aan een belangrijk doel uit het 

coalitieprogramma: een nieuwe plek voor de Popschool, na sluiting 

van de Egelantier. 

Door de combinatie met oefenruimten geeft het Popcentrum een 

belangrijke impuls aan het Slachthuisterrein. Na ruim drie jaar is dit 

besluit genomen.  

Het college verwijst tevens naar de collegebrief van 10 oktober jl. 

over het Popcentrum, welke is besproken in de commissie 

Ontwikkeling van 12 oktober. 

Over het Slachthuisterrein/aanbestedingstraject en de 

kredietaanvraag voor het popcentrum volgt een raadsstuk. 

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
D66, MA, 
FM, PvdA, 
VVD, AP, 
GLH, SP, 
HvH en Trots 
Hlm.  
 
Voor 
HvH, FM en 
CU 

GOB 30 M Beweging erin  
Draagt het College van B&W om 
• Om nog dit jaar met concrete voorstellen 
te komen, die tot zeer snelle uitwerking 
leiden van de korte termijn maatregelen 
benoemd in de bandbrief. 

VVD HvH 
OPH 

CYS Het college heeft op 3 november jl. een antwoordbrief gestuurd naar 

023Bereikbaar! waarbij voor alle voorgestelde maatregelen is 

aangegeven in hoeverre hieraan gewerkt wordt, wat de planning 

hiervan is en in hoeverre hier rekening mee is gehouden in de 

begroting (zie Raadsaam 3 november jl.). Het college begrijpt dat u 

dit nog concreter uitgewerkt wil zien. Hieraan komt het college op 

korte termijn aan tegemoet.  

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de 

motie. 

Aangenomen 
 
Stem-
verklaring:  
D66 GLH SP 
HvH OPH 
Trots Hlm 
VVD 
 
Voor: 
raadsbreed 
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DVV/S
TZ/W
WGZ 

31 BIS M HAARLEM PILOT GEMEENTE 
Draagt het college op om: 
onverwijld en zonder voorbehoud de 
gemeente Haarlem op te geven voor het 
landelijk experiment met gereguleerde 
cannabisteelt 

VVD, SP, 
CDA, HvH, 
FM en PvdA 
Trots Hlm 

JW De gemeente Haarlem heeft op 1 november 2017 een bevestiging 

van de aanmelding voor het experiment ontvangen. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven.  

Aangenomen 
 
Stem-
verklaring: 
CDA D66 
Trots Hlm CU 
 
CU stemt 
tegen 

STZ/W
WGZ 

32  M Leegstand is een misstand 
Verzoekt het college van B&W om: 
Een leegstandsverordening op te stellen 
die vergelijkbaar is met de Amsterdamse  
leegstandsverordening uit 2016, inclusief 
een bijhorend meldpunt voor leegstand 
van kantoorruimte, en dit binnen 4 
maanden aan de desbetreffende commissie 
te presenteren; 

MA OPH 
CU Trots 
Hlm 

JL Dit is eerder aan de orde geweest bij de bespreking van het actieplan 

leegstand op 13 april 2017 in de commissie Ontwikkeling 

(afdoening motie 10 ‘Van leeg kantoor naar betaalbare woning’). 

Hieruit bleek dat de meerderheid van de commissie net als het 

college ervoor kiest om geen leegstandsverordening op te stellen 

omdat er veel nadelen zijn. De uitvoering van de 

leegstandsverordening in Amsterdam vergt een jaarlijkse investering 

van € 1 miljoen. Gekozen is voor de uitvoering van de acties uit het 

actieplan Leegstand waaronder overleg met de eigenaren en inzicht 

in de voortgang van de transformaties via de kantorenleegstandslijst.   

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 
 
Stem-
verklaring 
Trots Hlm, 
D66 
 
Voor:  
SP FM CU 
OPH Trots 
Hlm AP MA 
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GOB 33 M Kop op Noord 
Verzoekt het college van B&W  
Binnen drie maanden in kaart te brengen 
welke belemmeringen weggenomen 
moeten  
worden om woningbouw op de Noordkop 
mogelijk te maken en hierover aan 
commissie Ontwikkeling te rapporteren; 

MA AP JL/JvS Het college ontraadt deze motie en houdt vast aan het ingezette 

beleid verwoord in het coalitieprogramma Samen Doen: ‘een 

duurzaam, ruimtelijk en economisch beleid gericht op 

werkgelegenheid’. Het college wil een grondige analyse en een 

integrale afweging voorbereiden. Daar is tijd voor nodig om de 

belemmeringen in beeld te krijgen, waarna integraal bekeken kan 

worden of en waar er mogelijkheden zijn.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
CU, GLH, 
Trots Hlm 
 
Voor: 
SP AP MA 

STZ/J
OS 

34 
ingetro
kken 

M Vier het dagdeel 
Verzoekt het college van B&W om: 
In overleg met CJG en de 
peuterspeelzalen te onderzoeken hoe een 
vierde dagdeel aan 
peuters met een achterstand aangeboden 
kan worden; 

MA OPH 
AP 

MS Het rijksbudget Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is gebaseerd 

op het wettelijke aantal van drie dagdelen en wordt in Haarlem zeer 

succesvol voor een brede doelgroep ingezet. Deze aanpak heeft een 

bijzonder hoog bereik en wordt landelijk als voorbeeld gebruikt.  

Invoering van een vierde dagdeel heeft financiele gevolgen en zou 

een versmalling van de doelgroep tot gevolg hebben en ten koste 

gaan van het bereik.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Ingetrokken 
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GOB 35 BIS M Fietsen na vijven 
Verzoekt het college: 
In overleg met Paswerk te treden teneinde 
binnen drie maanden tenminste één avond 
in de week en op zaterdag openstelling 
van het fietsdepot in Cruquius mogelijk te 
maken en dit te dekken door het aantal 
openstellingsuren op andere dagen te 
beperken.  

AP, OPH, 
CU, Trots 
Hlm, MA 

CYS De kosten voor 4 uur zaterdagsopenstelling bedragen circa € 60.000 

per jaar (excl. feestdagen). Per avondopenstelling van gelijke duur is 

een vergelijkbaar bedrag nodig. In totaal betekent dit een extra 

kostenpost van tenminste € 120.000 op jaarbasis, waarvoor nu geen 

geld is gereserveerd in de begroting. Het college is van oordeel dat 

deze kosten niet in verhouding staan tot de geleverde extra service. 

Dit is al eerder besproken in de commissie Beheer van 18 mei 2017 

(2016/577860). Burgers die in overtreding zijn, waardoor hun fiets 

is verwijderd en die overdag niet in de gelegenheid zijn om hun fiets 

op te halen, kunnen nu een afspraak maken om de fiets thuis te laten 

bezorgen voor €10 extra.  Op deze manier wordt tegemoetgekomen 

aan de wens voor meer service. 

 

Het voorstel om de kosten te dekken door het aantal 

openstellingsuren op andere dagen te beperken, is helaas niet zo 

eenvoudig. Tijdens de huidige openingsuren (8-16u) kan het 

fietsdepot gebruik maken van allerlei faciliteiten op het 

paswerkcomplex die na 17:00 en in het weekeinde niet beschikbaar 

zijn. Te denken valt o.a. aan receptiebezetting, beveiliging en 

werkbegeleiding. Wanneer het Fietsdepot op andere tijden dan het 

paswerkcomplex (ook) open gaat moeten deze diensten extra 

worden ingehuurd. Dit zorgt voor een flinke verhoging van de 

kosten die, zelfs als het depot meerdere doordeweekse dagen dicht 

gaat, niet gedekt worden. 

 

Wanneer de raad bereid is om extra geld uit te geven voor meer 

service) dan kan dat ook op andere manieren. Bijvoorbeeld door 

uitvoering van de aangenomen CDA-motie een fietsdepot 

Dichterbij, waarin wordt gevraagd om te onderzoeken of er een 

extra fietsdepot dichterbij het station kan worden opgericht.  

Het college stelt daarom voor de gevraagde extra service in 

openingstijden mee te nemen bij de beantwoording van de 

‘Fietsdepot Dichterbij’ motie. De beantwoording van die motie staat 

gepland voor januari 2018. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
CDA SP 
Trots Hlm 
GLH D66 
HvH VVD 
 
Voor: 
GLH SP HvH 
FM CU OPH 
Trots Hlm AP 
MA 
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STZ/J
OS 

36BIS 
ingetro
kken 

M Maak werk van huiswerk 
Verzoekt het college van B&W om: 
 
De tegemoetkoming huiswerkbegeleiding 
of bijles inkomensafhankelijk te maken en 
de 
grens te leggen bij 130% van het sociaal 
minimum voor een echtpaar.  

MA AP 
OPH GLH 

MS  Ingetrokken 
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GOB/S
TZ 

37 M Wonen? Onze zorg! 
 
Verzoekt het college van B&W om: 
 
Naast de geplande bouwlocaties ook 
controversiële locaties in en rond stad in 
kaart te  
brengen waar de behoefte aan extra 
16.700 woningen kan worden 
gerealiseerd, en de resultaten vóór het 
einde van het eerste kwartaal van 2018 
aan de commissie Ontwikkeling te 
presenteren;  
 

MA OPH 
CU 

JvS Met de MRA-partners worden al geruime tijd afspraken gemaakt 

over afstemming en programmering van de woningbouw-

programmering. Uit planmonitor van de MRA blijkt dat op 

middellange termijn voldoende plancapaciteit is, ook in Haarlem. 

De integrale kaart op schaal van de MRA wordt op dit moment 

opgesteld (http://maps.noord-holland.nl/mra) en het college 

verwacht de complete digitale versie van die kaart voor het einde 

van het eerste kwartaal van 2018 te presenteren. Het grootste deel 

van de nieuwe woningen wordt gerealiseerd in de zogeheten 

ontwikkelzones. Binnenkort ontvangt u hierover een brief van 

wethouder Van Spijk aan de gemeenteraad. Hierin is ook een 

overzicht opgenomen met de aantallen woningen die gerealiseerd 

kunnen worden. In de rapportage woningbouw, die eind 2017 aan de 

raad wordt toegestuurd, zijn de meeste locaties opgenomen.  

Voor aanvullende verkenning naar controversiële 

woningbouwlocatie ziet het college op dit moment geen aanleiding. 

De raad wordt gevraagd mee te denken over 

versnellingsmogelijkheden. Daarbij moet een integraleafweging 

gemaakt worden tussen onder andere wonen, leefbaarheid en 

bereikbaarheid. 

 

Het college ontraadt de motie.  

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
VVD PvdA 
AP Trots Hlm 
SP GLH D66 
 
Voor  
SP CU OPH 
MA PvdA 

STZ 38 M Graag een vertrouwde stadsnotaris 
Motie graag een vertrouwde stadsnotaris  
 
Besluit dat  
Het college tenminste twee hoogstaande 
notariskantoren aanwijst die de gemeente 
voortaan  bij notariële handelingen 
adviseren en vertegenwoordigen 
 
 

HvH FM 
VVD OPH 

JvS In de markt is voldoende kwaliteit aanwezig om een goede notaris te 

vinden voor de verschillende transacties. Het college onderkent de 

geschetste systematiek, maar vindt de motie geen garantie dat de 

problematiek wordt opgelost. 

 

Het college ontraadt de motie.  

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
OPH D66 SP 
GLH 
 
Voor  
SP HvH FM 
OPH Trots 
Hlm CDA 
VVD 

http://maps.noord-holland.nl/mra
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GOB/S
TZ 

39 M “Pilot warmtewinning uit wegdek”  
draagt het het College op; 
-een pilot op te zetten om warmtewinning 
gecombineerd met warmte koude opslag 
te testen op een fietspad 

AP GLH CYS Op basis van ervaringen elders in het land kan onderzocht worden in 

hoeverre deze techniek in Haarlem toepasbaar is en een bijdrage 

levert aan de routekaart Haarlem aardgasvrij 2040. Als hieruit blijkt 

dat het voor de gemeente Haarlem een waardevolle techniek is zal 

het college een voorstel doen voor toepassing in Haarlem.  

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten.   

Stemmen 
staken = >  
23ste 
 
Stem-
verklaring: 
Trots Hlm, 
CU en CDA  
 
Voor  
GLH SP CU 
Trots Hlm AP 
MA PvdA 

STZ/S
ZW 

40 M ‘Promoot meldpunt 
zwangerschapsdiscriminatie’  
draagt het college op: 
-om het Centrum voor Jeugd en Gezin de 
vrouwen actief te laten wijzen op dit 
meldpunt,  
-bij het werkplein informatie te 
verstrekken middels posters of folders 
over dit meldpunt,  
-bij bureau Discriminatiezaken aandacht 
te vragen voor dit meldpunt,  
-bij vragen over dit soort (aangekondigd) 
ontslag actief door te verwijzen naar het 
Juridisch Loket of Sociaal Raadslieden,  

AP GLH 
CU 

JW Het college is van mening dat zwangerschapsdiscriminatie 

bestreden moet worden en zal met uitvoerende organisaties 

afspraken maken over het promoten van het meldpunt. 

 

Het college staat positief tegenover de motie. 

Aangenomen 
 
Stem-
verklaring 
D66, Trots 
Hlm 
 
Tegen:  
HvH VVD 

STZ/W
WGZ/
GOB 

41 M ‘Gezondheidseffecten in alle 
bouwplannen’  
draagt het college op 
-bij alle toekomstige bouwplannen voor 
woningen, commercieel vastgoed en 
infrastructuur de gezondheidseffecten te 
inventariseren en op te nemen in de 
betreffende stukken, 

AP CU 
Trots Hlm 

JvS Het is inderdaad belangrijk om gezondheidseffecten mee te laten 

wegen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hier zijn ook landelijke 

richtlijnen/normen voor, denk aan geluidsnormen en milieunormen. 

Het verleiden tot gezond gedrag is ook een doel in de lokale 

gezondheidsnota. De omgevingsvisie en het omgevingsplan zullen 

hiervoor de nodige handvatten bieden. Bouwplannen zullen hier in 

de toekomst aan getoetst worden.  

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de 

motie. 

Aangenomen 
 
Stem-
verklaring: 
OPH 
 
Voor  
D66 GLH SP 
CU Trots 
Hlm AP MA 
VVD  
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STZ 42 M  “30 dagen AIRBNB en soortgelijke  
draagt het het College op; 
-de woonverordening aan te passen zodat 
woningen nog 30 dagen per jaar verhuurd 
mogen worden, 
-er voor te zorgen dat er toeristenbelasting 
wordt afgedragen, 
-te voorzien in adequate naleving en 
handhaving,  

AP JL Het college verwijst naar de bespreking van de brief van wethouder 

Langenacker over particuliere vakantieverhuur en de 

(voorgenomen) maatregelen (2017/35390) in de commissie 

Ontwikkeling. Zoals toegezegd wordt op elk van de onderdelen 

(huisvestingsverordening, toeristenbelasting en voorzien in adequate 

naleving en handhaving) momenteel gewerkt aan voorstellen. 

Daarbij wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij afspraken in 

regionaal verband, waar gesproken wordt over het terugbrengen 

naar 30 dagen.  

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Verworpen  
 
Stem-
verklaring: 
Trots Hlm, 
AP, D66, 
PvdA, GLH 
en OPH  
 
Voor:  
SP, CU, 
OPH, Trots 
Hlm,  AP, 
MA en PvdA 

SZW 43 M  “Handhaven op overlevingsfraude 
schaadt alleen de gemeentekas”  
draagt het het College op; 
- om alleen dan te handhaven als er 
sprake is van fraude met een bedrag dat 
de inzet van handhaving in financiële zin 
redelijk kan worden terugverdiend en in 
andere gevallen te schikken,  
- handhavingscapaciteit die vrijkomt dáár 
in te zetten op die zaken waar nu door de 
inwoners van Haarlem prioriteit aan 
wordt gegeven en die nu niet voldoen aan 
de verwachting, (te vinden in de 
Omnibusonderzoeken), 

AP JL Recent is in de gemeenteraad het beleidsplan Handhaven met zorg  

vastgesteld. Uitgangspunt in dit beleidsplan is, dat ons sociale 

zekerheidsstelsel is gebaseerd op solidariteit. Om dit stelsel in stand 

te houden is een blijvend draagvlak in de samenleving nodig. 

Naleving speelt hierin een belangrijke rol, want als er regels gesteld 

worden moeten deze ook gehandhaafd worden. Het onrechtmatig 

gebruik maken van sociale voorzieningen gaat in tegen het 

rechtvaardigheidsgevoel van uitkeringsgerechtigden en andere 

burgers die zich wel aan de regels houden. Niet-naleving kan zo ook 

leiden tot een verminderde nalevingsbereidheid van andere burgers. 

Hiermee komen de geloofwaardigheid en uiteindelijk het draagvlak 

van het sociale zekerheidsstelsel in het geding. 

Daarnaast is het opleggen van bestuurlijke boetes bij niet nakoming 

van de inlichtingenplicht én het terugvorderen van teveel ontvangen 

bijstand verankerd in de Participatiewet en het Boetebesluit 

socialezekerheidswetten. 

Het bovenstaande in aanmerking genomen komt er geen 

handhavingscapaciteit vrij die elders ingezet kan worden. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
SP, Trots Hlm 
 
Voor:  
D66 OPH AP 
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STZ/S
ZW 

44 M “Krokodillen verschieten niet zomaar 
van kleur”  
draagt het het College op; 
- om voor de verkiezingen van 2018 met 
verbetervoorstellen te komen om de 
ambtelijke processen, met name tussen 
verschillende afdelingen van de gemeente 
te stroomlijnen en deze voorstellen aan te 
bieden aan de commissie samenleving,  
- een duidelijke werkinstructie te maken 
voor ambtenaren die als eerste contact 
met de burger hebben, waarbij de 
hulpvraag van de burger centraal staat en 
uitgaat van vertrouwen en deze 
werkinstructie voor de verkiezingen van 
2018 aan te bieden aan de commissie 
samenleving,  

AP JL In de informatienota ‘bestrijdt de paarse krokodil’ staat nog een 

aantal acties dat op dit moment wordt uitgevoerd. Denk hierbij aan 

het optimaliseren van verordeningen, beleidsregels en 

uitvoeringsbesluiten. Ook de werkprocessen van SZW zijn soms 

ingewikkelder dan nodig is; regels en ambtelijke processen kunnen 

eenvoudiger en minder arbeidsintensief. De gemeente neemt vanuit 

principes van lean management, de werkprocessen en regelingen 

kritisch onder de loep. Uitgangspunt is een eenvoudige set aan 

regels, vindbaar, herkenbaar en toegankelijk voor burger, uiteraard 

binnen de wettelijke vereisten.  

Daarnaast is de gemeente gestart met de implementatie van ‘de 

omgekeerde toets’, waarbij de vraag en behoefte van de klant wordt 

onderzocht en pas daarna wordt gekeken hoe dat past binnen de 

geldende regels en afspraken. Alle medewerkers binnen het sociaal 

domein worden hierin binnenkort getraind, in aansluiting op 

intervisie en casuïstiekbespreking, opleidings- en 

communicatietrajecten die de afgelopen jaren reeds hebben 

plaatsgevonden. 

Daarnaast is onlangs een evaluatie verschenen van de nazorg ex-

gedetineerden. Naar aanleiding van deze evaluatie volgt een 

concreet plan van aanpak waarbij knelpunten binnen en tussen 

afdelingen als ook knelpunten in de samenwerking met externe 

partners worden opgelost.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
MA, OPH, 
SP 
 
Voor 
SP OPH Trots 
Hlm AP 
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Ruimte
lijk 
Beleid/
GOB 

45 M  “geen hoogbouw zonder visie”  
draagt het het College op; 
-een hoogbouwvisie ter bespreking voor 
te leggen aan de commissie ontwikkeling 
-tot de vaststelling van de hoogbouwvisie 
alle plannen waarin hoogbouw is 
opgenomen stil te leggen, 

AP Trots 
Hlm 

JvS Het college is voornemens in het eerste kwartaal van 2018 de ‘tien 

gouden regels’ voor de verdichtingsstrategie van Haarlem aan de 

raad aan te bieden, gebaseerd op de Nota Ruimtelijke Kwaliteit.  

Gebiedsgerichte typologieën die kunnen fungeren als toetsingskader 

(al dan niet voorzien van regels voor massa en hoogte) zullen, 

gebaseerd op de dan vastgestelde gouden regels, worden uitgewerkt 

en aan de raad worden aangeboden in het tweede kwartaal van 2018. 

Het college staat positief tegenover het eerste deel van de motie.  

 

Bij lopende projecten wordt er op toegezien dat deze worden 

ingepast in de Haarlemse context op basis van de Nota Ruimtelijke 

Kwaliteit en dat deze projecten de bestaande ruimtelijke kwaliteit 

zullen verhogen. De afdeling Ruimtelijk Beleid, de ARK en de 

stadsbouwmeester zien hier op toe. 

 

Het college ontraadt de motie.  

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
SP GLH MA 
 
Voor:  
AP Trots Hlm 

STZ 46 M “Maak maatschappelijk vastgoed 
betaalbaar”  
draagt het het College op; 
- het maatschappelijk vastgoed om niet te 
verstrekken aan buurt- en wijkinitiatieven 
en zelforganisaties als dit vastgoed 
incourant is en gebreken vertoond, 
- in de gebruiksovereenkomsten goede 
afspraken te maken over beheer en 
onderhoud, 
- hierbij rekening houden met the Right to 
Challenge,  

AP Trots 
Hlm 

JB Conform het vastgestelde verhuurbeleid wordt maatschappelijk 

vastgoed kostprijsdekkend beschikbaar gesteld.  

Gemeentelijke vastgoed is slechts een van de instrumenten die kan 

worden ingezet om wijk- en buurtintiatieven mogelijk te maken. 

 

Bij verdere uitwerking van een Haarlemse aanpak voor het Right to 

Challenge zal ook het aspect van huisvesting van initiatieven en 

eventuele afspraken over huur, beheer en onderhoud betrokken 

worden.  

 

(De toegezegde lijst met Maatschappelijk Vastgoed komt zo snel 

mogelijk naar u toe.) 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 
 
Voor: 
SP Trots Hlm 
AP 
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GOB 47 M   “Parkeernorm fiets”  
draagt het College op; 
-een fietsparkeernorm voor inpandige 
fietsenstallingen voor allegrootschalige 
verbouwing- en nieuwbouwprojecten op 
te stellen,deze norm als harde eis bij alle 
projecten op te nemen 

AP CU 
Trots Hlm 

CYS Het college adviseert de uitwerking van fietsparkeernormen mee te 

nemen bij het actualiseren van de beleidsregels autoparkeernormen. 

Deze actualisatie is onderdeel van de uitwerking van de parkeervisie 

en staat op de planning voor 2018. 

De koers en discussienota fietsparkeervisie staat op de planning 

voor begin 2018. 

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
D66 GLH SP 
MA Trots 
Hlm 
 
Voor: 
D66 GLH FM 
CU Trots Hlm 
AP 

GOB 48 M  ‘Fietsparkeernorm bij detailhandel’ 
draagt het college op: 
-een fietsparkeernorm voor detailhandel te 
hanteren, 
-te onderzoeken of winkeliers naar rato 
van omzet of het aantal klanten een 
financiële bijdrage kunnen leveren aan het 
realiseren en beheren van deze 
voorzieningen, 
 

AP CU  CYS Het college adviseert de uitwerking van fietsparkeernormen mee te 

nemen bij het actualiseren van de beleidsregels autoparkeernormen. 

Deze actualisatie is onderdeel van de uitwerking van de parkeervisie 

en staat op de planning voor 2018. 

De koers en discussienota fietsparkeervisie staat op de planning 

voor begin 2018. 

 

Ten aanzien van het tweede besluitpunt adviseert het college de 

discussie hierover vooral met de ondernemers zelf te voeren binnen 

het proces ter ontwikkeling van nieuw fietsparkeerbeleid. Het 

college verwacht begin volgend jaar een koers- en discussienota te 

kunnen presenteren over dit onderwerp.  

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
D66 GLH SP 
MA Trots 
Hlm 
 
Voor; 
GLH CU AP 
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STZ/W
WGZ 

49 M Urgentieverklaring bij relatiebreuk met 
kinderen  
 
Verzoekt het college: 
De raad voor de Kadernota een wijziging 
van de huisvestingsverordening voor te 
leggen waarin wordt geregeld dat mensen 
die een woonruimte hebben of zullen 
moeten verlaten in verband met 
echtscheiding, verbreking samenwoning 
of verbreking geregistreerd partnerschap 
en waarbij sprake is van niet verwijtbare 
dreigende dakloosheid en sprake is van 
aantoonbare zorg voor één om meer 
minderjarige kinderen een 
urgentieverklaring kunnen krijgen dan wel 
de termijn voor de inschrijftijdverlenging 
te verlengen met 2 jaar; 
 
 

CU JL Er is in het algemeen een groeiende druk op de woningmarkt en ook 

onder de groep sociaal-medische urgenten is er een stijging in 

aanvragen en toekenningen. Wanneer Haarlem de groep mensen die 

voor een urgentie in aanmerking kunnen komen vergroot, zal dat de 

druk op de woningmarkt verder vergroten. 

In de verordening van Zuid-Kennemerland is de mogelijkheid 

opgenomen om via inschrijftijdverlenging (ITV) gescheiden ouders 

met kinderen een positie toe te kennen waarmee zij zelf een 

redelijke kans maken om een woning te vinden. De jaren van ITV 

worden afgestemd op de gemiddelde zoektijd. Op het moment is de 

ITV nog 5 jaar. Gelet op de gestegen gemiddelde zoektijd wordt een 

voorstel door Woonservice voorbereid om de ITV te verhogen. 

Hierover vindt nog in 2017 besluitvorming plaats, maar vraagt geen 

aanpassing van de huisvestingsverordening.  

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 
 
Voor:  
CU FM 

GOB 50 M Maak van een groen Emmaplein een 
sluitende business case 
 
Verzoekt het college 
• Te onderzoeken in hoeverre er een 
sluitende businesscase haalbaar is door 
onder het Emmaplein een ondergrondse 
parkeergarage te laten realiseren, die 
deels aan particulieren per parkeerplaats 
verkocht wordt en deels beschikbaar 
gemaakt wordt voor bezoekers 
• Uit deze Grondexploitatie de 
vergroening van het Emmaplein te 
financieren met een openbare stadstuin als 
resultaat 
 

D66 Trots 
Hlm OPH 
CDA VVD 

CYS Een sluitende businesscase op deze locatie is niet haalbaar. De 

huidige parkeerbehoefte is afkomstig van doelgroepen die niet 

bereid zijn een kostendekkend tarief te betalen voor parkeren. 

Daarmee zal een eventueel tarief dus laag en daarmee niet 

kostendekkend zijn. Dit betekent dat de gemeente een investering op 

deze plek moet doen om een ondergrondse parkeergarage te 

realiseren en er geen geld uit de grondexploitatie voor het 

bewonersinitiatief is te financieren. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Aangenomen 
 
Stem-
verklaring: 
GLH, SP, 
HvH, CU, 
AP, VVD 
 
Voor: 
D66 GLH SP 
HvH FM 
OPH Trots 
Hlm CDA 
VVD 
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STZ 51 
BIS 
 

M Kenauleerstoel voor kennis in Haarlem 
 
Verzoekt het college om:  

-Te onderzoeken op welke wijze de 

gemeente een academische Kenauleerstoel 

kan instellen die op een kundige, krachtige 

en eigenwijze manier tot 

kennisvermeerdering in de gemeente en 

regio kan leiden; 

-In dit onderzoek op te nemen hoe dit 

gefinancierd zou kunnen worden (al dan 

niet samen met andere publieke en/of 

private partijen); 

-Te onderzoeken welke onderwerpen het 

meeste van waarde zouden zijn voor 

Haarlemmers, Haarlemse ondernemers en 

de gemeente; 

-De uitkomsten van dit onderzoek te 

rapporteren aan de gemeenteraad. 
 

D66 GLH 
Trots Hlm 
OPH 

MS Het college vindt het een sympathieke motie.  

Nadat de universiteiten tot overeenstemming zijn gekomen met de 

University College kan het onderwijsprofiel worden opgesteld. 

Daarna kan het gesprek worden aangegaan met de University 

College over een specifieke Haarlemse leerstoel die aansluit op dit 

profiel.  Het college verwacht dat dit niet voor komende kadernota 
het geval zal zijn.   

 

Het college ontraadt de motie. 

 

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
HvH 
 
Voor:  
D66 GLH 
OPH Trots 
Hlm 
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GOB 52  Kom nu dat dak op  
 
Verzoekt het college om:  
•  Zich extra in te zetten om voor de hele 
gemeente duidelijk te maken welke daken 
geschikt of geschikt te maken en 
beschikbaar zijn voor gezamenlijke 
zonnedak. 

D66 PvdA 
GLH Trots 
Hlm OPH 
CDA VVD 

CYS Dit doet de gemeente al. Het gemeentelijk vastgoed wordt gescreend 

op de mogelijkheid om zonnepanelen aan te brengen. Voor 

particulieren onderzoekt de stichting Kennemer Energie in opdracht 

van de gemeente welke daken van bedrijven ingezet kunnen worden 

voor een collectieve zonnestroomvoorziening.(en de wethouder gaat 

a.s. vrijdagmiddag het vijfde collectieve zonnestroomdak openen bij 

het Hoofdkantoor in de Waarderpolder). 

Daarnaast werkt de gemeente samen met lokale ondernemers om 

hoogwaardige zonnepanelen tegen inkoopprijs aan te bieden aan 

bewoners. 

Vanuit de gemeente is in het voorjaar een brief naar alle Haarlemse 

woningeigenaren gestuurd om ze hierop te attenderen. 

Ook vinden er wijkbijeenkomsten plaats waar bewoners 

geïnformeerd worden over de mogelijkheden voor zonnepanelen. 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de 

motie. 

Aangenomen 
 
Voor: 
Raadsbreed 
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STZ 53 M Motie De Voedselbank helpt,  dus help 
de Voedselbank 
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) 

Trots Hlm JL Het college is van mening dat de Voedselbank belangrijk werk doet 

in de stad. Het college is met de Voedselbank in gesprek over de 

komende verhuizing en de kosten die de nieuwe huur met zich 

brengt. Het college werkt op dit moment aan een voorstel om aan de 

Voedselbank een subsidie van € 25.000 te gaan verstrekken voor 

een periode van vijf jaar. De Voedselbank heeft een sponsor 

gevonden die 30% van de huurprijs op zich neemt. Daarnaast zoekt 

de Voedselbank nog sponsoren voor de rest van de huur. Indien het 

de Voedselbank niet lukt om dit voor 1 december 2017 voor elkaar 

te krijgen, zal het college dit meenemen in het voorstel voor de 

subsidie. 

 

Er zijn bij de gesprekken met de Voedselbank geen signalen dat hun 

levensvatbaarheid in het geding is. Wat betreft de kosten die 

voortkomen uit de brand vertrouwt het college erop dat de 

Voedselbank een brandverzekering heeft afgesloten voor deze 

kosten. De voedselbank heeft laten weten dat er geen 

onoverkomelijke schade is.  

  
Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
CU, D66, 
GLH, PvdA  
 
Voor:  
SP FM CU 
OPH Trots 
Hlm AP 

STZ 54 M Haarlem houd je aan de Zorgplicht : 
Hanteer tenminste de Richtlijnen bij 
rubbergranulaat 
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 

Trots Hlm MS Het college is zich bewust van zijn zorgplicht vanuit de Wet 
Milieubeheer en hanteert daartoe de per 1 maart 2017 de nieuwe 
verscherpte norm voor rubber infill (PAK’s gehalte) van Vaco en 
Band en Milieu. 
Het plan van aanpak BSNC wordt in december 2017 uitgewerkt 
door de branche. Het college heeft aandacht voor deze uitwerking 
en zal de hieruit voortvloeiende richtlijnen bekijken op 
toepasbaarheid in Haarlem.  

 
Het college ontraadt de motie.   

 

verworpen 
 
Stem-
verklaring: 
GLH 
 
Voor:  
GLH SP HvH 
FM Trots 
Hlm AP 
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GOB 55 M Stadsbouwmeester(és) ; geheel 
onafhankelijk…yés!  
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 

PvdA, 
VVD,CDA, 
AP, OPH, 
CU, FM, SP 
en GLH 

JvS De motie beschrijft grotendeels de gangbare procedure. Over de 

verdere invulling maakt het college een voorstel voor de raad. In dit 

voorstel wordt tevens naar de positionering van de 

stadsbouwmeester gekeken. 

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Aangenomen 
 
Voor: 
GLH SP HvH 
FM CU OPH 
Trots Hlm AP 
CDA VVD 
PvdA 

GOB 56 M Functie stadsbouwmeester borgen in 
verordening 
 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 

CU JvS De stadsbouwmeester is onafhankelijk en kan onafhankelijk advies 

uitbrengen. Een verordening zou dan beperkend werken. 

Er zijn afspraken in de comissie opgehaald. Deze worden verwerkt 

in een nieuw voorstel van het college. Zie ook motie 55. 

 

Het college ontraadt de motie. 

Verworpen 
 
 
Voor: 
SP CU AP +  
1x PvdA 
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STZ 
SZW 

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

AP JB De laatste levensfase van mensen gaat vaak gepaard met een grote 

ondersteunings-/zorgvraag. Met name voor naasten is deze fase 

intensief en ingrijpend. Het is belangrijk dat er naast medische zorg 

ook voldoende ondersteuning aanwezig is voor de naasten. Een 

hospice is een mooi voorbeeld van deze ondersteuning. Deze 

ondersteuning kan zowel thuis met behulp van getrainde 

vrijwilligers als in het hospice zelf geleverd worden.  

 

Het college vindt het dan ook belangrijk dat een dergelijke 

voorziening beschikbaar is en onderzoekt graag of het mogelijk is 

om een financiële bijdrage te leveren. Naar verwachting is deze 

verkenning begin 2018 afgerond, zodat een mogelijk  besluit bij de 

kadernota 2018 kan worden betrokken. 

 

Het college staat positief tegenover deze motie. 

Aangenomen 
 
Stem-
verklaring: 
VVD, OPH, 
PvdA, GLH, 
MA 
 
Voor: 
Raadsbreed 
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GOB/S
TZ 

58 
ingetro
kken 

M Klimaat neutraal dat komt vastgoed 
Haarlem Klimaatneutraal – Dat komt 
Vastgoed 
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.  

GLH PvdA CYS/J
B 

  In juni dit jaar (2015/487562) heeft de raad besloten ‘Een bedrag 

van € 850.000 in 2017 aan de reserve Vastgoed te onttrekken ter 

dekking van de kosten voor een actualisatie van de onderhouds-

plannen en voor een inventarisatie van de duurzaamheidsmogelijk-

heden.’. Het bij dit besluit behorende ‘Plan van aanpak energie-

neutraal strategische maatschappelijke vastgoedportefeuille’ 

voorziet in een stappenplan voor de verduurzaming van de 

gemeentelijke vastgoed portefeuille. Bij het wegwerken van achter-

stallig onderhoud wordt altijd verduurzaming betrokken.  

De inventarisatie van de portefeuille wordt momenteel aanbesteed. 

De uitkomsten van de inventarisatie zijn naar verwachting medio 

2018 bekend, waarna een plan wordt opgesteld voor de stapsgewijze 

verduurzaming. Dit plan zal aan de raad worden aangeboden, 

waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke financiële consequenties 

opgenomen dienen te worden in de onderhoudsprogrammering. 

Daarbij hoort ook een business case voor wat betreft de 

financiering. Een voorstel met daarin de verwachte aanpassingen 

(financieel, tijd en technisch) voor de kernvastgoedportefeuille is 

het resultaat. Ook zal inzichtelijk worden wat de verwachte 

energiebesparing en CO2 reductie is. Indien er sprake is van 

mogelijkheden tot (alternatieve) financiering in businesscases zullen 

die eveneens gepresenteerd worden. Een plan van aanpak vóór de 

kadernota aan de raad aanbieden, zoals in de motie wordt gevraagd, 

is niet haalbaar.  

Voor wat betreft het gebruiken van verkoopopbrengsten is de 

afspraak dat per jaar € 0,5 miljoen van de verkoopopbrengsten niet 

wordt toegevoegd aan de reserve Vastgoed, maar ten gunste komt 

van het algemeen resultaat. De overige verkoopopbrengsten worden 

toegevoegd aan de reserve Vastgoed. De reserve is bedoeld voor het 

afwaarderen van boekwaardes en het uitvoeren van (achterstallig) 

onderhoud aan het gemeentelijk bezit. De raad kan besluiten deze 

reserve ook in te zetten voor verduurzaming van het bezit, ook 

indien er geen sprake is van achterstallig onderhoud. Ook dit zal 

worden meegenomen in het voorstel dat in 2018 aan de raad wordt 

voorgelegd. 

 

Het college adviseert de raad om het voorstel van het college af te 

wachten. 

Ingetrokken 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/22-juni/19:30/Plan-van-aanpak-verduurzaming-gemeentelijk-vastgoed-Haarlem
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GOB 59 M Voedingsbodem voor de toekomst 
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.  

GLH  CYS Het college staat positief t.o.v. deze motie.  
Groeiplaatsvoorwaarden zijn duidelijk beschreven in het 
bomenbeleidsplan en gedeeltelijk vertaald in de HIOR` s. De 
HIOR’s dienen echter niet als basis voor het DDO, dit is het 
bomenbeleidsplan.  
Op dit moment streven wij overal naar voldoende groeiruimte. Op 
een aantal plaatsen is er niet voldoende ondergrondse ruimte, maar 
wordt binnen de bestaande omstandigheden de maximale 
groeiruimte mee gegeven.  
  
Het bestaande beleid is in het huidige ddo niet voldoende vertaald, 
hier  worden alleen eisen gesteld aan de kwaliteit van het 
plantmateriaal en wordt niet specifiek ingegaan op de grootte en 
kwaliteit van het plantgat.  Als dit aangepast dient te worden kost 
dit geld en is het voorstel dit mee te nemen met de kadernota 
2018. 
  
In overleg met Spaarnelanden gaan we kijken hoe op korte termijn 
het huidige plantproces verbeterd kan worden, o.a.  door andere 
type bomen te plaatsen op plekken met een kleine groeiplaats.  Dit 
punt zal worden besproken in het Bomen over bomen overleg met 
raadsleden, belangengroepen en Spaarnelanden (27 november 
2017). 

 

Aan de strekking van deze motie wordt in het bestaande beleid reeds 

uitvoering gegeven. Het college staat derhalve positief tegenover de 

motie. 

Aangenomen 
 
 
Stem-
verklaring: 
OPH SP HvH 
Trots Hlm 
D66 VVD 
 
Voor:  
D66 GLH SP 
CU Trots AP 
MA CDA 
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