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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   

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   
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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   

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   

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   
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STZ/S
ZW 

06 A Besteed de 2 miljoen een tikkie anders  
Verzoekt het college: 
-De doelgroep van het ‘fonds jongeren’ 
voor onoplosbare schulden uit te breiden 
met gezinnen met jonge kinderen;  
-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.  
En besluit beslispunt 3b te wijzigen in: 
b. Voor het tweede deel van het budget 
van € 2 miljoen de middelen als volgt te 
besteden: 
1. Turnover-project € 150.000,- 
2. Verbinding sport en sociaal domein € 
30.000,- 
3. Ondersteuning Triple-ThreaT € 
50.000,- 
4. Intensieve begeleiding statushouders 
naar werk € 355.000,- 
5. Extra inzet sociaal wijkteam € 
200.000,- 
6. vervalt 
7.  Innovaties: verbinding bedrijfsleven en 
zorg € 50.000,- 
8. Foam Haarlem € 25.000,- 
9.  Begeleiding proces Right to Challenge 
€ 35.000,- 
 

PvdA, 
CDA, GLH 
en D66 

JL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Verbinding cultuur en sociaal domein € 15.000,- 
11. Winkel BUUV/VWC € 40.000,- 
12. Ondersteuning sociale initiatieven en projecten € 30.000, - 
13. Verbreding aanpak onoplosbare schulden € 250.000, - 
14. Rolmodellen-aanpak Schalkwijk € 50.000,- 
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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 : 
oDaar 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 CÜ 

CYS/J
L 

  

MenS/
CC 

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   
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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 JL   

DVV 10 M Meer handhavers in Schalkwijk 

Draagt het college op om 

Het aantal wijkhandhavers in Schalkwijk 
in de loop van 2018 te verhogen van 4 tot 
6 en daarvoor in de eerste 
bestuursrapportage van 2018 geld voor 
vrij te maken; 

SP AP JW   
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DVV 11 M Meer wijkagenten in Schalkwijk 

Draagt de burgemeester op om  

Wanneer Haarlem van het Rijk meer 
wijkagenten krijgt toegewezen er zorg 
voor te dragen dat het aantal wijkagenten 
in Schalkwijk per inwoner hoger is dan in 
de rest van Haarlem; 

 

SP AP JW   

STZ 12 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   
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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 JL   

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   

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   
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STZ/J
OS 

16 M Haarlem Sportstad: Begroot 
saneringskosten sportvelden 
  
Draagt het college op 
  
Om saneringskosten 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. 

Trots HLM 
OPH 

MS   

GOB 17 M 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   
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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   

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   

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   
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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   

SZW 22 M Auto niet in vermogenstoets Bijstand en 
HaarlemPas 
 
Verzoekt het college 
De raad een voorstel voor te leggen 
waarmee een auto tot een bepaalde 
waarde of met een bepaalde ouderdom 
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 
sociaal domein. 
 

CU OPH 
Trots Hlm 

JL   
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STZ/S
ZW/M
enS 

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   

STZ 24 M Geen mensen uit Waarderpolder zetten 
als er onvoldoende wordt gebouwd 
 
Verzoekt het college: De handhaving op 
illegale bewoning in de Waarderpolder 
met tenminste 1 jaar op te schorten en de 
gemeenteraad binnen een jaar plannen 
voor te leggen die voorzien in een stijging 
van de woningbouw in Haarlem met 
tenminste 1000 woningen bovenop de 
huidige plannen tot en met 2020; 
 

CU OPH JL   

STZ 25 M Meer gratis Wifi in Haarlem 
 
Verzoekt het college: 
Een aanvraag te doen voor de Europese 
subsidie om het gebied van het gratis wifi-
netwerk in Haarlem te vergroten en 
daarbij in ieder geval te kijken naar de 
mogelijkheden in de rest van de 
binnenstad en rond winkelcentra; 
 

CU OPH JL   

http://www.haarlem.nl/
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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   

STZ 27 M Nieuwe periode voor stadsbouwmeester 
  
Verzoekt het college: 
1. Het contract met de Stadsbouwmeester 

met een periode van drie jaar te 
verlengen; 

2. De Stadsbouwmeester binnen de 
gemeentelijke organisatie te 
positioneren rechtstreeks onder het 
College van B&W; 

3. de adviezen van de Stadsbouwmeester 
telkens aan de Raad aan te bieden 
tegelijk met de beleidsstukken; 

4. Budget vrij te maken voor de eigen 
website van de Stadsbouwmeester; 

5. De positie,  taken, bevoegdheden en de 
onafhankelijkheid van de 
Stadsbouwmeester vast te leggen in 
een verordening; 

 

CU JvS   
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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   

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/CY
S 

  

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 CYS   
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DVV/S
TZ/W
WGZ 

31 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 JW/JB   

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 

JL   
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STZ/W
WGZ 

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 JL   

STZ/J
OS 

34 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 MS   

GOB 35 M Fietsen na vijven 
Verzoekt het college van B&W om: 
In overleg met Paswerk te treden teneinde 
binnen drie maanden een avond- en 
zaterdagopenstelling van het fietsdepot in 
Cruquius mogelijk te maken; 
 

MA AP 
OPH CU 

CYS   

STZ/J
OS 

36 M Maak werk van huiswerk 
Verzoekt het college van B&W om: 
In overleg met de schoolbesturen 
huiswerkbegeleiding toegankelijk te 
maken voor ieder 
kind die dat nodig heeft,  ongeacht het 
inkomen van de ouders/verzorgers; 

MA OPH 
AP 

MS   
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STZ/W
WGZ 

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 

JL   

MenS 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 

JvS   

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   
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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 

JL   

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 

JL   

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   
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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   

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/JB   

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   
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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   

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   

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 
Trots Hlm 

CYS   
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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   
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