Kort verslag
Datum raadsvergadering: donderdag 15 maart 2018
1

Vragenuur
De vragen van de fractie Jouw Haarlem over de uitbreiding van de laad- en losplaats aan
de Raaks t.b.v. van Albert Heijn worden niet gesteld.
De vragen van de fractie CU over laden en lossen op de Raaks worden beantwoord door
wethouder Sikkema
De vragen van de fractie HvH met verwijzing naar art. 170 Gemeentewet (burgemeester
als hoedervan de integriteit) aan de burgemeester n.a.v. artikel in de NRC van
12 maart j. l. worden beantwoord door burgemeester Wienen.
De vragen van de fractie Trots Haarlem over boksscholen worden beantwoord door
wethouder Snoek.

2

Vaststellen van de agenda
Als leden van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven, tevens Controle Processen
Verbaal uitslag Gemeenteraadsverkiezingen en uitslag Referendum zijn benoemd
mevrouw Van Loenen, mevrouw Van der Smagt en de heer Van Driel.
De verzoeken tot het houden van een interpellatie worden toegestaan:
- Jouw Haarlem over de parkeerduurbeperking
- OPHaarlem over: de brief van 13-3 van wethouder Sikkema met antwoord op
de motie van 15 februari 'Als raadsleden...
- Trots Hlm over Opvang locatie Sint Jacob Boerhavewijk.

3

Bekrachtigen/opheffen geheimhouding
Bekrachtiging geheimhouding van taxatie- en renovatiekosten Watermeterfabriek en
taxatierapport Watermeterfabriek heeft plaatsgevonden

4

Ingekomen stukken
De stukken zijn ter kennisgeving aangenomen en worden verwerkt zoals aangegeven.

5

Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 8 en 15 februari 2018
De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen vastgesteld.

6

Vrijgeven krediet voor zaakgericht werken 2018
Besluit: conform

7

Verantwoording fractie- en scholingsgelden fracties van 1-1-2015 t/m 31-12-2015
Besluit: conform

8

Verantwoording fractie- en scholingsgelden fracties van 1-1-2016 t/m 31-12-2016
Besluit: conform

9

Vaststellen Eerste Wijzigingsverordening belastingen 2018
Besluit: conform

10

Vaststellen beheersverordening veegplan Haarlem 2017
Besluit: conform

11

Actuele status geheime stukken
Besluit: conform
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12

Initiatiefvoorstel VVD en D66 Voorstel voor betere hulp aan
kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang en Reactie
College
Besluit: conform
De fractie PvdA, GLH, CDA, AP geven een stemverklaring.

13

Aanpassingen Reglement van Orde vergaderingen gemeenteraad van Haarlem
Besluit: conform De fracties CU en PvdA geven een stemverklaring.
De fractie HvH stemt tegen het voorstel.

14

Aanpassingen Algemene Commissieverordening voor de
Commissievergaderingen van de gemeenteraad van Haarlem
Besluit: conform
De fracties CU en HvH, geven een stemverklaring.
De fracties CU, HvH, AP en Trots Haarlem stemmen tegen het voorstel.

15

Aanpassen Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders,
commissieleden en fracties (hst V)
Besluit: conform
De fracties VVD, PvdA, AP, D66, HvH en SP geven een stemverklaring.
De fracties AP en Trots Haarlem stemmen tegen het voorstel

16

Vrijgeven krediet bomen in Schalkwijk
Besluit: conform
De fracties D66 en Trots Hlm geven een stemverklaring.

17

Kredietaanvraag voorfinanciering functionele aanpassingen Museum Het Dolhuys
Besluit: conform
De fracties GLH, AP, VVD, PvdA en HvH geven een stemverklaring.

18

Actualisatie visie beheer en onderhoud
Besluit: conform
De fractie SP stemt tegen het voorstel

19

Actualisatie IP sport (81.27) 2018
Besluit: conform
De fractie Trots Hlm geeft een stemverklaring.

19.1 Amendement Geef alle wensen een kans
Het amendement ingediend door de fracties VVD en FM wordt verworpen
De fracties VVD, Trots Hlm, HvH, OPH en FM stemmen voor het amendement
20

Vaststellen bestemmingsplan Watermeterfabriek
Besluit: gewijzigd

20.1

Amendement Watermeterfabriek terras eerder dicht
Het amendement ingediend door de fractie CU wordt aangenomen
De fracties PvdA, CDA, Jouw Haarlem, OPH, CU, SP, GLH en D66 stemmen voor het
amendement
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20.2 Amendement Gewijzigde bestemming Watermeterfabriek
Het amendement ingediend door de fractie HvH wordt verworpen
De fracties HvH, FM, OPH, Trots Hlm, AP, en VVD stemmen voor het amendement
21

Burgerinitiatief Verkeersveilige Europawijk (Engelandlaan geen racebaan)
Besluit: conform
De fracties D66, CU, VVD, GLH, HvH geven een stemverklaring

21.1 Amendement Zorgvuldigheid boven snelheid
Het amendement ingediend door de fracties D66, VVD, HvH en GLH wordt verworpen
De fracties VVD, CU, FM HvH, GLH en D66 stemmen voor het amendement
De fracties SP, Trots Hlm en Jouw Haarlem geven een stemverklaring
21.2 Amendement Heel Europawijk permanent veilig
Het amendement ingediend door de fractie SP wordt verworpen
De fracties SP, Jouw Haarlem, AP, OPH en FM stemmen voor het amendement
De fractie Trots Hlm geeft een stemverklaring
21.3 Amendement Heel Europawijk veilig
Het amendement ingediend door de fractie SP wordt verworpen
De fracties Jouw Haarlem, AP, OPH, FM en SP stemmen voor het amendement
De fractie Trots Hlm geeft een stemverklaring
21.4 Motie Heel Haarlem veilig
De motie ingediend door de fracties SP en PvdA wordt raadsbreed aangenomen
21.5 Motie Engelandlaan veilig, dan heel Schalkwijk veilig
De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt ingetrokken.
22

Ontwikkelingsvisie Spaarnesprong
Besluit: gewijzigd
De fracties SP (akkoord mits 50% sociale huur) en OPH (akkoord mits 40% sociale huur)
geven een stemverklaring

22.1 Amendement Gepaste hoogte Spaarnesprong
Het amendement ingediend door de fracties AP en CDA wordt aangenomen
De fractie Jouw Haarlem stemt tegen het amendement
De fracties PvdA en CU geven een stemverklaring
22.2 Amendement vrije kruising fiets Oudeweg
Het amendement ingediend door de fractie AP wordt aangenomen.
De fracties HvH FM en VVD stemmen tegen het amendement.
22.3 Motie Fiets ‘m der onderdoor
De motie ingediend door de fractie Jouw Haarlem wordt ingetrokken
22.4 Motie Geen verdubbeling Oudeweg.
De motie ingediend door de fracties Jouw Haarlem, GLH en AP wordt verworpen
De fracties Jouw Haarlem, GLH en AP stemmen voor de motie
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23

Moties Vreemd

23.1 Motie Houdt onze jongvolwassenen van 18 en met 21 jaar schuldenvrij!
De motie ingediend door de fractie AP wordt ingetrokken. De AP komt terug op het
onderwerp in de commissie Samenleving.
23.2 Motie Voorkom stagnatie coöperatieve zonnedaken
De motie ingediend door de fracties AP, PvdA, CDA, D66, CU, GLH, SP en Trots
Haarlem wordt aangenomen
De fractie VVD stemt tegen de motie
23.3 Motie Voor de zoveelste maal: Handen af van de themamarkten op de Dreef
De motie ingediend door de fractie HvH wordt raadsbreed aangenomen
De fractie OPH geeft een stemverklaring
23.4 Motie Ook in West Sociaal Loyaal
De motie ingediend door de fractie PvdA SP wordt aangenomen
De fracties PvdA, OPH, SP, GLH, CU, Trots Hlm en AP stemmen voor de motie
De fracties D66, OPH, Jouw Haarlem, CDA, FM en CU geven een stemverklaring
23.5 Motie Scherm af
De motie ingediend door de fractie Trots Haarlem wordt verworpen
De fracties Trots Hlm, Jouw Haarlem, SP, OPH en AP stemmen voor de motie
23.6 Motie Zend goede informatie over straling
De motie ingediend door de fracties Trots Haarlem en GLH wordt aangenomen
De fracties Trots Hlm, GLH, SP, CU, AP, Jouw Haarlem en VVD stemmen voor de motie
23.7 Motie Zonder zichtbaarheid geen acceptatie
De motie ingediend door de fracties VVD, FM, Trots Hlm en D66 wordt aangenomen
De fracties VVD, FM, D66, CDA, Trots Hlm, AP, Jouw Haarlem, GLH en SP stemmen
voor de motie.
De fracties SP, HvH, CDA, GLH, CU, AP, OPH, Jouw Haarlem en PvdA geven een
stemverklaring
23.8 Motie Volkstuinen zijn belangrijk
De motie ingediend door de fracties CDA, GLH en D66 wordt aangenomen.
De fracties CDA, GLH, D66, SP, OPH, Trots Hlm, AP, Jouw Haarlem en CU, D66, HvH,
en PvdA stemmen voor de motie
De fracties SP, FM, OPH, Trots Hlm, Jouw Haarlem, CU en AP geven een stemverklaring
24

Interpellatiedebat Jouw Haarlem over parkeerduurbeperking
Het interpellatiedebat van Jouw Haarlem over de parkeerduurbeperking heeft
plaatsgevonden.

24.1 Motie ‘Boetes tussen 9 en 11 terug'
De motie ingediend door de fracties Jouw Haarlem, AP en SP wordt verworpen
De fracties SP, OPH, Trots Hlm, AP en Jouw Haarlem stemmen voor de motie.
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24.2 Motie van Afkeuring
De motie ingediend door Jouw Haarlem wordt verworpen
De fracties VVD, GLH, SP , D66, FM, HvH geven een stemverklaring
De fracties SP en Jouw Haarlem stemmen voor de motie
25

Interpellatiedebat OPHaarlem Informatievoorziening
Het interpellatiedebat van OPHaarlem over de brief van 13-3 van wethouder Sikkema met
antwoord op de motie van 15 februari 'Als raadsleden... heeft plaatsgevonden.

25.1 Motie n.a.v. Brief wethouder Sikkema d.d. 13-3-2018
De motie ingediend door de fractie OPH wordt verworpen
De fracties OPH, VVD, FM, HvH, SP, AP, Trots Hlm en Jouw Haarlem stemmen voor de
motie.
26

Interpellatiedebat Trots Hlm over Opvanglocatie Sint Jacob Boerhaavewijk
Het interpellatiedebat van Trots Hlm over Opvang locatie Sint Jacob Boerhavewijk heeft
plaatsgevonden.

26.1 Motie van Treurnis Opvang Boerhaave
De motie ingediend door de fractie Trots Hlm wordt verworpen.
De fractie Trots Hlm stemt voor de motie
De fracties SP en Jouw Haarlem geven een stemverklaring
Wethouders Roduner en Botter zeggen een brief toe waarin de situatie wordt toegelicht.

Lijst ingekomen stukken:
- Voorgesteld wordt enige stukken ter kennisgeving aan te nemen
* 2018124098 Brief van het college Haarlem aan het College van Burgemeester en
Wethouders gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude inzake SLS Subsidie d.d. 6 maart
2018
- Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders ter afdoening
* 2018124161 houtrook
* Email mevr. Lieshout Spaarndam; over onveilige situatie door plaatsen
paaltjes
* 2017621125 Bewoners Junoplantsoen Oost; handtekeningactie tegen
uitbreiding speelmogelijkheden Liduinaschool
* 2018106925 Mail ter kennisname iz ontbreken lift station Spaarnwoude
* 2018108086 houtstook, negatieve consequentiesl.com
* 2018097000 Brief dhr Snel over oneigenlijk geld verdienen door Velsen aan
recreatieschap Spaarnwoude.pdf
- Brieven gericht aan de Raad namens het college van burgemeester en
wethouders
* 2018100962 Brief burgemeester Wienen over herziening APV; nieuw voorstel
hoofdstuk 3
- Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van een commissie ter
afdoening
* 2018083675 Fase 2 RKC onderzoek effectiviteit welzijnssubsidies

AMENDEMENT Terras watermeterfabriek eerder dicht
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 maart 2018,
Gehoord de beraadslagingen over het Bestemmingsplan Watermeterfabriek,
Overwegende dat:
 Het wenselijk is extra maatregelen te nemen tegen geluidsoverlast van het terras bij de
Watermeterfabriek;
 Het wenselijk is de soorten toegestane horeca-activiteiten in de Watermeterfabriek nader af te
bakenen;
Besluit
1. Artikel 3.1 te wijzen zodat deze komt te luiden:
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. horecabedrijven van categorie 1
b. restaurant,
c. alsmede als nevenactiviteit tentoonstellingsruimte/museum, vergaderfaciliteiten,
creativiteitscentrum. Deze functies zijn uitsluitend toegestaan op de begane grond;
d. ondergeschikte detailhandel ten behoeve van de toegestane functies, uitsluitend op de begane
grond;
e. een bedrijfswoning tot maximaal 150 m² bvo al dan niet in combinatie met de uitoefening van een
aan-huis-verbonden beroep, gastouderopvang of bed & breakfast
2. Artikel 4.4 onderdeel c te wijzigen zodat deze komt te luiden:
c. het terras mag in de avond- en nachtperiode (tussen 22.00 uur - 07.00 uur) niet worden gebruikt
ten behoeve van het horecabedrijf.
3. De toelichting bij artikel 3 in paragraaf 5.2.2 te wijzigen zodat deze komt te luiden:
Artikel 3 Horeca
Op deze locatie is een horecabedrijf tot maximaal horecacategorie 1 toegestaan. Dit soort bedrijven
verstrekken in hoofdzaak overdag eenvoudige etenswaren en als nevenactiviteit verstrekken ze
licht- en niet-alcoholische dranken. Dit betreft lunchrooms, ijssalons, koffie/theehuizen,
broodjeszaken en daarmee gelijk te stellen horecabedrijven. Daarnaast is een restaurant
toegestaan. Dit soort bedrijven verstrekken in hoofdzaak maaltijden en als nevenactiviteit
verstrekken ze alcoholische en niet-alcoholische dranken. Andere horecabedrijven van
horecacategorie 2 zijn niet toegestaan. In de avonden zijn restaurants meestal niet later open dan
23:00 uur. Horecabedrijven moeten voldoen aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit.

Voor het gebruik van het terras is in de regels vastgelegd dat dit in de avond- en nachtperiode
(22.00-07.00 uur) niet voor bezoekers van het restaurant open mag zijn. Dit is opgenomen naar
aanleiding van de uitkomsten van het geluidonderzoek.
Binnen deze horecabestemming zijn ondergeschikte voorzieningen mogelijk zoals verhuur
vergaderruimtes, maar ook een museum en bijvoorbeeld een creativiteitscentrum. Bij het museum
en bij de stadslandbouw die in de Tuin-1 bestemming is toegestaan, is (kleinschalige,
ondergeschikte) detailhandel toegestaan. Deze mag niet meer bedragen dan 10% van het totale
bruto vloer oppervlakte van de betreffende functie. Binnen het bouwvlak met de bestemming Horeca
is één bedrijfswoning toegestaan tot met een bvo van maximaal 150 m2. Binnen de bedrijfswoning
is, net als bij reguliere woningen, aan-huis-verbonden beroep, gastouderopvang en/of bed &
breakfast onder voorwaarden toegestaan.
En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser
ChristenUnie

Motie: Heel Haarlem veilig!
De gemeenteraad van Haarlem, bijeen op 15-03-2018, het Burgerinitiatief
verkeersveilige Europawijk besprekende,

Constaterende dat ook buiten de Europawijk er veel wijken zijn die verkeersonveilig
zijn, ook al is men daar nog niet verenigd als burgerinitiatief of gezamenlijke
wijkraden

Draagt het college op
Met een onderzoek te komen welke wijken het meest verkeersonveilig zijn door een
verkeerde inrichting,
Met een plan van aanpak te komen om alle woonwijken in Haarlem tijdelijk én
permanent in te richten als veilige 30 km zone, te beginnen met de meest onveilige
Dit plan van aanpak ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad in oktober
2018.
En gaat over tot de orde van de dag

Anne Feite Bloem SP
Diana van Loenen PvdA
Robbert Berkhout Groenlinks

Amendement Gepaste hoogte Spaarnesprong
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 15 maart 2018,
sprekend over agendapunt 22 ontwikkelvisie Spaarnesprong,

constaterende dat,
-

in de ontwikkelvisie Spaarnesprong hoogteaccenten aan de Oudeweg worden
voorgesteld die voor de bewoners tegenover de bebouwing op weerstand stuiten,

overwegende dat,
- hoogte accenten in een visie later tot een voldongen feit kunnen worden
gepromoveerd,
- hoogte accenten wellicht op deze plek mogelijk zijn, maar altijd in goed overleg met de
omwonenden moeten worden vastgesteld,
- de bewoners aan de Oudeweg zich nu niet of onvoldoende gehoord voelen,
draagt het College op;
-

in de legenda bij de tekeningen op bladzijde 36 de hoogte accenten te schrappen,

-

in de legenda bij de tekeningen op bladzijde 36 8-9 bouwlagen te vervangen door
woningbouw met passende bouwhoogte,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster

Gideon van Driel

Misja de Groot

Actiepartij

CDA

D66

Amendement vrije kruising fiets Oude weg
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 15 maart 2018,
sprekend over agendapunt 22 ontwikkelvisie Spaarnesprong,

constaterende dat,
-

de Oudeweg voor (jonge) bewoners van de Sportheldenbuurt een steeds grotere
barrière wordt,

-

de komende jaren meer woningen worden toegevoegd en er dus nog meer verkeer
bij zal komen op de Oudeweg,

overwegende dat,
-

als jongeren zelf op de fiets naar school kunnen, dat autobewegingen scheelt, positief
is voor de gezondheid van de jongeren, en deze jongeren ook op latere leeftijd de
fiets als optie blijven zien,

draagt het College op;
-

op bladzijde 40 een vrijliggende fietsverbinding op te nemen onder de Prinsenbrug en
of Oudeweg door,

-

daarbij rekening te houden met de belangen van de uitbaters van de
Drijfriemenfabriek en de bewoners van het voormalig Droste terrein,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster

Robbert Berkhout

Marceline Schopman

Actiepartij

GroenLinks

PvdA

Motie Vreemd “Voorkom stagnatie coöperatieve zonnedaken”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 15 maart 2018,

Constaterende dat,
-

er voldoende enthousiasme bestaat bij bewoners van Haarlem om deel te nemen aan
lokaal collectief opgewekte zonnestroom,

-

er een probleem voor coöperatieve zonnedaken ontstaat als het pand, waar de
coöperatieve zonne-installatie op ligt, wordt gesloopt,

-

zonnecoöperaties dat risico niet kunnen dragen,

-

pandeigenaren dit risico niet willen/kunnen dragen,

-

het realiseren van coöperatieve zonnedaken daardoor dreigt te stagneren,

Overwegende dat,
-

de gemeenteraad van Haarlem in november 2017 een Motie ‘Kom nu dat dak op’
heeft aangenomen om meer coöperatieve zonnedaken te realiseren,

Draagt het College op;
-

voor de Kadernota met een notitie te komen waarin een oplossing gezocht wordt om
dit risico van stagnatie te ondervangen

en gaat over tot de orde van de dag.

Gertjan Hulster

Marceline Schopman Robbert Berkhout

Frank Visser

Actiepartij

PvdA

GroenLinks

ChristenUnie

Misja de Groot

Gideon van Driel

Anne Feite Bloem

Sander van der Raadt

D66

CDA

SP

TROTS

Voor de zoveelste maal: Handen af van de themamarkten op de Dreef!
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 15 maart 2018,

Constaterende dat
-De themamarkten op de Dreef , georganiseerd door mevrouw De Nijs, zeer
gewaardeerd worden en een groot succes zijn
-Desondanks ongeveer één maal per jaar in haar bestaan wordt bedreigd
-Aangenomen moties van de gemeenteraad worden genegeerd

Overwegende dat
-Dat het nu wel eens mooi is geweest met die tegenwerking

Besluit
-Het college, nogmaals, op te dragen om er voor te zorgen dat de themamarkt
op de Dreef in haar huidige vorm blijft bestaan en zo spoedig mogelijk de
zorgen van de kraamhouders en de organisator van de markt hieromtrent weg
te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag

AP SP

Motie vreemd

Ook in West Sociaal & Loyaal

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 maart 2018 ,
Constaterende dat:
 Uitgangspunt van het coalitieakkoord ‘Samen Doen’ is, dat binnen redelijke termijn iedere
Haarlemmer een betaalbare woning kan vinden. Dat is namelijk sociaal & loyaal;
 De wachtlijsten voor een sociale huurwoning in Haarlem echter nog steeds onaanvaardbaar
lang zijn;
 Er ten aanzien van de ambitie : ‘Haarlem ongedeelde stad’ is afgesproken en vastgelegd om
daartoe 1900 sociale huurwoningen toe te voegen tussen nu en 2025, waarvan 1200 in het
westelijk deel van Haarlem ;
 Vermenging van dure- , middeldure- en goedkope woningen positieve effecten heeft op de
leefbaarheid in de stad en haar buurten (= differentiatie) ;
 De verdeling van deze segmenten woningen nu sterk uit balans is bij een vergelijking tussen
oostelijk- en westelijk Haarlem;
Overwegende dat:
 Er op basis van de aangenomen moties: ‘Helderheid voor de Ontwikkelaar’ en “In een briefje
van 5 kun je niet wonen”, de beleidsregel IX is toegevoegd aan het vastgestelde Beleidskader
Selectie Marktpartijen die vraagt om: een geborgde woningbouwprogrammering vd
ontwikkelende partij met een concreet percentage sociale huurwoningen tot de
aftoppingsgrens en waarbij met de Haarlemse corporaties wordt afgesproken welke
corporatie voor afname van het sociale deel aan woningen binnen het ontwikkelproject in
beeld is.
 Er regelmatig bij ontwikkelprojecten aan de westkant van Haarlem zoals bij: Gonnetstraat,
De Meester, Jansstraat, Brinkmann en nu ook bij het stedenbouwkundig plan (HKB-gebouw)
Tempelierstraat-Raamsingel, gemeld wordt dat sociale huur niet realiseerbaar is ;
 Er op het project Tempelier-Raamsingel (HKB-gebouw) echter ruim 900.000 euro extra winst
zit op de verkoop van de gemeentegrond ;
 Deze winst het realiseren van sociale woningbouw aan de westkant in dit specifieke project
mogelijk kan maken;
Verzoekt het College:
 Met de ontwikkelende partij (HBB) in overleg te treden hoe er minimaal 10 sociale
huurwoningen tot de aftoppingsgrens met de ruim 9 ton gerealiseerd kunnen worden in het
project Tempelier-Raamsingel en welke bijdrage HBB hierin kan leveren;
 Met de in Haarlem werkzame corporaties (opnieuw) in overleg te treden of zij geïnteresseerd
zijn het sociale deel over te nemen in dit project;
En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA

Groen Links

AP

SP

M. Schopman

R. Berkhout

G. Hulster

A. Bloem

Motie vreemd Zend goede informatie over straling
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering op 15 maart 2018
Overwegende dat:
Raadsmarkt en initiatiefvoorstel wijzen op het verbeteren van de informatie over
stralingseffecten op de gezondheid zowel bij de ggd als op de gemeentelijke website
Verzoekt het college
In contact te treden met de ggd en met een voorstel te komen hoe de informatievoorziening
over straling en de mogelijke effecten daarvan helder gecommuniceerd kunnen worden op
de site van de ggd en de site van de gemeente Haarlem
En gaat over tot de orde van de dag

Motie ‘zonder zichtbaarheid geen acceptatie’
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 15 maart 2018,
Overwegende dat
 Iedereen, ongeacht zijn of haar geslacht, seksualiteit, afkomst of religie, zichzelf
mag zijn
 Iedereen de vrijheid heeft om een zélf een partner te kiezen
Constaterende dat
 Als partners van het gelijke geslacht onderling affectie tonen in het openbaar dat
nog altijd als veel aanstootgevender gezien dan wanneer hetero’s dat doen
 Er Haarlemmers zijn die zich op relationeel of seksueel gebied onvrij of zelfs
onveilig voelen, bijvoorbeeld bij het aangaan van een relatie met iemand van een
andere religie
Voorts overwegende dat
 Er zonder zichtbaarheid nooit sprake zal zijn van acceptatie
 De gemeente de mogelijkheden en de morele verantwoordelijkheid heeft bij te
dragen aan die zichtbaarheid
draagt het college op een Haarlemse variant op de campagne ‘in Nederland kies je je
partner zelf’ te ontwikkelen

W.J.Rutten, VVD

Motie – Volkstuinen zijn belangrijk
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 15 maart 2018;
Constaterende dat:
 Haarlem een van de meest versteende steden van Nederland is;
 als groen eenmaal bebouwd is, komt het nooit meer terug;
 In bijlage 2 van de vastgoednota 4 volkstuinen staan genoteerd als
niet-strategisch vastgoed;
 niet-strategisch vastgoed (versneld) wordt afgestoten ten behoeve
van woningbouw.
Overwegende dat:
 Volkstuinen een sociaal belang dienen;
 Doe- en schooltuinen tevens een educatief karakter hebben “waar
komt ons eten vandaan?”;
 Volks-, doe- en schooltuinen de groene longen van onze stad zijn.
Draagt het college op:
 De 4 genoemde volkstuinen tot strategisch vastgoed te markeren en
de overige volks-, doe- en schooltuinen te inventariseren en deze
voor te leggen aan de commissie ontwikkeling.
…en gaat over tot de orde van de dag.

