NR. M Moties en amendementen bij Voorjaarsrapportage (indeling
OF naar programma’s begroting) en Strategische Agenda van
A de Raad

1 CLUSTER 1 - Bestuur
1

M

Motie Samen brieven verbeteren
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op
21 juni 2012,
constaterende dat
het College streeft naar duidelijke en heldere taal in
correspondentie met de inwoners;
onbegrijpelijk taalgebruik kan leiden tot meer vragen of
klachten en het verwerken van deze vragen of klachten
uiteindelijk extra werk oplevert voor de gemeentelijke
organisatie;
meerdere gemeenten in Nederland inmiddels projecten zijn
gestart waar inwoners op- en aanmerkingen kunnen
aanbrengen op brieven die veelvuldig vanuit de gemeente
worden verstuurd;
overwegende dat
gemeentelijke correspondentie altijd begrijpelijk moet zijn voor
iedereen;
inwoners het beste kunnen beoordelen of gemeentelijke
correspondentie helder en duidelijk geschreven is;
verzoekt het college om:
een selectie van brieven te maken die veelvuldig vanuit de
gemeentelijke organisatie wordt verstuurd;
voor wat betreft de keuze voor de beste vorm van participatie
te kijken naar best practices bij andere gemeenten;
een aantal van de ‘meest gestuurde brieven’ online te zetten
met het verzoek aan inwoners om mee te denken over
taalkundige verbetering van deze brieven;
en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
Uit onderzoek blijkt dat gemeentelijke informatie en brieven onnodig
moeilijk zijn. Hierdoor missen veel inwoners belangrijke informatie die
voor hen van nut kan zijn en in sommige gevallen zelfs van groot
belang. In maart 2011 zijn hier op initiatief van de VVD al schriftelijke
vragen over gesteld aan het college van B&W. In het land zijn al
diverse initiatieven op dit gebied waarbij burgers meehelpen aan het
schrijven en verbeteren van brieven voor de gemeente.
De motie beoogt
een
verbetering
van
de
gemeentelijke
correspondentie met behulp van onze inwoners. Het gaat er hier
voornamelijk om, om brieven die veelvuldig verstuurd worden te
verbeteren. Degenen die dit het beste kunnen beoordelen zijn de
ontvangers van deze brieven, de inwoners. Inwoners kunnen de
brieven beoordelen en suggesties doen voor verbeteringen.
Bijvoorbeeld over de opbouw, de toon en het taalgebruik.

Indiener(s)
HAP

Voor:
Tegen:

6

M

Motie “tussen kiezen en benoemen”

Forza!

Voor:
Tegen:

Forza!

Voor:
Tegen:

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op
24 juni 2012;
is van mening dat
- De burgemeester de meest gekende en de meest herkenbare
functionaris is van de lokale democratie;
- Onze gemeente burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft
staan;
- De inwoners van onze gemeente betrokken dienen te worden
bij de keuze van hun eigen burgemeester;
- De gekozen burgemeester voor veel draagvlak zorgt onder de
inwoners, de lokale democratie bevordert en levendiger
maakt;
- De (onafhankelijke) positie van de burgemeester als
coördinator van de lokale democratie en als
vertegenwoordiger van de gemeente naar buiten wordt door
eigen democratische legitimering versterkt;
- De verkiezing van de burgemeester moet zorgen voor meer
helderheid in beleid en minder (partijpolitieke) willekeur;
- De verkiezing van de burgemeester voorkomt het idee dat
mensen kunnen hebben dat de grote politieke partijen de
burgemeesterbaantjes onderhands verdelen;
- Een raadplegend referendum grondwettelijk momenteel de
enige mogelijkheid is om inwoners te betrekken bij de keuze
van een nieuwe burgemeester;
Draagt het college op
- Een onderzoek te laten uitvoeren of er in Haarlemmermeer
draagvlak is voor een raadplegende referendum en aan welke
voorwaarden deze moet voldoen om succesvol te zijn gezien
de ervaringen van andere gemeenten met een raadplegend
referendum.
en gaat over tot de orde van de dag.

7

M

Motie “De Nederlandse vlag voor het gemeentehuis”
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op
21 juni 2012;
is van mening dat
- de identiteit belangrijk voor de cohesie van onze samenleving
en symbolen zoals de Nederlandse vlag hierbij toe bijdragen.
- de nationale driekleur trots getoond mag worden aan de
Haarlemmermeerse burger
- de Nederlandse vlag voor het gemeentehuis minimaal net
zolang gevlagd mag als de andere vlaggen (van de Europese
Unie en Haarlemmermeerse vlag) voor het gemeentehuis
- de Nederlandse burger zich helemaal niet Europeaan voelt en
dat het permanent vlaggen van de Europese vlag ongepast is

Draagt het college op
- Om het permanent vlaggen mogelijk van de Nederlandse vlag
voor gemeentehuis door middel van belichting van
schijnwerpers
- Om de Nederlandse vlag minimaal net zo lang te vlaggen
zoals de andere vlaggen (Europese vlag en de
Haarlemmermeerse vlag) voor het gemeentehuis
- Om het permanent te vlaggen van de Europese vlag te staken
en gaat over tot de orde van de dag.

6 CLUSTER 2 - Jeugd en Onderwijs
2

M

Motie Lokale Jeugdzorg vormgeven
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op
21 juni 2012;
Gelezen
de nota Richting, proces en aanpak Programma Sociaal
domein;
Gehoord de beraadslagingen
van de raad ten tijde van de behandeling van de nota Richting,
proces en aanpak Programma Sociaal domein;
Constaterende dat
de raad de doelstellingen en uitgangspunten van de richting,
het proces en de aanpak Programma Sociaal domein
onderschrijft;
Overwegende dat
de raad haar kaderstellende rol op het gebied van de transitie
Jeugdzorg proactief wil invullen;
een benen-op-tafel sessie over mogelijkheden, wensen en
initiatieven hiervoor een geëigende vorm is;
hiertoe informatie vanuit het college gewenst is, zoals
bijvoorbeeld
o
een overzicht van alle Jeugdzorg taken en
verantwoordelijkheden die aan de gemeente zullen
worden overgedragen;
o
inzicht geven of en zo ja, welke beleidsvrijheid er (bekend)
is voor de gemeente bij genoemde taken en
verantwoordelijkheden;
o
een overzicht van alle instellingen en organisaties die op
dit moment een rol spelen in het kader van Jeugdzorg in
Haarlemmermeer en hun activiteiten in dit domein;
Verzoekt het Presidium
in september 2012 een benen-op-tafel sessie te organiseren
met als doel het bespreken van mogelijkheden, wensen en
initiatieven inzake de transitie van Jeugdzorg taken en
verantwoordelijkheden naar de gemeente;
Verzoekt het College
gevraagde informatie tijdig aan de raad aan te bieden;
een presentatie van de actuele stand van zaken van dát
moment aan de raad te verzorgen;
en gaat over tot de orde van de dag.

HAP

Voor:
Tegen:

9 CLUSTER 3 - Ruimtelijke Ontwikkelingen en
duurzaamheid
4
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Motie: “Duurzaam bedrijf”

Forza!

Voor:
Tegen:

GL

Voor:
Tegen:

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op
24 juni 2012;
is van mening dat
- De contouren van het duurzaam bedrijf na twee jaar nog
steeds niet zichtbaar zijn;
- Niet te verwachten valt dat voor de verkiezingen van 2014 het
duurzaam bedrijf operationeel zal zijn;
-

-

Niet valt te verwachten dat de inwoners of bedrijven van
Haarlemmermeer binnen
afzienbare tijd kunnen profiteren van het duurzaam bedrijf;
Het oprichten van bedrijven geen kerntaak is van de
gemeente en dat dit aan de markt moet worden overgelaten;

Draagt het college op
- Alle activiteiten rond het oprichten en vormgeven van het
duurzaam bedrijf onmiddellijk te staken;
- Met een voorstel, binnen het programma duurzaamheid, te
komen om de vrijgekomen middelen te herbesteden aan
doelen die wel haalbaar zijn en waar de inwoners en bedrijven
binnen afzienbare tijd van kunnen profiteren;
en gaat over tot de orde van de dag.

8

Motie Duurzaam Ondernemen: Actieve verbinding
MKB-beleid met onderwijs – Raadsvoorstel
2012.0024871 Voorjaarsrapportage 2012
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op
21 juni 2012,
Constaterende dat
- Binnen Haarlemmermeer veel grote (internationale) bedrijven
het duurzaam ondernemen actief nastreven;
- Deze (internationale) bedrijven een spin-off realiseren voor het
lokale toeleverende Midden- en Kleinbedrijf (MKB)
- Ook het MKB behoefte heeft aan gekwalificeerd personeel op
het gebied van duurzaamheid;

Overwegende dat:
- Binnen Haarlemmermeer voor het MKB duidelijke kansen liggen
voor het toekomstgericht duurzaam ondernemen;
- (Lokaal) onderwijs hierin een belangrijke factor is en kan dienen
als vliegwiel voor de aanhaking van het lokale MKB op de vraag
van de grote bedrijven ;
- De gemeentestrateeg kansen ziet voor Haarlemmermeer om het
onderwijs hierin een actieve rol te laten vervullen;
- Inzet op onderwijs tot een van de speerpunten van het College
behoort;

-

De gemeente een actief faciliterende, stimulerende en
initiërende rol kan vervullen bij de afstemming tussen MKB
beleid en onderwijs.

Verzoekt het College om:
- Een toekomstgerichte, duurzame visie op te stellen gericht op
een beleid voor het ondernemen door het MKB en hierop
vervolgens concrete acties te ondernemen, gericht op het
realiseren van een actieve verbinding tussen het MKB-beleid en
onderwijs op het gebied van duurzaamheid, dat daarbij als
belangrijk vliegwiel dient.
en gaat over tot de orde van de dag.

9

M

Motie Grondbesparing
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op
donderdag 21 juni 2012,
-

overwegende dat er regelmatig diverse projecten zijn binnen
de gemeente, waarbij grond afgevoerd moet worden;
dat er tevens projecten zijn binnen de gemeente die grond
nodig hebben;
overwegende dat dit zowel aan- als afvoerkosten met zich
mee brengt;
er prijs verschillen kunnen zijn tussen de aan- en afgevoerde
grond;
constaterende dat de gemeente voor een
bezuinigingsronde staat

-

-

draagt het college op:
op korte termijn onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid
deze gronden in tijdelijk opslag binnen de gemeente
Haarlemmermeer te houden en in eigen beheer
en de raad uiterlijk bij de eerstvolgende begrotingsraad over
de voortgang te informeren

en gaat over tot de orde van de dag.

EH

Voor:
Tegen:

11 CLUSTER 4 – KWALITEIT FYSIEKE
OMGEVING
10 M

Motie Reinigingsbeleid

EH

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op
21 juni 2012,
Overwegende dat
-

er locaties binnen de gemeente bekend zijn als vervuild door
vogelontlasting en/of algaanslag van overhangende bomen.

-

dit gevaar voor bewoners kan opleveren wanneer dit door regen
glad wordt.

draagt het college op
I

om opdracht te geven om de frequentie van uitrijden van
veegwagens te verruimen.

II

zorg te dragen dat veegwagens met enige regelmaat niet
alleen de weg maar ook de trottoirs schoonvegen.

en gaat over tot de orde van de dag.

11 M

Motie Vergunningstelsel inzake hondenbeleid
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op
21 juni 2012,
EEN Haarlemmermeer is nog steeds tegen hondenbelasting.
Gehoord hebbende de beraadslagingen over hondenbeleid en
vergunningverlening bij hondenuitlaatservice voor 5 honden of meer,
Zijn wij van mening dat
grootvervuilers zoals hondenuitlaatservices hiervoor echter belast
dienen te worden.
middels vergunningverplichting dit mogelijk gemaakt kan worden,
inkomsten uit vergunningverplichting ten aanzien van
hondenuitlaatservices ook kunnen worden aangewend voor het
verwijderen van andersoortige straatvervuiling, zoals
bijvoorbeeld ganzenpoep.
draagt het college op
de toepassing van voornoemd vergunningstelsel te onderzoeken.
en gaat over tot de orde van de dag.

EH

13 CLUSTER 5 - Algemene dekkingsmiddelen
3

M

Motie Scenariodenken: ontwikkelingsscenario’s om
(verdere) rijksbezuinigingen te kunnen opvangenRaadsvoorstel 2012.0024871 Voorjaarsrapportage
2012

GL

Voor:
Tegen:

Forza!

Voor:
Tegen:

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op
21 juni 2012,
Constaterende dat:
- De reeds bekende decentralisatie van enkele rijkstaken tot
(grote) negatieve financiële gevolgen voor Haarlemmermeer
kan leiden;
- Onbekend is wat de werkelijke financiële impact van deze
decentralisaties voor Haarlemmermeer zal zijn;
- Het College een behoedzaamheidsreserve opbouwt om de
potentiële tegenvallers voortvloeiende uit deze
decentralisaties te kunnen opvangen;
- Gerede kans bestaat er aanvullende rijksbezuinigingen, op
andere beleidsterreinen, zullen worden doorgevoerd bovenop
de reeds besloten en aangekondigde bezuinigingen.
Overwegende dat:
- Het College inmiddels een middenscenario ontwikkelt om de
reeds bekende decentralisatie van enkele rijkstaken te kunnen
opvangen;
- Het College vooralsnog geen scenario’s heeft ontwikkeld hoe
om te gaan met verdere rijksbezuinigingen op andere
beleidsterreinen;
- De raad in het verleden meerdere malen de wens heeft geuit
om scenario’s (varianten) voorgelegd te krijgen opdat de
effecten van beleid beter kunnen worden ingeschat en
afgewogen;
- Het hebben van scenario’s de raad in staat stelt om haar
kaderstellende rol beter te vervullen
Verzoekt het College om:
Scenario’s te ontwikkelen voor beleidsterreinen (waarvan zekerheid
bestaat dat) die getroffen zullen worden door (aanvullende)
rijksbezuinigingen.
Deze scenario’s zo snel mogelijk aan de raad voor te leggen, doch
ruim vóór de vaststelling van de begroting 2013, zodat de raad haar
kaderstellende rol naar behoren kan vervullen.
en gaat over tot de orde van de dag.

5

M

Motie betreffende het niet verhogen van de OZB
(Onroerendezaakbelasting)
Constaterende dat;
De verhoging van de OZB in strijd is met het huidige
Collegeprogramma
De verhoging van de OZB een ongewenste lastenverzwaring
is voor het bedrijfsleven
De verhoging van de OZB een verslechtering voor de

concurrentie van Haarlemmermeer als vestigingsplaats
Overwegende dat:
een dergelijke financiële belasting voor het Bedrijfsleven en de
Burger op dit moment onverantwoord wordt geacht
Verzoekt de raad;
Om geen maatregelen te nemen die tot lastenverzwaring
leiden voor de burger en ondernemers in financiële zin door
een verhoging van de OZB
En gaat over tot de orde van de dag.

CLUSTER 6 - Strategische Agenda van de
Raad
C

A

Amendement bij raadsvoorstel Vaststelling StrateHAP
gische Agenda van de Raad bij de Voorjaarrapportage
2012 RV 2012/35609

Voor:
Tegen:

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op
21 juni 2012
Betreft wijziging op raadsvoorstel
Inhoud wijziging:
Thema XIV ‘Grootschalig groen en recreatie’ met onderwerp Park21
niet op de SAR op te nemen.
Toelichting:
Onderwerpen en subonderwerpen die geen strategische planning
bevatten horen niet op de SAR thuis.

A

A

Amendement bij raadsvoorstel Vaststelling StrateHAP
gische Agenda van de Raad bij de Voorjaarrapportage
2012 RV 2012/35609.

Voor:
Tegen:

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op
21 juni 2012
Betreft wijziging op het raadsvoorstel
Inhoud wijziging:
Aan thema I Bestuurlijke organisatie als derde onderwerp ‘Betere
de
brieven’ toe te voegen met als plandatum 4 kwartaal 2012.

B

A

Amendement bij raadsvoorstel Vaststelling StrateHAP
gische Agenda van de Raad bij de Voorjaarrapportage
2012 RV 2012/35609.

Voor:
Tegen:

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op
21 juni 2012
Betreft wijziging op het raadsvoorstel
Inhoud wijziging:
Aan thema VIII Sociaal Maatschappelijk Beleid als derde onderwerp
‘Vormgeving Lokale Jeugdzorg (benen-op-tafel-sessie)’ toe te voegen
de
met als plandatum 3 kwartaal 2012.

D

A

Amendement bij raadsvoorstel Vaststelling StratePvdA
gische Agenda van de Raad bij de Voorjaarrapportage
2012 RV 2012/35609.
Toe te voegen aan hoofdstuk VII Veiligheidsbeleid:
e
“Evaluatie prostitutiebeleid
4 kwartaal 2012”

Voor:
Tegen:

Toelichting
De legalisering van prostitutie in 2000 heeft in diverse opzichten niet
de beoogde positieve effecten behaald. Prostitutie heeft ondertussen
andere vormen aangenomen en is tevens nog meer verweven geraakt
met vrouwenuitbuiting, mensenhandel en slavernij. De gemeente
Amsterdam heeft inmiddels besloten prostitutie op een andere manier
te benaderen. De PvdA-fractie wenst een evaluatie om ons eigen
beleid tegen het licht te houden van deze maatschappelijke
ontwikkelingen.

E

A

Amendement bij raadsvoorstel Vaststelling StratePvdA
gische Agenda van de Raad bij de Voorjaarrapportage
2012 RV 2012/35609.

Voor:
Tegen:

Toe te voegen aan hoofdstuk XIII Duurzaamheid:
e
“Go/no go Duurzaam bedrijf
4 kwartaal 2012”
Toelichting
Deze planning vloeit voort uit de behandeling van het voorstel
Duurzaam bedrijf in het begin van dit jaar.

F

A

Amendement bij raadsvoorstel Vaststelling StratePvdA
gische Agenda van de Raad bij de Voorjaarrapportage
2012 RV 2012/35609.
Toe te voegen aan hoofdstuk VI Bereikbaarheid:
e
“Parkeerbeleid/tarieven
3 kwartaal 2012”

Voor:
Tegen:

