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OVERZICHT MOTIES & AMENDEMENTEN
PROGRAMMABEGROTING
1 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

M

Motie Geen OZB verhoging doorvoeren voor
bedrijfspanden

Indiener(s)

Forza!

Voor:
Tegen:

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering
bijeen op 8 november 2012
Constaterende dat
- Het MKB het zwaar heeft in deze tijd van crisis.
Overwegende dat:
- Haarlemmermeer heeft al jaren de hoogste ozbtarieven in de metropoolregio Amsterdam
- Ondernemers in Haarlemmermeer moeten veel meer
omzet maken dan hun collega’s in Haarlem of
Amsterdam om hetzelfde te kunnen verdienen.
- De gemeente verhoogt weliswaar de ozb-tarieven,
maar dat is om de waardedaling van bedrijfspanden
te compenseren
- Met name het midden- en kleinbedrijf in de polder
heeft het nu moeilijk. Ondernemers moeten de tering
naar de nering zetten om het hoofd boven water te
kunnen houden, terwijl de gemeente hun lasten wel
gewoon verhoogt.

M

Draagt het college op:
- Geen OZB verhoging door te voeren op
bedrijfspanden in de begroting van 2013.
en gaat over tot de orde van de dag.
Motie Projectenscan
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering
bijeen op 8 november 2012,
Constaterende dat
• er in 2011 een projectenscan is uitgevoerd waarin alle
lopende en toekomstige projecten zijn doorgelicht, met als
criteria: stoppen, voort te zetten of te faseren;
• er in de komende jaren nieuwe beleidstaken vanuit het
Rijk naar de gemeenten toe komen, zonder dat deze
gepaard gaan met voldoende financiële middelen;
• er vanuit het Rijk nog verder bezuinigd gaat worden op
overheidstaken, ook op taken die nu al deels door
gemeenten worden uitgevoerd;
• de gemeente Haarlemmermeer een
behoedzaamheidreserve heeft ingesteld, onder meer om

HAP

Voor:
Tegen:

de gevolgen van bezuinigingen op te vangen;
• er een risico bestaat dat deze behoedzaamheidreserve in

de nabije toekomst niet toereikend zal zijn;
Overwegende dat
• de gemeenteraad voor de keuze kan komen te staan om
eerder genomen besluiten te heroverwegen, teneinde
financiële ruimte te vinden om de gevolgen van
Rijksbezuinigingen op te vangen;
• het college aangeeft dat na de reeds voltooide
bezuinigingstranches er geen tot weinig mogelijkheden
meer zijn om verder te bezuinigen binnen de
programma’s;
• er mogelijk nog bezuinigingen te behalen zijn binnen de
lopende en toekomstige projecten;
• het belangrijk is dat de gemeenteraad op tijd informatie
heeft, zodat zij tijdig en adequaat besluiten kan nemen
waardoor onze inwoners niet tussen wal en schip komen;
Verzoekt het college om
• een verdiepingsslag te maken op de reeds gedane
projectenscan door middel van een doorlichting van alle
lopende projecten, met een financiële taakstelling tot 5%.
• de resultaten van deze verdiepingsslag bij de
Voorjaarsrapportage 2013 aan de raad voor te leggen;
en gaat over tot de orde van de dag.

2 BESTUUR, SAMENLEVING, PUBLIEKSCONTACT
M

Motie Stedenbanden
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering
bijeen op 8 november 2012
Constaterende dat
- De gemeente Haarlemmermeer sinds 1992 een
stedenband heeft met Cebu City op de Filippijnen en
sinds 1989 met Hódmezövásárhely in Hongarije.
- De gemeente een afwegingskader
samenwerkingsinitiatieven heeft.
Overwegende dat:
- Het onderhouden van stedenbanden geen kerntaak is
van de gemeente;
- Het onderhouden van stedenbanden niet behoort tot
de milenniumdoelstellingen waar de gemeente
Haarlemmermeer zich aan heeft geconformeerd;
- Het accent van de stedenbanden de afgelopen jaren
steeds meer is komen te liggen op
ontwikkelingssamenwerking en minder op de
oorspronkelijke bedoelingen;
- De inwoners en bedrijven van Haarlemmermeer op
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Voor:
Tegen:

-

-

geen enkele wijze voordeel ondervinden van de
stedenbanden, kortom de stedenbanden dienen niet
de lokale samenleving van Haarlemmermeer;
De stedenbanden een vorm van samenwerking is die
op veel punten in strijd is met het door de raad
vastgestelde afwegingskader
samenwerkingsinitiatieven.
Er momenteel vanuit onze gemeente particuliere
initiatieven actief zijn in het onderhouden van
contacten met Cebu City en Hódmezövásárhely;

Draagt het college op:
- De officiële stedenbanden met Cebu City en
Hódmezövásárhely te beëindigen.
- Het contact met Cebu City en Hódmezövásárhely
over te laten aan particuliere initiatieven.

M

en gaat over tot de orde van de dag.
Motie Het Nieuwe Werken

EH

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in
vergadering bijeen op 8 november 2012.
Gelezen de begroting 2013-2016,
Gegeven dat de gemeente in het kader van een optimale
bedrijfsvoering gebruik kan
maken van extra mogelijkheden voor besparingen dan
weergegeven in de begroting;
Overwegende dat de eerste businesscases in de
branches bewijzen dat met het Nieuwe
Werken ruimtebesparingen van 25% tot 30% relatief
eenvoudig te realiseren zijn.
Roept het college op
• Besparingen middels invoering van het Nieuwe Werken
in het gemeentehuis te maximaliseren.
(Geen vaste werkplekken, schone bureaus, een eetwerk café,
naar voorbeeld gemeente Heemstede die in 2008 startte als
één van de eerste van de ruim 400 gemeentes in Nederland
met het ‘NieuweWerken)

en gaat over tot de orde van de dag.

3 VEILIGHEID
4 ZORG EN WELZIJN
M

Motie Subsidies aan zelforganisaties
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering
bijeen op 8 november 2012
Constaterende dat
- De gemeente Haarlemmermeer subsidies verstrekt
ten behoeve van integratie aan organisaties die
georganiseerd zijn op basis van nationaliteit.

Forza!

Overwegende dat:
- Algemeen bekend is dat integratieactiviteiten binnen
zelforganisaties niet of nauwelijks tot integratie leidt,
eerder tot segregatie;
- Men integreren met elkaar doet. Organisaties die op
basis van nationaliteit zijn georganiseerd sluiten
Haarlemmermeerse inwoners met andere
nationaliteiten vanzelfsprekend uit van deelname, wat
de integratie niet ten goede komt en in strijd is met
artikel 1 van de grondwet;
- Gestimuleerd dient te worden dat deze organisaties
zelf op zoek gaan naar sponsoring van hun
activiteiten.
Draagt het college op:
- Geen subsidies meer te verstrekken voor
integratieactiviteiten aan organisaties die zich op
basis van nationaliteit hebben georganiseerd.
en gaat over tot de orde van de dag.

5 WERK EN INKOMEN
M

Motie inzake Banenplan
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering
bijeen op 8 november 2012
overwegende
- dat in tijden van crisis de werkloosheid oploopt, hetgeen
leidt tot economische en sociaal-maatschappelijke
schade
- dat werk de beste manier is om aan armoede te
ontsnappen en tegelijk de eigenwaarde verhoogt
- dat de gemeenteraad eerder een motie over social return
heeft aangenomen
- dat in het collegeprogramma 2010-2014 “Kwaliteit door
Keuzes; een nieuw evenwicht” het begeleiden van
mensen naar een reguliere arbeidsplaats, in een periode
van economische tegenwind, een belangrijk sociaal
speerpunt is, waarvoor zo nodig extra geld beschikbaar
wordt gesteld
- dat het college van B&W bij de behandeling van de
Voorjaarsrapportage 2012 op 21 juni jl. op verzoek van
meerdere fracties heeft toegezegd voor de
Programmabegroting 2013 te komen met een uitgewerkt
banenplan
draagt het college op ruim vòòr de Voorjaarsrapportage 2013
te komen met een banenplan, opgesteld samen met het
lokale bedrijfsleven, het UWV, de AM Groep en het
onderwijs, waarin de volgende elementen worden
behandeld:
1. een deelplan om meer werklozen aan het werk te krijgen,
met specifieke aandacht voor jongeren en ouderen;
2. een deelplan om meer arbeidsgehandicapten aan
regulier werk te helpen;

PvdA

Voor:
Tegen:

3. een deelplan om meer bijstandsgerechtigden
daadwerkelijk uit te laten stromen naar een reguliere
baan;
4. deze deelplannen te voorzien van streefcijfers voor de
komende jaren en een financieel overzicht van kosten en
baten, alsmede bijdragen van andere partijen

M

en gaat over tot de orde van de dag.
Motie inzake Laagste loonschalen

PvdA

Voor:
Tegen:

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering
bijeen op 8 november 2012
overwegende
- dat aan de onderkant van de arbeidsmarkt veel
laaggeschoold werk, bijv. in de schoonmaak en de
catering, door flexwerkers wordt gedaan, die niet
dezelfde bescherming en rechten genieten als vaste
werknemers
- dat in het regeerakkoord VVD-PvdA “Bruggen slaan” het
voornemen is opgenomen om de laagste loonschalen
open te stellen om flexwerkers weer in dienst te nemen
en dat de rijksoverheid daarin het goede voorbeeld zal
geven
- dat in de gemeentelijke organisatie ook laaggeschoold
werk wordt verricht door derden
- dat dit laaggeschoolde werk ook een goede opstap kan
zijn voor mensen die niet uit zichzelf aan een reguliere
baan kunnen komen
draagt het college op om bij de Voorjaarsrapportage 2013
met een voorstel te komen
 om de laagste loonschalen bij de gemeente open te
stellen om flexwerkers in dienst te kunnen nemen, en
 om deze extra gemeentelijke banen (mede) te gebruiken
om mensen aan de onderkant de gelegenheid te geven
een stap te maken op de arbeidsmarkt
en gaat over tot de orde van de dag.

6 JEUGD EN ONDERWIJS
7 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
M

Motie Olympische Spelen
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering
bijeen op 8 november 2012
Gelezen hebbende:
Dat de nieuwe regering van VVD en PVDA heeft besloten
om de Olympische Spelen niet naar Nederland te halen. De
reden hiervoor is dat hiervoor te weinig draagvlak bestaat in
een tijd van crisis en bezuinigingen en dat er teveel
financiële risico’s aan zijn verbonden.
Overwegende dat:
De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft ingestemd om
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Voor:
Tegen:

de gemeente voorbereidingen te laten doen voor de
mogelijke komst van de Olympische Spelen naar Amsterdam
in de wetenschap dat deze ambitie ook door de regering
werd gedragen en dat deze steun er niet meer is.
Draagt het college op:
Om onmiddellijk te stoppen met alle (ambtelijke)
voorbereidingen voor de (mogelijke) komst van de
Olympische Spelen 2028 naar Amsterdam

M

en gaat over tot de orde van de dag.
Motie ‘Polderpoëet’

CDA

Voor:
Tegen:

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering
bijeen op 8 november 2012,
Overwegende dat
- de gemeentelijke culturele voorzieningen op een
hoogwaardig niveau dienen te blijven;
- een ‘polderdichter’ (m/v) hierop een goede aanvulling
zou kunnen zijn;
- de polderdichter en het periodieke selectieproces
voor een dergelijke dignitaris kan een impuls geven
aan het lokale culturele leven;
- de polderdichter kan bijdragen aan de uitstraling van
Haarlemmermeer en daarmee de Citymarketing
ondersteunen.
Verzoekt het college dit idee nader uit te werken en het
resultaat daarvan aan de Raad voor te leggen.
en gaat over tot de orde van de dag.

8 MOBILITEIT
M

Motie Fietssnelroutes
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering
bijeen op 8 november 2012
Betreft motie bij raadsvoorstelnummer 2012.0050688
Overwegende dat:
-

-

Fietsbeleid en Parkeerbeleid beiden onder
Programma 8 (Mobiliteit) en het deltaplan
bereikbaarheid vallen;
Eind 2012 of begin 2013 de uitwerking van het
parkeerbeleid in de raad wordt besproken.
Tariefharmonisatie onderdeel van parkeerbeleid
is;
Indien tariefharmonisatie leidt tot
meeropbrengsten parkeeropbrengsten deze
meeropbrengsten kunnen worden aangewend om
het ontwerp (en eventueel aanleg) van de
geplande fietssnelroutes te bekostigen;
De gelden blijven zodoende binnen Programma 8
en dragen bij aan realisatie van geplande doelen.

GL

Voor:
Tegen:

Constaterende dat:
- De aanleg van fietssnelroutes een instrument is
om invulling te geven aan verbetering van
mobiliteit en veiligheid van fietsverkeer;
- Concrete plannen en volledige financiering van
snelfietsroutes vooralsnog ontbreken;
- Gelden voor deze plannen wel nodig zullen zijn;
Draagt het college op:
De eventueel te verwachten meeropbrengsten
van tariefharmonisatie te reserveren voor
ontwerp en aanleg van fietssnelroutes.

9 RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN /
DUURZAAMHEID
M

Motie Tijdelijke bestemming voor duurzame projecten –
Programmabegroting 2013-2016
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering
bijeen op 8 november 2012,
Constaterende dat,
• Haarlemmermeer een pionier is in verduurzaming van
de woon-, werk-, leer-, en beleefomgeving in 2030;
• duurzaamheid één van de nieuwe economische
pijlers is in 2030;
• Haarlemmermeer een internationaal kenniscentrum
van logistiek en duurzaamheid is in 2030;
• 20% van de energie op een duurzame manier wordt
opgewekt in 2020;
• de uitstoot van CO2 met 30% wordt gereduceerd in
2020 t.o.v. 1990;
Overwegende dat,
• Haarlemmermeer haar positie als koploper in
duurzaamheid wil versterken en versnellen door te
zorgen dat zo veel mogelijke partijen aanhaken;
• door prijsontwikkeling en innovatieve
financieringsconstructies steeds meer duurzame
projecten zonder subsidie kunnen worden
gerealiseerd;
• nieuwe ontwikkelingen bij woningbouw, kantoren en
bedrijventerreinen door de economische en financiële
crisis voor langere perioden worden uitgesteld (soms
tot na 2040 - Plabeka II)
•

•

duurzame projecten als tijdelijke bestemming
structureel kunnen bijdrage aan de
duurzaamheidambities;
de invulling van tijdelijke duurzame energie in
structuurvisies en (actualisatie)bestemmingsplannen
kan worden opgenomen in het instrumentarium van

GL

Voor:
Tegen:

•

duurzaamheidcriteria;
icoonprojecten en startups een onderdeel kunnen
worden van tijdelijk duurzaamheidbeleid;

Draagt het College op om,
• te onderzoeken wat de huidige en (nabije)
toekomstige ontwikkelingen in het ruimtelijk
ordeningsproces zijn;
• te inventariseren welke tijdelijke duurzame projecten
en op welke locaties deze kunnen worden
gerealiseerd;
• bij de uitwerking van het Integraal Ontwikkelingsplan
A4 Zone West projecten van tijdelijke duurzaamheid
mogelijk te maken, in het bijzonder voor
zonnepanelen;
• bij de voorbereiding van de actualisatie
bestemmingsplan voor de A4 Zone West tijdelijke
projecten duurzaamheid mogelijk te maken;
• de raad binnen 6 maanden te rapporteren,

M

en gaat over tot de orde van de dag.
Motie Heroriëntatie activiteiten Programma Ruimte voor
Duurzaamheid
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering
bijeen op 8 november 2012
Constaterende dat:
- In april 2011 de gemeenteraad het programma
Ruimte voor Duurzaamheid heeft vastgesteld;
- De raad tot op heden summier door middel van
voortgangsrapportage op de hoogte wordt gebracht
over de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma.
Overwegende dat:
- De activiteiten uit het uitvoeringsprogramma 20122014 mogelijk te ambitieus zijn geformuleerd;
- Er momenteel te weinig zicht is op de omvang,
voortgang en resultaten van alle activiteiten uit het
programma Ruimte voor Duurzaamheid;
- Tot op heden er nog weinig zichtbare successen zijn
behaald op het gebied van duurzaamheid;
- Er sprake is van nieuwe maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen.

Draagt het college op:
- In het voorjaar van 2013 een heroriëntatie te doen
van alle activiteiten uit het uitvoeringsprogramma
2012-2014 waarbij bij elke activiteit wordt beoordeeld
op haalbaarheid, wenselijkheid, effectiviteit en de
gemaakte kosten en de te verwachten kosten
(kosten/batenanalyse) en dit te bespreken met de
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raad.
en gaat over tot de orde van de dag.

M

10 WONEN
11 KWALITEIT FYSIEKE OMGEVING

Motie Uitbreiding inzamelpunten voor plastic afval –
Programmabegroting 2013-2016

GL

Voor:
Tegen:

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering
bijeen op 8 november 2012,
Constaterende dat,
 De inwoners van Haarlemmermeer bereid zijn om het
plastic afval te scheiden en aan te bieden voor
recycling;


De huidige inzamelpunten hun nut inmiddels
ruimschoots bewezen hebben;



De oranje bollen regelmatig overvol zitten, waardoor
inwoners het afval naast de bollen plaatsen;



Dit ervoor zorgt dat er meer plastic op straat en in de
natuur gaat rondzwerven;

Overwegende dat,
 De motivatie en bereidheid van onze inwoners om
afval te scheiden ondermijnd wordt doordat zij het
plastic niet kwijt kunnen;


De kosten voor het schoonhouden van de openbare
buitenruimte hoger worden door de toename van
zwerfafval;



Het plastic zwerfafval een aantasting van onze directe
leefomgeving betekent,
o



daarbij een gevaar oplevert voor de dieren in
Haarlemmermeer;

Goede inzameling van afvalplastic uiteindelijk leidt tot
lagere kosten voor de gemeente en dus ook lagere
tarieven voor onze inwoners;

Draagt het college op om
 Zorg te dragen voor een uitbreiding van het aantal
inzamelpunten voor plastic afval met minimaal 50% in
2013
en gaat over tot de orde van de dag.

A

12 ECONOMISCHE ZAKEN

Amendement bij raadsvoorstel Programmabegroting

GL

Voor:

Tegen:

2013 – 2016
“Overhevelen extra begrote middelen van programma
Economische Zaken (beleidsdoel B) naar de
behoedzaamheidsreserve”
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering
bijeen op 8 november 2012
Betreft wijziging op raadsvoorstelnummer 2012.0050688

M

Inhoud wijziging:
De voorgestelde bedragen voor lasten bij Programma 12,
beleidsdoel B, voor de jaargangen 2014 tot en met 2016 te
verlagen met €150.000 per jaargang. Hiermee komen de
lasten voor Programma 12, beleidsdoel B weer op het
prijspeil van 2013. De hiermee bespaarde gelden zijnde in
totaal €450.000 over te hevelen naar de
behoedzaamheidsreserve.
Motie proef zondag winkelopenstelling
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering
bijeen op 8 november 2012,
•

•

•

•

Gelezen:
o “Winkels open op zon- en feestdagen?” van
Onderzoek en Statistiek van Gemeente
Haarlem;
o “Onderzoek verruiming winkeltijden” door I en
O Research i.o.v. Gemeente
Haarlemmermeer;
o Raadsvoorstel 2012.0020081
“Zondagopenstelling supermarktbranche en
actualisatie Verordening Winkeltijden
Haarlemmermeer 2012”;
Gehoord de standpunten van politieke fracties in
diverse debatten in de gemeenteraad inzake
mogelijke zondag winkelopenstelling in de gemeente
Haarlemmermeer;
Overwegende:
o De wettelijke winkelsluiting op zondag wordt
opgeheven;
o Het aan gemeenten is om desgewenst nadere
regels te treffen;
Constaterende dat er bij zowel politieke fracties als bij
winkeliers, winkeliersverenigingen en
ondernemersverenigingen voor- en tegenstanders
zijn van de zondag winkelopenstelling;

Draagt het college op samen met de winkeliers- en
ondernemersverenigingen een proef tot zondag
winkelopenstelling te organiseren, waarin opgenomen
• het overeengekomen gebied van de proef,
• de duur van de proef en

HAP

• de tijden van winkelopenstelling.
Na de proefperiode deze te evalueren, met de raad te
bespreken en desgewenst het beleid aan te passen.
en gaat over tot de orde van de dag.

