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MOTIE
(in te vullen door de raadsgriffier)

Aan de Raad
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 18, Concept Programmabegroting
2019-2022 (Rv 2018.0060453)
De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, in vergadering bijeen op dinsdag
27 november 2018,
Stelt vast dat:
Op 21 november 2018 verkiezingen gehouden zijn voor de gemeenteraad van de per 01-012019 nieuwe gemeente Haarlemmermeer,
Dat deze nieuwe gemeenteraad de programmabegroting voor de jaren 2019-2022 dient vast te
stellen,
Adviseert de nieuwe gemeente raad, bij het vaststellen van de programmabegroting 20192022 rekening te houden met onderstaande punten:
Blad 5 Inleiding de tekst: de Haarlemmermeer is een omvangrijk gebied van 20.632 hectare
met een werelderfgoed monument in de vorm van de geniedijk. Deze dijk is een onderdeel
van de Stelling van Amsterdam.”
Te wijzigen in: De Haarelemmermeer is een omvangrijk gebied van 20.632 hectare met
onderdelen van het werelderfgoed monument De Stelling van Amsterdam. Onderdelen van dit
werelderfgoed zijn onder andere de geniedijk, maar ook de fotificaties in Vijfhuizen,
Haarlemmerliede en Penningsveer.
Programma: BESTUUR, SAMENLEVING EN PUBLIEKSCONTACT
Blad 39: Het bieden van informatie aan inwoners en ondernemers.
De bezorging van de gemeentekrant laat nog steeds te wensen over. Met de redactie van HC
Nieuws dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden over de bezorging. Wellicht moet er
gesproken worden over financiële gevolgen.
Programma: ZORG EN WELZIJN

Bladd 65/66: Hier staat vermeldt datiIn 2022 de centrumfunctie van de gemeente Haarlem
vervalt, als gemeente worden wij dan verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang en
beschermd wonen. Een punt van aandacht is de verantwoordelijkheid voor de dak- en
thuislozen op de luchthaven Schiphol
Programma: RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN
Blad 108: Ruimtelijke ontwikkelingen.
De beleidsbasis voor de ontwikkeling van de gemeente zijn de Structuurvisie
Haarlemmermeer 2030, de Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030 en de Structuurvisie HenS. In
het kader van de nieuwe Omgevingswet adviseren wij de nieuwe gemeente Haarlemmermeer
te komen met een nieuwe Structuurvisie 2050 waarin opgenomen wordt de deelvisies per
woonkern.
Blad 109: Versnelling woningbouw / Haarlemmermeer – West
Voor
de nieuwbouwplannen tot uitvoering komen adviseren wij de nieuwe gemeente aandacht te
besteden aan de bereikbaarheid. Aanleg van wegen en straten. Over de bereikbaarheid zal
goed overleg moeten zijn met de “buren” ( gemeenten ) aan de andere kant van de Ringvaart.
Programma: KWALITEIT FYSIEKE OMGEVING
Blad 128; Een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte. In de loop van 2019
worden de Beheersplannen voor de fysieke leefomgeving geactualiseerd. Op dit punt
adviseren wij aandacht voor het onderhoud groen etc.
Programma: ECONOMISCHE ZAKEN
Blad 145: De Haarlemmermeer streeft naar een duurzame economische groei op zowel
lokaal als regionaal niveau met inachtneming van de kwaliteit van de leefomgeving. Wij
adviseren op dit punt aandacht voor de kleine middenstander maar ook voor de nog
aanwezige agrariërs. In de 31 woonkernen moet ruimte zijn voor de lokale middenstand.
Tot besluit,
1.
2.

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude feliciteert de gekozen
leden van de nieuwe raad van de gemeente Haarlemmermeer met hun verkiezing en
wenst hen veel wijsheid toe,
Het college op te dragen deze motie door te geledien aan de raad en het college van de
nieuwe gemeente Haarlemmermeer.

En gaat over tot de orde van de dag,

Spaarndam, 27 november 2018
Fractie B.O.O.S.,
H.J.M. Koelman.
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