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1. Het college besluit meer inzicht te geven in de leefsituatie in Haarlemse wijken, waar relatief
veel allochtone bevolkingsgroepen wonen.

2. Het college besluit om niet in te gaan op het verzoek van de SAMS om een onderzoek naar
leefsituatie van etnische bevolkingsgroepen in Haarlem te houden.

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
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In deze collegenota geeft het college antwoord op het advies van de Stedelijke Adviesraad
Multiculturele Stad (SAMS) ‘onderzoek leefsituatie etnische bevolkingsgroepen’. Het college maakt
hierbij gebruik van haar uitvoerende bevoegdheid.
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1. Inleiding
De Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad SAMS heeft aan het college het
‘Advies aan het Haarlemse gemeentebestuur voor een onderzoek naar de
leefsituatie van etnische bevolkingsgroepen in Haarlem, inclusief een vergelijking
naar de totale bevolking’ aangeboden. Op 19 juli 2010 heeft wethouder Van der
Hoek een tussenbericht aan de SAMS gestuurd. Het college geeft met deze nota
antwoord aan de SAMS.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit meer inzicht te geven in de leefsituatie in Haarlemse wijken,

waar relatief veel allochtone bevolkingsgroepen wonen.
2. Het college besluit om niet in te gaan op het verzoek van de SAMS om een

onderzoek naar leefsituatie van etnische bevolkingsgroepen in Haarlem te
houden.

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Samenleving

3. Beoogd resultaat
Dit geeft voldoende antwoord op het advies van de SAMS.

4. Argumenten
Zicht op positie etnische bevolkingsgroepen zinvol
Het college is van mening dat gezien het advies van de SAMS het raadzaam is om
zicht te houden op ontwikkelingen en vindt daarom informatieverzameling zinvol.
Bij de wijkprofielen van acht aandachtsgebieden (Delftwijk, Indische Buurt Noord,
Rozenprieel, Parkwijk, Slachthuisbuurt, Boerhaavewijk, Europawijk en Meerwijk)
kan specifieke informatie hierover worden gegeven.

Urgentie voor een grootschalig onderzoek ontbreekt
De SAMS adviseert om een onderzoek te laten uitvoeren naar de leefsituatie van
etnische bevolkingsgroepen in Haarlem. De urgentie voor een grootschalig
onderzoek ontbreekt.

6. Uitvoering
 Door aansluiting bij de ontwikkeling van de Wijkprofielen en met

gebruikmaking van bestaande statistische- en onderzoeksgegevens.
 De SAMS ontvangt een antwoord op het advies.

Collegebesluit
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7. Bijlagen
 Antwoordbrief aan de SAMS.
 Advies SAMS ‘onderzoek leefsituatie etnische bevolkingsgroepen’

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Bezoekadres: Brinkmannpassage, Haarlem
www.haarlem.nl

Geachte heer Öcal en leden van de SAMS,

In november 2009 heeft u aan het college het ‘Advies aan het Haarlemse
gemeentebestuur voor een onderzoek naar de leefsituatie van etnische
bevolkingsgroepen in Haarlem, inclusief een vergelijking naar de totale bevolking’
aangeboden. Op 19 juli heeft u van wethouder Van der Hoek een tussenbericht
ontvangen. Met deze brief geeft het college u een definitieve reactie op uw advies.

Advies om onderzoek naar leefsituatie etnische bevolkingsgroepen
U geeft in uw advies aan dat het in Haarlem ontbreekt aan adequate gegevens over
de leefsituatie van etnische bevolkingsgroepen. U adviseert ons om hier onderzoek
naar te doen en hierbij een vergelijking te maken met de totale bevolking.

Wij nemen uw aanbeveling gedeeltelijk over. Wij zijn met u van mening dat het
zinvol is om meer zicht te krijgen op de positie van etnische bevolkingsgroepen in
onze stad. Het college wil hiertoe gebruik maken van bestaande statistische en
onderzoeksgegevens en aansluiten bij de ontwikkeling van zogenaamde
wijkprofielen. Het college ziet echter geen dringende urgentie om hiervoor een
omvangrijk, apart en daarmee relatief kostbaar (in tijd en geld) onderzoek op te
zetten.

Wijkprofielen
In de wijkprofielen worden stadsdelen, wijken en buurten geanalyseerd en
beschreven aan de hand van allerlei gegevens die inzicht geven in de situatie van
deze stadsdelen. De wijkprofielen worden vorm gegeven in een website waar
bezoekers precies de gegevens kunnen opvragen waarnaar men op zoek is. Alle
stadsdelen, wijken en buurten krijgen een eigen profielpagina. Op deze
profielpagina staat een profielschets van de fysieke en sociale staat van het gebied
en de ontwikkelingen daarin. De cijfers die hier gebruikt worden zijn afkomstig uit
statistisch materiaal, uit onderzoek (zoals het jaarlijkse Omnibusonderzoek) en zij
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worden aangevuld met specifieke informatie die Onderzoek en Statistiek in kaart
brengt. Vanuit elke profielpagina heeft de bezoeker toegang tot een databank.
Hierin staan meer cijfers dan alleen de kerncijfers die op de profielpagina staan. Op
de profielpagina’s komen ook links naar andere webpagina’s, rapportages,
krantenartikelen etc. Het is de bedoeling dat in de toekomst, met behulp van sociale
media, ook gegevens vanuit de wijk kunnen worden verzameld.
Het college verwacht dat medio 2011 de eerste pilot van de website toegankelijk is.

Gegevens allochtone Haarlemmers
De informatie waarover Onderzoek en Statistiek nu beschikt, geeft vooral een beeld
van de spreiding van allochtone groepen over de stad. Daarnaast wordt jaarlijks in
de Omnibus gevraagd hoe bewoners staan ten opzichte van het samenleven met
mensen met een andere culturele achtergrond. Bestaande informatie geeft nog geen
beeld van hoe allochtone groepen denken over hun leefsituatie in Haarlem.
Voor de ontwikkeling van de wijkprofielen heeft Onderzoek en Statistiek de
steekproef voor het Omnibusonderzoek 2010 in acht aandachtsgebieden (Delftwijk,
Indische Buurt Noord, Rozenprieel, Parkwijk, Slachthuisbuurt, Boerhaavewijk,
Europawijk en Meerwijk) verhoogd. Hierdoor wordt het mogelijk om ook op
buurt/wijkniveau uitspraken te doen. Hoewel hiermee nog geen gedetailleerd beeld
verkregen wordt van hoe allochtone groepen hun leefomgeving ervaren, ontstaat
wel een duidelijk beeld van de leefsituatie in Haarlemse wijken waarin
verhoudingsgewijs veel allochtone groepen woonachtig zijn. Naast bestaande
statistieken, zoals de spreiding van allochtone groepen en de attitude van bewoners
ten opzichte van mensen uit een andere cultuur, kunnen de wijkprofielen zo
(indirect) het type informatie gaan bieden waarom u in uw advies heeft gevraagd.

Presentatie aan de SAMS
Als de wijkprofielen online zijn, kan onze afdeling Onderzoek en Statistiek de
gegevens tijdens een vergadering van uw adviesraad presenteren.

Wij danken u voor het uitgebrachte advies!

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders.

de secretaris, de burgemeester,

ing. S.M.M. Borgers, mr. B.B. Schneiders








