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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 9 JANUARI 2014 VAN DE 

COMMISSIE BEHEER 

Vastgesteld in de commissie van 30 januari 2014 

Aanwezig de leden: 

De heren Baaijens (Actiepartij), Boer (VVD), Kruisman (GroenLinks), Van de Manakker 

(Sociaal Lokaal), Marselje (D66), Stapelkamp (Haarlem Plus), Wevers (SP), Wiersma (CDA) en 

de dames Huysse (GroenLinks), De Leeuw (OPH) en Schopman (PvdA) 

 

Afwezig: Mevrouw Pippel (D66), de heer Schaart (PvdA) en de heer Visser (CDA) 

 

Mede aanwezig: 

Mevrouw Van der Mede (griffier) en de heren Bol (voorzitter) en Mulder (wethouder) 

 

Verslag: Mevrouw M. van de Belt 

 

 

1. Opening en mededelingen van de voorzitter 

De voorzitter opent om 17.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom op deze eerste 

commissievergadering van 2014. 

 Er is bericht van verhindering van de heer Visser en de heer Schaart. De heer Baaijens komt wat 

later. 

 Om 19.00 uur vindt een presentatie over de nieuwe website en het nieuwe BIS plaats. 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 
Er hebben zich geen belangstellenden gemeld. 

 

3. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

4. Conceptverslag van de commissie Beheer d.d. 12 december 2013 

Bladzijde 6, n.a.v. het laatste punt, het levensmiddelenbedrijf dat alle kleine winkels opkoopt in de 

Boerhaavewijk, spreekt de heer Van de Manakker zijn onvrede uit over de beantwoordingsbrief van 

de wethouder hierover. 

Wethouder Mulder verwijst naar de passage hierover in de brief van collega Cassee. Dit onderwerp 

hoort thuis in een andere commissie. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

Er is een rondvraag. 

 

6. Duurzaamheidsprogramma 2014 

De heer Kruisman geeft aan dat bijlage A ontbreekt. Omdat BIS deze week zeer moeilijk toegankelijk 

was, heeft hij het stuk niet kunnen inzien. Het stopzetten van de gemeentelijke inzet voor natuur- en 

milieu-educatie is voor GroenLinks niet bespreekbaar. De heer Kruisman wijst op de ambitie om op alle 

Haarlemse basisscholen natuur- en milieu-educatie te geven.  

Mevrouw Schopman memoreert dat de takendiscussie pas in 2015 aan de orde is. Zij focust graag op 

de discussie voor dit jaar, op het duurzaamheidsprogramma. 

De heer Marselje begrijpt dat er veel onderhandelbaar is voor GroenLinks.  
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De heer Kruisman heeft gelezen dat de middelen op zijn om het aantal oplaadpunten voor elektrische 

auto’s uit te breiden. Het aantal oplaadpunten blijft achter bij het aantal mensen dat op de wachtlijst 

staat. GroenLinks ziet hier een groot probleem ontstaan. 

De heer Marselje onderschrijft dat het aantal palen nu dient te worden uitgebreid, maar hij wijst wel op 

de snelle technologische ontwikkelingen rond snellaadstations. 

De heer Kruisman beaamt dat de ontwikkelingen snel gaan, maar hij vraagt het college te onderzoeken 

of er in de stad bepaalde plekken zijn waar snelladen mogelijk gemaakt kan worden in samenwerking 

met bijvoorbeeld horecagelegenheden. 

Mevrouw Schopman is blij met het duurzaamheidsprogramma. De energiebesparing is uitgebreid naar 

andere duurzaamheidswaarden. Ze is benieuwd naar hoe Haarlem de ambitie voor 2020 denkt te 

behalen van 4% naar 16% duurzame energie. Extra aandacht voor Haarlem-Oost is erg belangrijk. De 

projectbeschrijvingen gaan door alle afdelingen heen en daarom ziet de PvdA graag bij de monitoring 

terug hoe de opbrengsten en de resultaten zijn bij alle wethouders. De snelfietsroute staat onder druk, 

terwijl de provincie de helft van de kosten voor haar rekening zou nemen. Daar ziet de PvdA graag een 

vlottere realisatie. 

De heer Van de Manakker heeft de informatie niet kunnen vinden op het BIS. Dat geldt ook voor 

mevrouw De Leeuw en de heer Stapelkamp. 

De heer Boer is tevreden met het stuk en blij dat bewoners steeds vaker zelf het initiatief nemen. De 

VVD heeft alle vertrouwen in de toekomst als het dit duurzaamheidsprogramma betreft. Het punt van 

educatie hoort bij de takendiscussie. 

De heer Wiersma vindt de natuur- en milieu-educatie op scholen een zwaar punt, maar het CDA beziet 

dat later. De snelle oplaadpunten moeten er wel komen. Sommige bedrijven zijn al wel zo ver. Over de 

snelfietsroute is wat het CDA betreft onderhandeling mogelijk. 

 

Wethouder Mulder bedankt voor de complimenten. Dit duurzaamheidsprogramma wordt gekenmerkt 

door een gemeentebrede, integrale aanpak. Met het programma Blok voor blok zijn al uitstekende 

resultaten geboekt. Er wordt jaarlijks gemonitord en daarbij zal de prestatie per portefeuille worden 

opgenomen. De monitor van de CO
2
-uitstoot laat voor het eerst een daling zien. Het college neemt er 

kennis van dat nme voor GroenLinks een discussiepunt vormt. Het college heeft de laatste subsidie 

vrijgemaakt voor de 24 dubbele oplaadpalen. Gezien de toenemende vraag wil het college in de 

komende tijd met een opinienota over dit punt komen voor de volgende raadsperiode. 

De snelfietsroute vormt een punt van zorg. Die staat on hold, maar die blijft wel als ambitie. Er zijn nog 

steeds middelen voor beschikbaar in het laatste investeringsplan. Een deel van het geld is weggehaald 

bij de laatste bezuinigingen, maar een deel van de route is gelukkig al gerealiseerd. B en W zoeken naar 

mogelijkheden om het Haarlemse deel van de route af te maken. Als het gaat om de ambitie van 16%, 

gaat het om alles bij elkaar, dus zowel om het bezuinigen als om het opwekken van energie. 

Het college gaat door met dit programma. 

 

De voorzitter vraagt of de commissie dit stuk rijp acht voor behandeling in de raad gezien het 

ontbreken van de bijlage. Hij concludeert dat dit punt als hamerstuk met stemverklaring naar de raad 

gaat. 

 

7. Brief wethouder Mulder d.d. 14 oktober 2013 inzake resultaten klanttevredenheidsonderzoek 

pleziervaart 2013 

De heer Wiersma wijst op het aanzienlijke bedrag dat de gemiddelde bezoeker van Haarlem besteedt in 

de binnenstad. Voor 2014 staan twee boekingen van grote cruiseboten gepland, maar slechts in één 

programma van de tien nagevraagde programma’s staat de bestemming Haarlem vermeld. Dat is 

zorgwekkend. Het CDA zou graag zien dat de grote boten mogen laden en lossen in de stad en daarna 

kan zo’n schip naar de cruiseterminal. De bus kan niet eens dicht bij de cruiseterminal komen. De 

tarieven die Haarlem op dit moment hanteert voor overwintering liggen een stuk lager dan in 

Amsterdam en de heer Wiersma zou die tarieven graag aangepast zien. 
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De heer Van de Manakker meent dat de sanitaire voorzieningen voor bezoekers met kleine bootjes in 

de binnenstad echt verbetering behoeven. Dan zouden bezoekers langer in de binnenstad blijven.  

De heer Stapelkamp onderschrijft de woorden van Sociaal Lokaal. Ook draadloos internet verdient 

verbetering.  

Mevrouw De Leeuw is blij dat Haarlem beter scoort dan in 2010, maar ze onderschrijft de woorden van 

Sociaal Lokaal. De prijs-kwaliteitverhouding moet worden aangepast. 

De heer Boer is tevreden met de uitkomsten in dit stuk. Toch liggen er nog steeds veel gezonken boten 

in de grachten. Mensen melden dat netjes bij het meldpunt, maar krijgen daar geen terugkoppeling van. 

De VVD zou graag cijfermateriaal zien van dat meldpunt. De heer Boer hoort graag wanneer er meer 

bekend wordt over de mogelijke verzelfstandiging van de Havendienst. De nieuwe kansenkaart vereist 

wel geld. 

De heer Van de Manakker oppert een gesprek aan te gaan met de horeca en het MKB over 

medefinanciering van die faciliteiten. 

De heer Boer ondersteunt die suggestie. Gesprekken zijn al gaande. Voorts vraagt de VVD of digitaal 

scannen van boten en de doorvaart digitaal regelen mogelijk worden gemaakt. Daarover krijgt hij graag 

meer informatie. Uiteraard dient er afstemming plaats te vinden voor het ophalen van de bruggen. Hij 

zou graag zien dat de gemeente eigenaar wordt van de Staande Mastroute. Tijdens de spits mogen de 

bruggen natuurlijk het verkeer niet hinderen. 

Mevrouw Schopman vraagt in hoeverre dat alles terugkomt in het plan van aanpak, de kansenkaart 

2013-2016 en wanneer de raad dat plan krijgt. 

De heer Baaijens beaamt dat er een oplossing moet komen voor de sanitaire voorzieningen en voor het 

draadloos internetten. Bij het pompstation aan de Spaarndamseweg komen veel schippers benzine halen 

met jerrycans. Het zou de doorvaart ten goede komen als daar een aanlegsteiger komt. Voorts is het 

wellicht interessant om ook alle mensen die een ligplaats in Haarlem hebben en die in jachthavens 

liggen, te bevragen op hun tevredenheid. Een staande mastenroute vergt een heel nauwgezette 

afstemming. Doel moet zijn zoveel mogelijk boten langs Haarlem te laten varen. De gemeente zou een 

grotere rol kunnen spelen bij de samenwerking tussen allerlei betrokken partijen: jachthavens, 

botenverhuurbedrijven, campings enzovoorts. Haarlem moet aantrekkelijk worden voor 

watersportliefhebbers. Openingstijden van bruggen verdienen aandacht. De Schoterbrug is open op 

onhandige tijden. 

De heer Wiersma citeert uit een nieuwsbrief uit 2011 dat er een vulpunt zou komen bij het 

benzinestation BP en ook een laad- en lospunt recht voor Carpetright. Ook zou het voor de bussen 

mogelijk gemaakt worden passagiers van de cruisevaart op te halen en terug te brengen: cruisen over 

het Spaarne. 

De heer Marselje wijst op de vaarkaarten waarop de brugopeningstijden keurig staan aangegeven.  

 

Wethouder Mulder benadrukt dat het hier een heel specifiek klanttevredenheidsonderzoek betreft. De 

sanitaire voorzieningen aan de wal zijn inderdaad voor verbetering vatbaar. Er komt een aantal nieuwe 

voorzieningen, maar de middelen zijn eindig. Wifi kan wellicht gekoppeld worden aan bedrijven langs 

de Spaarndamseweg.  

De heer Wiersma ziet graag dat dit in gemeenschappelijkheid gebeurt in plaats van alleen met 

ondernemers langs de waterkant. 

Wethouder Mulder neemt deze suggestie mee. Een deel van de vragen die de raad nu stelt, heeft geen 

betrekking op dit onderzoek, maar op andere nota’s. 

De heer Wiersma wijst erop dat de raad al veel eerder heeft verzocht om het rapport van de provincie 

over watertoerisme. Die vragen liggen nog bij de wethouder. Als de wethouder met die antwoorden 

komt, wordt er veel duidelijk. De heer Wiersma mailt de wethouder en hij zal de nota van de provincie 

agenderen. 

Wethouder Mulder benadrukt dat de vragen over cruisevaart geen betrekking hebben op het onderzoek 

rond pleziervaart. Parkeren met meer dan twee bussen voor de cruisevaart zal het college trachten op te 

lossen. De tarieven in Amsterdam worden door Amsterdam Cruiseport opgesteld en de Haarlemse 
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tarieven zijn inderdaad gematigder dan de Amsterdamse. Haarlem werkt samen met Amsterdam 

Cruiseport evenals omringende gemeenten. Er ligt nu een conceptplan voor de komende drie jaar. In 

2012 kwamen er twee boten naar Haarlem, in 2013 vijftien en de gemeente hoopt op zo’n honderd 

boten de komende jaren. In Amsterdam is het te druk geworden. 

Over het plan van aanpak watertoerisme heeft de raad al gesproken. Ook daar schieten middelen tekort 

en ook daar worden gesprekken gevoerd met ondernemers om zaken te realiseren. 

Het onderzoek naar de Havendienst is weliswaar aanzienlijk vertraagd, maar dat komt binnenkort naar 

de raad. 

De gemeente is bezig met het promoten van de Staande Mastroute.  

De gemeente heeft vergevorderde plannen rond het scannen van voorbijvarende boten. Cijfers over het 

meldpunt trekt de wethouder na en beantwoording volgt per mail. De meer technische vragen van de 

VVD beantwoordt de wethouder schriftelijk. 

De voorzitter concludeert dat dit punt voldoende is besproken. 

 

8. Brief wethouder Mulder d.d. 7 november 2013 inzake rapportage meldingen openbare ruimte 

2005-2012 

Mevrouw Schopman memoreert dat de PvdA een aantal jaren geleden een hele lijst met artikel 38-

vragen heeft ingediend over de meldingen over de openbare ruimte. Suggesties en verbeterpunten 

zouden worden meegenomen. Met name de verbeterpunten op ICT gebied, is zij nieuwsgierig naar. Zij 

vraagt of wethouder Mulder dit laatste punt met wethouder Van der Hoek wil opnemen (een afschrift 

verzorgen inzake die verbeterpunten).  

Wegen, verkeer, straatmeubilair, overlast openbare ruimte en afval verdienen aandacht. In stadsdeel-

Oost zijn bovengemiddeld veel meldingen over afval en overlast in de openbare ruimte en in 

Schalkwijk is een hoge score te zien bij afval en groen. Dat vergt een toelichting. Veel meldingen 

worden binnen de streeftermijn afgehandeld, maar de putten, kolken en het groen blijven daarbij achter 

en 2012 laat een daling zien van het aantal afhandelingen binnen de streeftermijn. De PvdA krijgt graag 

uitleg over die daling. Doel van het onderzoek van ONS is te kunnen sturen op beleid. Ze hoort dan ook 

graag wat er gebeurt bij de uitschieters per wijk en de daling van afhandelingen binnen de streeftermijn. 

Mevrouw Huysse begrijpt dat sommige meldingen als afgedaan worden beschouwd zonder dat er een 

oplossing komt. Meldingen verschijnen op een kaart, maar dat kan lastig zijn in het kader van de 

privacy. Wellicht kan dat worden aangepast of anoniem plaatsvinden.  

De heer Baaijens onderschrijft de woorden van GroenLinks. Het is echt een probleem. 

De heer Wiersma ziet dat een aantal meldingen afgevoerd zijn zonder dat de zender bericht heeft 

ontvangen. Bepaalde afhandelingen gaan wel degelijk over de termijn heen.  

De heer Boer heeft zich juist wel eens verbaasd over de snelheid waarmee de gemeente zaken 

afhandelt. Het melden van overvolle afvalbakken mag niet leiden tot belkosten voor de boodschapper 

(0800 en 0900 nummer, gratis bellen of minstens tegen lokaal tarief). Spaarnelanden zou hiermee aan 

de slag gaan en dat moet nu toch echt gebeuren. 

 

Wethouder Mulder wijst erop dat dit stuk geen oorzaken noemt. Toename van het aantal meldingen 

kan verschillende oorzaken hebben. Als er significante verschillen zijn, kijkt de gemeente wat er aan de 

hand is en wat ze daarmee kan doen. Dat verschilt per thema en per portefeuille. Veel zaken gaan over 

Spaarnelanden, maar andere zaken gaan over handhaving of over de openbare ruimte. De wethouder zal 

GOB vragen een aantal voorbeelden te geven waaruit blijkt dat deze cijfers aanleiding geven tot 

veranderingen en wat er met deze onderzoeksresultaten gebeurt. Bij de openbare verlichting bleek 

bijvoorbeeld dat die in Spaarndam heel slecht was en daar was grootschalige vervanging nodig. 

De heer Marselje heeft eerder geklaagd over de deerniswekkende toestand van de historische 

lantarenpalen en de verkeerde manier waarop Spaarnelanden daarop stickers aanbrengt. Er zouden 

transparante stickers komen. Als daarover onduidelijkheid bestaat bij de ambtenaren, kan men dat 

navragen bij de heer Marselje die nog over de eerdere beantwoording van zijn vragen beschikt. 
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Wethouder Mulder komt met een reactie op de vragen van mevrouw Schopman en zal het punt voor 

wethouder van der Hoek aan hem doorgeven.  

Meldingen kunnen op verschillende manieren worden doorgegeven, de wethouder zal nagaan of het 

misschien mogelijk is een soort privacybutton toe te voegen. In overleg met Spaarnelanden wordt 

gewerkt aan een nieuw DVO-systeem. De gebruikte DVO’s worden vervangen door negen DVO’s. De 

wethouder doet navraag bij Spaarnelanden en meldt dat de commissie. Ook vraagt de wethouder bij 

Spaarnelanden na wat de stand van zaken is met betrekking tot de 0900 en 0800 nummers (gratis of 

minstens tegen lokaal tarief).  

 

9. Agenda komende commissievergadering(en) 

 Diverse email en gespreksverslag Stichting vrienden van de Bakenes: De voorzitter meldt dat de  

Stichting Vrienden van de Bakenes ook rechtstreeks stukken verzonden heeft maar dan niet naar 

alle commissie/raadsleden. Op de aangepaste agenda voor de vergadering van 16/1 is dit 

gecorrigeerd. Ook zijn alle stukken terug te vinden op de website. De voorzitter vraagt de leden 

dus goed te kijken welke stukken volgende week precies geagendeerd staan.  

  

 Artikel 38-vragen huisvuilpassen  

 

 Vaststelling programma onderhoudswerken 2014-2017 

 

 Actielijst beheer 4
e
 kwartaal 2013 en jaarplanning commissie Beheer 4

e
 kwartaal 2013.  

De voorzitter meldt dat zeer recent er nog onderdelen vanuit B&W afgedaan zijn en dat nu de 

laatste stand van zaken verwerkt wordt. Vandaar dat dit stuk nog nagezonden wordt.  

 

 De visie MRA-West – op verzoek van Sociaal Lokaal – : de voorzitter meldt dat dit onderwerp  

 naar alle waarschijnlijkheid bij de commissie Ontwikkeling geagendeerd wordt.  

 

 Brief aan Gedeputeerde Staten d.d. 10 december 2013 inzake bevestiging gemaakt afspraken 

provincie (per email toegezonden 16 december) op verzoek van GroenLinks 

 

 

10. Rondvraag 

De heer Stapelkamp wijst op zijn schriftelijk ingediende rondvraag over restcontainers. 

Wethouder Mulder komt met een schriftelijke reactie. 

 

De heer Wiersma memoreert de evaluatie fietsparkeren Stationsplein die in december zou komen. 

Voorts wordt gemeld vanuit de Van Oosten de Bruinstraat dat toezeggingen in de commissie over het 

parkeren daar weer zijn teruggedraaid. 

Wethouder Mulder meldt dat gratis parkeren daar toch niet mogelijk was. Mensen kunnen betaald 

parkeren tegen het lage tarief. Per abuis is echter een hoger tarief in de meters aangebracht en dat wordt 

zo spoedig mogelijk hersteld. 

 

De heer Marselje wijst op de aankondiging van twee nieuwe carsharepunten. Een van die twee punten 

is niet voorzien van een vak en een bord, namelijk op de Rollandslaan/hoek Hospeslaan. 

Wethouder Mulder trekt na hoe dit zit.  

 

11. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering even na 18.30 uur. 

 


