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COMMISSIE BEHEER 

Vastgesteld in de vergadering van 13 november 

Aanwezig de leden: 

De heren El Aichi (CDA), Amand (Trots), Aynan (PvdA), Baaijens (Actiepartij), Berkhout 

(GroenLinks), Bloem (SP), Boer (VVD), Dreijer (CDA), Elbers (SP), Nederbragt (D66), 

Roduner (PvdA), Visser (ChristenUnie) en de dames Klazes (GroenLinks), De Leeuw (OPH) en 

Sterenberg (VVD) 

 

Afwezig: mevrouw Van Zetten 

 

Mede aanwezig: 

De dames Van der Mede (griffier), Sikkema (wethouder) en de heer van Haga (voorzitter) 

 

Verslag: Mevrouw Van de Belt 

 

 

1. Opening en mededelingen van de voorzitter 

De voorzitter opent om 17.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

 De heer Elbers komt wat later. 

 Op de vergadering van 23 oktober is er gelegenheid voor burgers om in te spreken op de 

conceptprogrammabegroting. 

 Aansluitend aan de vergadering van 23 oktober is er een korte toelichting op het Container 

Management Systeem zoals door de commissie verzocht in de vergadering van 18 september jl. 

 Van de wethouder is begrepen dat het opstellen van de factsheet samen met de Stichting Vrienden 

van de Bakenes in de afrondende fase zit. Daarom inventariseert de voorzitter de behoefte bij de 

commissie voor een raadsmarkt op donderdag 30 oktober voorafgaand aan de raadsvergadering van 

18.00 tot 19.00 uur. Daarbij wordt dan de factsheet gepresenteerd door zowel een ambtelijke 

vertegenwoordiging (het college) als één of meerdere vertegenwoordigers van de stichting. Twee 

leden vanuit de commissie worden gevraagd ter voorbereiding van deze raadsmarkt, in principe één 

lid vanuit de oppositie en één lid vanuit de coalitie. Mevrouw Klazes en mevrouw Sterenberg stellen 

zich beschikbaar. 

 Op 12 november organiseert de metropoolregio Amsterdam (MRA) in Haarlem een bijeenkomst 

voor raadsleden uit Zuid-Kennemerland over de actualisatie van het toekomstbeeld van de MRA. 

Het huidige MRA-toekomstbeeld dateert uit 2007 en is verouderd. Raadsleden krijgen informatie 

over de aanpak, maar het gaat met name om input vanuit Zuid-Kennemerland voor de nieuwe visie. 

Raadsleden ontvangen volgende week een uitnodiging met tijd, plaats en toelichting in de 

Raadsaam. 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

Mevrouw Landman spreekt in over het Deli-terrein dat recentelijk geopend is. Dat geldt helaas ook 

voor allerlei hondeneigenaren en kinderen, een ongelukkige combinatie. Ze verzoekt een scheiding aan 

te brengen op het terrein zodat honden en kinderen ieder een eigen deel hebben. 

Als buurtbewoner heeft ze in 2012 ooit ideeën geopperd voor dat terrein, maar daar is niets uit 

voortgekomen. In Haarlem-Noord is veel behoefte aan groen. Ze oppert daar verhuisbare boompjes en 

moestuinbakken neer te zetten zodat de omwonenden die kunnen adopteren. Klimbomen of 

klimstammen zijn ook heel welkom, net als een bankje voor buurtbewoners. Desgevraagd licht ze toe 

dat er volgens de wijkraad helemaal niets kan omdat het een tijdelijke situatie betreft. Er is 

verschillende malen contact gezocht met de gemeente. Als er een scheiding aangebracht wordt – en 

buurtbewoners zouden daarbij graag helpen –, zou handhaving misschien nodig zijn. 
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De heer Aynan kondigt zo nodig een motie aan om honden en kinderen te scheiden. 

Wethouder Sikkema kent de vraag over de honden, maar ze weet niet van de andere initiatieven. Er 

zijn daar in de buurt genoeg andere hondenuitlaatplekken. Ze is in gesprek met omwonenden om te 

kijken wat er leeft en ze kan in overleg met Spaarnelanden bezien wat mogelijk is. Voor de raad komt 

ze daarmee terug naar de raad. 

De voorzitter bedankt mevrouw Landman voor haar bijdrage. 

 

3. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

4. Conceptverslag van de commissie Beheer d.d. 18 september 2014 

Wethouder Sikkema deelt in antwoord op de eerdere vraag van de ChristenUnie mee dat de gemeente 

met de sportafdeling en de duurzaamheidsafdeling in gesprek is bij de Duijnwijckhal over de panelen. 

Het verslag van de commissie Beheer d.d. 18 september 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

Wethouder Sikkema constateert dat er technische vragen zijn gesteld over de Buitenrustbruggen, het 

agendapunt dat de vorige keer van de agenda is gehaald. Ze oppert eerst met de ambtenaren over die 

technische zaken in gesprek te gaan zodat de discussie in de commissie echt politiek is en niet vastloopt 

op technische aspecten. Anders volgt beantwoording gewoon schriftelijk. 

De heer Amand vindt dat een goed idee. 

De heer Nederbragt wil de politieke discussie juist goed voorbereiden in samenwerking met de 

wethouder. 

 

6. Herziening kwaliteitsambitie openbare ruimte 

De heer Van Wonderen spreekt in over het belang van volkstuinen nu de kwaliteitsambitie openbare 

ruimte staat geagendeerd. Er zijn drie scenario’s: groen, grijs en groengrijs. Volkstuinen leveren een 

grote bijdrage aan het groen. Haarlem kent vijf volkstuincomplexen. Vier daarvan zorgen zelf voor hun 

onderhoud. Alleen Broekpolder heeft een apart contract voor het onderhoud. De knotwilgen moeten 

herhaaldelijk gesnoeid worden, maar niet helder is hoe dat knotprogramma eruitziet en wie dat gaat 

doen. Voor die Broekpolder vraagt hij aandacht. 

Wethouder Sikkema licht de situatie toe. Het zogenaamde buitengebied wordt op C-niveau 

onderhouden. Daar verandert niets aan het beheer en onderhoud. 

De voorzitter bedankt de heer Van Wonderen voor zijn bijdrage. 

 

De heer Nederbragt leest in de bijlage dat de raad destijds een tekort van 650.000 euro heeft 

geaccepteerd bij dit stuk en daar komt nu weer 300.000 euro bij. In deze periode wil de raad 1 miljoen 

euro bezuinigen. Hij hoort graag of er nu concreet 2 miljoen euro bezuinigd gaat worden. Er zijn drie 

scenario’s met daarin niet-beïnvloedbare keuzes. Dat vergt een toelichting. Voor de combinatie 

groen/grijs staan voor- en nadelen benoemd, maar de keuze voor dit scenario wordt wel heel summier 

aangegeven en ook dat vergt een toelichting. 

De heer Berkhout ziet de herziening van de kwaliteitsambitie voor zich liggen en de meest zichtbare 

consequenties zitten in de woonwijken. Aantasting van het groen doet afbreuk aan de groene 

leefomgeving. Burgerparticipatie zou uitkomst moeten bieden bij het onderhoud, maar dat ligt in de 

praktijk toch vaak moeilijk. Daarbij speelt communicatie absoluut een belangrijke rol. 

De heer Boer wijst erop dat GroenLinks de oplossing in handen heeft, want de coalitie kiest ervoor 

straks een 0,5 miljoen euro extra uit te geven aan duurzaamheid en groen. Daarmee kan de coalitie de 

bezuiniging op groen ongedaan maken. 

De heer Berkhout legt nog eens uit dat er verschil zit tussen duurzaamheid en groen. Burgerparticipatie 

is in de praktijk weerbarstig en daarom is hij benieuwd naar het plan van aanpak van de wethouder. 

De heer Amand begrijpt niet hoe het kan dat het onderhoud met minder geld toch hetzelfde blijft. 
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De heer Roduner sluit zich aan bij de woorden van de heer Berkhout. Ook hij is benieuwd naar hoe de 

wethouder aankijkt tegen burgerparticipatie. Hij is bezorgd gezien de insprekers die hij net heeft 

gehoord over het Deli-terrein en de volkstuinen. 

De heer Aynan weet dat er nu om het jaar inspectie plaatsvindt, maar hij zou die graag jaarlijks willen 

zien. Voorts hoort hij graag meer over de prioritering en of de raad daarin zeggenschap heeft. 

De heer Bloem kan zich voorstellen dat er meer keuzescenario’s mogelijk zouden zijn geweest, maar 

dat kan hij nu niet beoordelen. Hij hoort graag of er toch nog andere scenario’s mogelijk zijn. 

De heer Visser (ChristenUnie) is tegen de bezuiniging van 1 miljoen euro op onderhoud, dus tegen 

kwaliteitsverlies van de openbare ruimte en tegen de bezuiniging op het groen, omdat er veel te weinig 

gekeken is naar efficiencymaatregelen. De consequenties worden nu afgewenteld op de burgers in 

woonwijken. Alles wordt slechter. Niveau C is alleen aanvaardbaar voor de buitengebieden. Het gaat 

erom welk project wordt aangepakt en welk project achterwege blijft. Weggebruik, gekoppeld met 

andere beleidsdoelen zoals verkeersveiligheid, speelt een rol bij de aanpak van wegen. Hij vraagt om 

een gedetailleerd programmaoverzicht aan het begin van het jaar. Alleen A, B, of C is te plat. Hij pleit 

voor een extra dimensie: het belang van een weg, de intensiteit en de beleidsdoelen. 

De heer Nederbragt wijst erop dat de raad kaders dient te stellen. Dat is dus globaal. De heer Visser 

betrekt nu zijn volksvertegenwoordigende taak bij de discussie. Hij wijst eveneens op de tabel van de 

hoofdinfrastructuur. 

De heer Aynan meent dat het geheel aan de heer Visser is hoe die zijn volksvertegenwoordigende taak 

invult. 

De heer Visser (ChristenUnie) hamert erop dat hij de huidige afweging tussen de niveaus A, B en C 

echt te plat vindt. Misschien moet er ook wel een niveau D komen. De hoofdinfrastructuur van fietsers 

hoort hier ook bij, net als de beleidsdoelen. Het is toch vreemd dat de Kleverlaan nu wordt aangepakt. 

De heer Dreijer onderschrijft de woorden van de heer Visser over de prioritering van de 

onderhoudsniveaus. Bij veel wijken staat het onderhoud op niveau B, maar in feite zit het al op 

niveau C. Hij hoort graag wat de wethouder eraan gaat doen om te voorkomen dat de niveaus voor 

langere tijd naar beneden zakken. Hij zet vraagtekens bij de burgerparticipatie als het gaat om grijze 

domeinen. Hij is benieuwd naar de initiatieven om burgers te motiveren het groen zelf ter hand te 

nemen. 

De heer Boer constateert dat de stad en de bewoners de dupe worden van de keuze van de coalitie. 

Stoepen, straten en parken verkeren in slechte staat en onkruidbestrijding moeten burgers zelf gaan 

doen. De coalitie kiest ervoor jaarlijks 1 miljoen euro te bezuinigen op groen en onderhoud, terwijl ze 

wel 1 miljoen extra uitgeeft aan sport. 

De heer Roduner brengt hiertegenin dat de vorige coalitie dit heeft besloten. 

De heer Boer beschouwt onderhoud als een kerntaak van de gemeente en daarop mag niet bezuinigd 

worden. Hij hoort graag of wijkraden betrokken zijn bij deze bezuiniging. 

Mevrouw Klazes is bij verschillende wijkraden geweest. Die zijn op de hoogte. Die wijkraden leken het 

niet heel erg te vinden het onderhoud zelf ter hand te nemen. 

 

Wethouder Sikkema legt uit dat burgerparticipatie juist bij groen haalbaar lijkt en minder bij de grijze 

domeinen. De gemeente wil een basisvoorziening bieden aan alle Haarlemmers en dat is niveau C. De 

gemeente werkt met dat systeem en aan die scenario’s zijn budgetten verbonden. Het budget is 

verminderd, dus dat heeft gevolgen voor die onderhoudsniveaus. De gemeente moet dat miljoen 

bezuiniging en die 300.000 euro areaaluitbreiding verwerken in haar uitgangspunt. De raad heeft het 

afwegingskader voor onderhoud ontvangen. De technische afweging is daarbij belangrijk, maar er staan 

wel degelijk maatschappelijke en bestuurlijke prioriteiten genoemd waarbij de hoofdinfrastructuur, de 

fietspaden en ov-voorzieningen genoemd zijn. Het is dus zeker niet zo dat er alleen gekeken wordt naar 

wat technisch noodzakelijk is. Naar de aanpak van de Kleverlaan heeft de wethouder navraag gedaan, 

maar daarop is nog geen antwoord. Het moet absoluut uitlegbaar zijn als er aan het eind van het jaar 

nog een project wordt uitgevoerd, vooral nu er minder geld is. De raad bepaalt de kaders, maar het is 
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niet de bedoeling dat de raad wegen gaat uitwisselen. Er zit een hele structuur achter, maar die moet wel 

inzichtelijk worden gemaakt voor de raad. 

De heer Nederbragt moet wel kunnen uitleggen waarom bepaalde wegen, bijvoorbeeld de Kleverlaan, 

nu wel worden aangepakt en andere wegen die echt dringend onderhoud behoeven, bijvoorbeeld de Jan 

Gijzenkade, niet. 

Wethouder Sikkema zegt graag toe dat ze dat hier in de commissie zal bespreken. Die 1 miljoen euro 

moet bezuinigd worden. Daarbij wordt naar het hele arsenaal gekeken. Als de raad het ene onderhoud 

wel wil en het andere niet, is dat een andere discussie dan die hier nu voorligt. 

De heer Aynan benadrukt dat het om de beeldkwaliteit gaat. Hij stelt voor projecten boven bepaalde 

bedragen in ieder geval met de raad te bespreken. 

De heer Bloem benadrukt de vraag van de raad om zelf die afweging te kunnen maken, liefst voor de 

begroting. 

De heer Nederbragt staat achter die bezuiniging van 1 miljoen euro, maar hij wil ervan overtuigd zijn 

dat het juiste plan wordt uitgevoerd en daarbij zou een dergelijk overzicht kunnen helpen. 

De heer Berkhout roept de raad op zich te hoeden voor invulling op detailniveau. 

Wethouder Sikkema gaat uit van de visie die wordt toegepast op de bezuinigingstaak van 1 miljoen 

euro. Dit zijn de scenario’s die voldoen aan de criteria: geen grote risico’s, eenduidige beeldkwaliteit en 

van voldoende omvang om tot 1 miljoen euro te komen. Met de oude strategie was uitgerekend wat er 

op jaarbasis nodig was voor beheer en onderhoud. Als dat in evenwicht wordt gebracht met de ambitie, 

kom je jaarlijks ongeveer 650.000 euro tekort, maar dat is op de 36 miljoen euro een marge waarbinnen 

de kwaliteitsambitie wel te realiseren is via cofinanciering en subsidies. De nieuwe kwaliteitsambitie is 

dus gebaseerd op 1,3 miljoen euro met een marge van 650.000 euro. Het is mogelijk dat de inspectie 

wordt opgevoerd. In de raadsmarkt is uitgelegd dat onderhoudsniveaus binnen een bepaald niveau nog 

flink kunnen verschillen. In het grijze domein zijn minder mogelijkheden voor burgerparticipatie, maar 

een buurt zou geld bijeen kunnen brengen en naar een aannemer kunnen stappen. Van de VVD 

verwacht de wethouder een motie als alternatief voor deze bezuiniging. De wijkraden zijn sinds de 

kadernota op de hoogte van deze bezuiniging. De gemeente gaat sowieso met de wijkraden in gesprek 

over hoe de participatiegelden worden verdeeld. Ze kan niet toezeggen dat het gevraagde 

overzichtslijstje nog voor de begroting komt. 

De heer Aynan vindt het juist wel belangrijk om het prioriteitenlijstje met de raad te bespreken. 

Behoeftegestuurd onderhoud is belangrijk en in het centrum blijft het onderhoud gewoon gehandhaafd. 

De voorzitter constateert dat de VVD een motie aankondigt en het onderwerp gaat als bespreekpunt 

naar de raad. 

 

7. Bodembeleidskader Haarlem 

De heer Elbers ziet dat de gemeente extra maatregelen neemt die strenger zijn dan de wet. Hij hoort 

graag of daaraan extra kosten verbonden zijn. 

De heer Nederbragt onderschrijft de vraag over de extra kosten. Het stuk is al eerder in de commissie 

geweest, nog voordat het de inspraak inging. Hij stelt voor het punt nu gewoon naar de raad te brengen. 

De heer Dreijer ziet dat de norm voor bepaalde stoffen in Haarlem hoger wordt geaccepteerd dan door 

de overheid. Hanteert de overheid een regel of betreft het wettelijke voorschriften? Haarlem werkt met 

zones en niet zo zeer met bodemfunctieklasses. Hij is benieuwd hoe andere gemeenten dit doen. 

De heer Baaijens vraagt of het bodeminformatiesysteem via internet toegankelijk is. Voor kleinschalige 

werkzaamheden in sterk verontreinigde grond is een eenvoudige procedure ontworpen. De GGD krijgt 

daarbij een rol. Voor werknemers wordt verwezen naar de Arbo en de Actiepartij is bezorgd om de 

veiligheid van deze werknemers. 

Mevrouw Sterenberg vindt het een helder stuk en volgens de VVD kan de nota als hamerstuk naar de 

raad. 

 

Wethouder Sikkema beaamt dat het een zeer technische nota is. Kort samengevat gaat het erom dat 

Haarlem schone bodem niet viezer wil maken. Als iets al verontreinigd is, mag er wel wat 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2014/28-augustus/17:00/---17-50-uur-Toetreding-gemeenten-Beemster-en-Purmerend-tot-de-gemeenschappelijke-regeling-Milieudienst-IJmond
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verontreinigde grond bij, waardoor je duurzamer met de grond omgaat. Het mag echter niet slechter 

worden. De gemeente staat een versimpeling van de regelgeving voor. Er zijn zienswijzen ingediend en 

partijen zijn tevreden over de verwerking daarvan. De nota lijkt nu aan ieders wens te voldoen. De 

wethouder verzoekt technische vragen echt schriftelijk te stellen. 

De voorzitter concludeert dat dit punt als hamerstuk met stemverklaring naar de raad gaat. 

 

8. Uitwerking beheer- en onderhoudscontracten 

De voorzitter herinnert de commissie eraan dat er op 30 september een e-mail is gestuurd waarin de 

procesafspraken nogmaals zijn verwoord. Die komen erop neer dat dit ontwerp tijdens deze vergadering 

op 9 oktober wordt besproken. Na afloop van deze inhoudelijke bespreking heeft de commissie tot 

15 oktober de gelegenheid eventueel schriftelijk nog aanvullingen mee te geven aan de wethouder. De 

wethouder betrekt al deze gegevens bij haar afweging in het nemen van het definitieve, formele B-en-

W-besluit dat vóór 1 november moet zijn genomen. Op basis van datgene wat uitgesproken wordt op 

9 oktober alsook de eventuele schriftelijke aanvullingen tot 15 oktober mag de wethouder erop 

vertrouwen wat de meer formele zienswijze van de raad zal zijn. Inhoudelijk is die zienswijze immers 

bij de wethouder bekend. Het college van B en W neemt dan op dinsdag 28 oktober het definitieve 

besluit onder voorbehoud van de zienswijze die de raad op 30 oktober formeel zal vastleggen. 

Bijdragen kan de raad sturen naar het griffiebureau, dat zorgt voor verzending naar de ambtelijke 

organisatie. 

 

De heer Nederbragt vraagt wat die zienswijze wel of niet kan inhouden. De raad kan wel iets vinden 

van de domeinverdeling, maar dat is een bevoegdheid van het college en bovendien zijn bepaalde 

domeinen al naar de markt gebracht. 

De heer Wals verduidelijkt dat de raad wel invloed heeft op de domeinen, want tot de voorlopige 

gunning kan er nog teruggedraaid worden. Die datum van 1 november is belangrijk, want daarna moet 

die voorlopige gunning plaatsvinden. Tot die datum kan de raad dus bijstellen. Dat zal ongetwijfeld wel 

tot vertraging leiden. 

De heer Nederbragt meent dat de definitieve gunning bij bijvoorbeeld het op de markt brengen van 

parkeren dan niet per 1 januari 2014 haalbaar is. 

De heer Boer informeert naar de vertraging. Het mag niet zo zijn dat aanbrengen van een wijziging pas 

realiseerbaar blijkt in 2019. 

De heer Wals licht toe dat de gevolgen van een eventuele wijziging en of die überhaupt mogelijk is in 

kaart zullen worden gebracht. Daarover wordt de raad dan zo snel mogelijk geïnformeerd. 

 

Mevrouw De Leeuw heeft moeite met de combinatie van verharding bij Spaarnelanden en riolering op 

de markt, want dat is niet meer op te lossen met werk met werk. 

De heer Boer zou parkeren graag willen onderbrengen bij marktpartijen. Dat wordt ondersteund door 

het second-opinionrapport van Royal HaskoningDHV. De wethouder brengt hier weliswaar tegenin dat 

de gemeente heeft geïnvesteerd in de meldkamer. De VVD is daarvan geen voorstander en meent 

overigens dat een marktpartij die meldkamer wel zal willen ondernemen. Andere domeinen ook op de 

markt brengen levert de Haarlemmer geld op. De VVD komt met een motie om dit domein onder te 

brengen bij marktpartijen. De kerntaak van Spaarnelanden is immers afvalinzameling en reiniging. 

De heer Bloem vindt dat zowel de expertise als de winsten uit deze werkzaamheden moeten 

terugvloeien naar de gemeente via het bedrijf dat eigenlijk gewoon eigendom is van de gemeente. 

Riolering en grondwater hoeven echt niet naar de markt. De SP zou willen investeren in Spaarnelanden. 

Ook de SP overweegt een motie. 

De heer Visser (ChristenUnie) is het eens met de verdeling van de arealen. Hij hoort graag of er nog 

extra gestuurd wordt op werk met werk maken. Het rapport van Royal HaskoningDHV vindt de 

ChristenUnie wel zorgelijk en de reactie van de wethouder vindt de heer Visser absoluut onvoldoende. 

De heer Amand zet vraagtekens bij het naar de markt brengen. De gemeente moet ook denken aan de 

werkgelegenheid bij Spaarnelanden. 
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De heer Nederbragt onderschrijft de woorden van mevrouw De Leeuw. Ook hij maakt zich zorgen 

over het genoemde rapport. Hij vraagt zich af of de ambtelijke organisatie er wel klaar voor is en het 

proces goed kan regisseren. De kwaliteitsniveaus zijn zojuist uitgebreid aan de orde geweest en de heer 

Nederbragt vraagt of er in de contracten nog ruimte zit om minder of misschien wel meer te besparen. 

De heer Berkhout sluit zich aan bij de woorden over de regiefunctie van de gemeente. Die 

toezichthoudende functie komt onder druk te staan door de verdere bezuinigingen. GroenLinks gaat 

akkoord met de voorgestelde verdeling van de domeinen. 

De heer Roduner ziet dat de gemeente van zeventig contracten naar een handvol gaat en naar een 

logische indeling van domeinen. De eerste twee jaar wordt ingezet op optimalisatie van de werkwijze 

en de PvdA ziet graag dat de wethouder de evaluatie hiervan met de raad deelt. De gemeente is 100% 

eigenaar van Spaarnelanden, dus de winst stroomt wel degelijk terug naar de gemeente. Dat een klein 

deel naar de markt gaat, vormt geen bezwaar. De volumeafspraak met Spaarnelanden blijft overeind. 

De heer Bloem begrijpt niet waarom de PvdA niet alle taken gewoon bij Spaarnelanden wil laten 

blijven. 

De heer Roduner meent dat er niets mis is met een klein deel naar de markt brengen en een 

herschikking van taken. De gemeente zoekt naar een efficiëntere manier om de domeinen in te delen. 

De heer Amand informeert naar de kosten van het onderzoek en of de onderdelen die nu bij 

Spaarnelanden zitten allemaal doorberekend worden. 

Mevrouw De Leeuw hoort dat de SP alles terug naar Spaarnelanden wil brengen, maar daar werken 

dure ex-ambtenaren. De markt kan het wellicht goedkoper. 

De heer Bloem benadrukt dat de SP zo veel mogelijk gemeentelijke verantwoordelijkheden bij de 

gemeente wil neerleggen. De gemeente dient zo veel mogelijk de controle te houden. 

De heer El Aichi onderschrijft de woorden van de ChristenUnie. Onduidelijk is of de aanbevelingen 

zijn overgenomen. Hij hoort graag hoe het zit met de frictiekosten. 

 

Wethouder Sikkema beaamt dat het rapport van Royal HaskoningDHV inderdaad kritisch is over de rol 

van de gemeente. Daaraan wordt nu hard gewerkt en de nulmeting is inmiddels in kaart gebracht. Over 

de rol van GOB zou ze een keer in vertrouwelijkheid willen spreken. Werk met werk heeft betrekking 

op groot onderhoud en bij deze contracten gaat het om dagelijks onderhoud, het bovengrondse. De 

motie van de VVD ziet de wethouder tegemoet. Het college heeft argumenten aangedragen waarom het 

de voorkeur van de SP niet onderschrijft. Uiteraard wordt de raad over twee jaar meegenomen in de 

optimalisering van de contracten en de verlenging daarvan. Binnen Spaarnelanden vindt een 

verandering plaats waardoor zo veel mogelijk wordt gekeken of personeel kan worden omgeschoold of 

kan worden herplaatst, maar dat zal wel degelijk gevolgen hebben voor het personeel. Marktpartijen 

krijgen een inspanningsverplichting mee om te bezien of de mensen die nu bij Spaarnelanden het werk 

uitvoeren, overgenomen kunnen worden. Frictiekosten zijn meegenomen in de berekeningen waarbij de 

gemeente uitgaat van een worst-casescenario. De wethouder is niet van zins de kosten van ieder rapport 

met de raad te delen. Dat wordt echt te gedetailleerd. Daarvoor is een budget vastgesteld. 

De heer Boer informeert naar eventuele risico’s voor Europese aanbesteding. 

Wethouder Sikkema verzekert dat de regels worden gevolgd. 

De heer Nederbragt begrijpt dat deze vragenronde als inspraakronde geldt. Hij kijkt nog een keer naar 

de verdeling van de domeinen. 

De voorzitter constateert dat dit punt hiermee voldoende is besproken. Tot 15 oktober kunnen de 

fracties nog schriftelijk vragen indienen. 

 

9. Rondvraag 

De heer Aynan heeft een rondvraag over de kruising Jansweg-Parklaan ge-e-maild. 

Wethouder Sikkema verduidelijkt dat het onbekend was dat dit stoplicht defect was. Ze gaat ermee aan 

de slag. 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2014/28-augustus/17:00/---18-30-uur-Verschuiving-budgetten-groot-onderhoud


Verslag van de Commissie Beheer,  
gehouden op 9 oktober 2014 

7 

De heer Bloem vraagt of de motie over de antiekmarkten op de Dreef nog wordt uitgevoerd en of 

hierover nog te praten valt. 

Wethouder Sikkema verduidelijkt dat het een collegebevoegdheid is, maar het college komt met een 

voorstel dat afwijkt van de motie. In het stuk wordt een alternatief geboden dat wel rekening houdt met 

de motie. De discussie komt dus terug in de commissie Beheer. 

 

De heer Boer vraagt of de wethouder de kosten van het alternatieve systeem al is nagegaan om de 

vrachtwagens uit te rusten met een eenvoudig telsysteem in plaats van een chipsysteem. 

Wethouder Sikkema neemt deze technische vraag mee. 

 

De heer Baaijens maakt de wethouder attent op de stoplichten bij de voetgangersoversteekplaats op de 

Vondelweg ter hoogte van de Muiderslotweg. Die zijn al enige weken defect zijn, wat door 

buurtbewoners gemeld is, maar tot op heden zijn ze niet hersteld. 

Wethouder Sikkema legt uit dat er zes voetgangersoversteekplaatsen moeten worden verwijderd als 

besluit bij de kadernota 2012. Dat is hier nog niet gebeurd. De wijkraad is hiervan op de hoogte. 

 

De heer Baaijens meldt dat buurtbewoners langs het Spaarne een aantal bomen hebben geadopteerd en 

ze planten plantjes onder aan de stam die ze zelf onderhouden. Om te voorkomen dat Paswerk die 

wegschoffelt, schildert Spaarnelanden een blauwe bloem op straat bij elke geadopteerde boom. Volgens 

Spaarnelanden zou de gemeente nog geen fiat zou hebben gegeven voor de desbetreffende bomen. 

Wethouder Sikkema verzekert dat het adopteren van bomen is opgenomen, maar kennelijk is er hier 

iets misgegaan. Kennelijk is dat op de genoemde adressen niet goed gegaan, maar daar gaat ze 

achterheen. Per 2015 wordt stadsbreed de mogelijkheid geboden boomspiegels te adopteren. 

 

De heer Baaijens weet dat de provincie minder subsidie geeft aan het landschap Noord-Holland en hij 

voorziet dat de uitleen van gereedschap en voertuigen niet meer kan plaatsvinden voor onderhoud in de 

Hekslootpolder en de Poelpolder. Hij verzoekt de wethouder met Spaarnelanden naar een oplossing te 

zoeken. 

Wethouder Sikkema heeft de provincie al laten weten dat de gemeente het niet eens is met die 

bezuiniging. Ze zoekt nog naar een oplossing. 

 

De heer Amand informeert ernaar of het achterstallig onderhoud in Molenwijk nu wordt opgepakt. 

Wethouder Sikkema heeft vorige week een brief doen uitgaan waarin ze tekst en uitleg geeft over het 

plan dat het college voor ogen heeft. 

 

De heer Amand heeft gehoord dat er bij het Kennemer Gasthuis Zuid ook aan de randen betaald 

parkeren wordt ingevoerd. 

Wethouder Sikkema heeft begrepen dat daar inderdaad betaald parkeren komt. Ze komt daar nog 

schriftelijk op terug. 

 

De heer Nederbragt vraagt om een overzicht van de uitvoering op de Oudeweg, de Amsterdamsevaart, 

de Buitenrustbruggen om te voorkomen dat het verkeer in de hele regio stilstaat als ook de Velsertunnel 

straks dicht gaat. 

Wethouder Sikkema heeft hierover ook met de provincie gesproken. Het overzicht komt zo snel 

mogelijk naar de commissie. 

 

10. Agenda komende commissievergadering 

 Herijking dierenwelzijnsbeleid 

 Herstellen Buitenrustbruggen 

 Raadsnota kredietaanvraag Quick wins Prins Bernhardlaan 
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 Berap 201412 

 Beantwoording vragen ex artikel 38 RvO – op verzoek van de ChristenUnie inzake bermbeheer 

 Beantwoording vragen ex artikel 38 RvO – op verzoek van de Actiepartij inzake windmolens 

Volgende vergadering(en): 

 Duurzaamheid Stationsplein – op verzoek van de PvdA 

(De SP stelt samen met de PvdA hierover ex artikel 38-vragen) 

 Herinrichting openbare ruimte oostzijde Dreef-Houtplein en bijbehorende kredietaanvraag 

 

11. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 19.40 uur. 


