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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE 

BESTUUR, GEHOUDEN OP 3 MAART 2011 IN HET STADHUIS TE HAARLEM 

 

 

Aanwezig de leden: 

De heer G.B. van Driel (CDA), mevrouw T.E.M. Hoffmans (GroenLinks), de heer R. de Jong 

(VVD), mevrouw H. Koper (PvdA), mevrouw J. Langenacker (PvdA), mevrouw D. Leitner 

(D66), mevrouw M. Otten (Trots), mevrouw S. Őzegul (SP), de heer F.H. Reeskamp (D66), de 

heer W. Rutten (VVD), de heer Schouten (SP), de heer C.J. Schrama (OPH), mevrouw 

C.Y. Sikkema (GroenLinks) en de heer J. Vrugt (Actiepartij) 

 

Afwezig:  

De heer R.H.C. Hiltemann (SP), de heer M. Snoek (CDA) 

 

Mede aanwezig: 

Mevrouw P.J. Bosma-Piek (voorzitter), wethouder P. Heiliegers, burgemeester B.B. Schneiders 

en mevrouw I. van Tienhoven (secretaris)  

 

Verslag: mevrouw C.R. Buursma (Notuleerservice Nederland) 

 
 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

 

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

Zij meldt dat de heer Snoek en de heer Hiltemann ziek zijn. De heer Hiltemann wordt vervangen 

door mevrouw Őzegul. Zij deelt mee dat op 8 maart a.s. een bijeenkomst zal plaatsvinden over 

participatie en inspraak. De voorzitter verzoekt de fracties om aan de griffie door te geven welke 

leden daarbij aanwezig zullen zijn. De voorzitter attendeert de aanwezigen op de stadskrant 

waarin het jaarverslag van de raad is opgenomen. 

 

2.  Spreektijd voor belangstellenden 

 

Er hebben zich geen sprekers aangemeld. 

 

3. Vaststellen agenda 

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

4. Conceptverslag van de gezamenlijke vergadering commissie Bestuur en de commissie 

Beheer d.d. 17 februari 2011 

 

Pagina 5: Wethouder Van Doorn heeft gezegd dat de wijkraden soms een kritische houding naar 

de gemeente toe hebben. Een aantal wijkraden functioneert, wanneer de verordening strak wordt 

geïnterpreteerd, niet binnen de regels. Wijkraden moeten kunnen functioneren zoals zij dat 

willen: als bestuurlijk werkende eenheid of als actiegroep. De status van de wijkraad is niet 

interessant, wel wat zij voorstaan. Wanneer aan de orde moeten zij kunnen aantonen dat zij 

namens de wijk spreken.  

Pagina 5: Wethouder Van Doorn heeft gezegd dat de verordening zodanig is dat er in overleg 

goede keuzes kunnen worden gemaakt, zoals het gezamenlijk aanpakken van een specifiek 

onderwerp.  

Pagina 7: Mevrouw Hoffmans heeft gezegd dat in de brief staat dat wanneer de raad een 
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bepaalde subsidie niet wil, de raad wordt geacht met alternatieven te komen. Zij heeft een beroep 

gedaan op het college om mee te denken. 

Pagina 2: Mevrouw Sikkema heeft gevraagd hoe wordt omgegaan met een situatie waarin de 

commissie meer inspraak wil en het college niet. 

Pagina 2: Mevrouw Sikkema heeft gezegd dat bewoners steun moeten vragen aan de wijkraden. 

 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

De heer Vrugt heeft een vraag aan burgemeester Schneiders over een wooncomplex aan Spaarne 

49 van Ymere, waar asbest aanwezig is. Hij merkt op dat is gebleken dat er nog steeds 

asbestplaten in een gezamenlijke ruimte aanwezig zijn en dat dit ook vrijkomt. Hij vraagt hoe het 

kan dat er elders wel alert wordt gereageerd terwijl in dit geval er weken niets gebeurt, ondanks 

dat er vanuit het complex aandacht voor wordt gevraagd bij zowel de gemeente als bij de GGD.  

 

Burgemeester Schneiders zegt toe dit uit te laten zoeken en hierover nader te berichten.  

 

6. Beleidsplan Veiligheidsregio Kennermerland 2010-2013 

 

Burgemeester Schneiders zegt dat de VHK de laatste keer in de raad aan de orde kwam. Daarbij 

werd een motie aangenomen die grotendeels werd overgenomen door het algemeen bestuur. Op 

alle afspraken wordt goede voortgang gemaakt. De menukaarten zijn klaar en zijn binnenkort 

beschikbaar. Er zit voldoende ruimte in om het afgesproken bedrag te bezuinigen. Uit de laatste 

voortgangsrapportage van Ernst & Young blijkt dat de bedrijfsvoering nu op orde begint te 

komen en dat deze nu goed verankerd is. Binnenkort wordt er een informatieavond voor 

raadsleden gehouden waar op de inhoud verder zal worden ingegaan. 

 

De heer De Jong vraagt of de menukaarten ruim voor de kadernota beschikbaar zijn. Hij merkt 

op dat het jammer is deze nota  nu pas op de agenda staat. Het beleidsplan is in december 2009 

door het algemeen bestuur van de VHK vastgesteld en heeft betrekking op de periode 2010-2013. 

Hij vindt het daarom niet zinvol erop in te gaan. Hij vindt dit een punt van kritiek naar de 

portefeuillehouder. 

Mevrouw Sikkema sluit zich hierbij aan en vraagt of de menukaarten ook pas volgend jaar 

beschikbaar zijn. 

Mevrouw Koper vraagt waarom in andere gemeenten al in december is gesproken over het 

beleidsplan. Zij zegt dat was afgesproken dat de stukken over de VHK voortaan tijdig zou worden 

aangeleverd maar dat lijkt nog niet het geval.  

De heer Schrama mist de financiële onderbouwing bij het plan. Hij pleit ervoor om de financiële 

onderbouwing en het beleidsplan samen te voegen tot een geheel. Hij merkt op dat er nu veel 

taken bij een persoon liggen. Hij zou een overleg willen om te zien of dit ook anders kan worden 

ingericht. 

Mevrouw Leitner merkt op dat is afgesproken om in het najaar over de besturingstructuur te 

spreken. 

De heer Van Driel sluit zich aan bij de opmerkingen van de heer De Jong, Hij zou graag weten 

wat de status is van het beleidsplan ook met het oog op de menukaarten. Wanneer bekend is wat 

de wettelijke taken zijn kan er pas beleid worden gemaakt.  

 

De burgemeester verwijst voor de status van het beleidsplan naar pagina 1.  

 

De heer Vrugt sluit zich aan bij de opmerkingen van de heer De Jong. Hij merkt op dat dit 
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risicoprofiel uit 2007 stamt, maar er dit jaar een nieuw risicoprofiel wordt opgesteld. Hij wijst 

erop dat in dit profiel de komst van een van de grootste kerosine- en olieopslagplaatsten van 

Europa nog niet is meegenomen. Voor de brandweerafdeling van de VRK-Kennemerland is 

daarbij een belangrijke taak weggelegd in het geval van calamiteiten. Aan bijvoorbeeld de 

opleiding van personeel zijn hoge kosten verbonden. Hij wijst erop dat de financiën ook 

inhoudelijk van belang zijn bij de beoordeling van het risicoprofiel. Dit geldt ook voor de nog te 

voeren discussie aan de hand van de menukaarten. Door de behandeling in deze volgorde kan hij 

geen inhoudelijk commentaar geven.  

 

Mevrouw Sikkema sluit zich aan bij de eerdere opmerking over de procesmatige gang van zaken 

en de opmerkingen over het risicoprofiel. Zij vraagt of de gemeenschappelijke regeling per 

inmiddels is vastgesteld. Zij zou graag een uitwerking zien van de consequenties voor de 

organisatie, van meer samenwerking met partners binnen en buiten de regio. Ook wat betreft de 

verschuiving van rampenbestrijding richting crisisbeheersing, zou zij aan de hand van gestelde 

doelen met daaruit voortvloeiende acties een uitwerking willen zien van de financiële 

consequenties. Zij merkt op dat de raad allereerst een nieuw risicoprofiel en de menukaarten 

nodig heeft voordat zij op het beleidsplan kan reageren.  

 

Mevrouw Leitner sluit zich aan bij de opmerkingen van de VVD en bij de opmerkingen over het 

risicoprofiel van de Actiepartij. Zij wil graag weten wanneer de menukaarten precies beschikbaar 

zijn. Zij heeft twee vragen over de rapporten die bij de griffie ter inzage hebben gelegen. In deze 

rapporten is sprake van een concept verlengd lokaal bestuur. Zij vraagt hoe de interne 

gemeentelijke sturing nu is geregeld voor de VRK. Zij merkt op dat de haalbaarheidsstudie naar 

het samengaan van de drie veiligheidsregio’s door de realiteit lijkt ingehaald vanwege het 

voornemen van het kabinet om tot landelijke politie over te gaan. Het kabinet heeft tegelijkertijd 

aangegeven dat de komende vier jaar de grenzen van deze regio’s hetzelfde blijven. Zij merkt op 

dat in deze haalbaarheidstudie concrete voorbeelden van samenwerking staan zoals het 

interregionaal veiligheidscentrum en het kennis- en expertisecentrum.  

 

De heer Schouten sluit zich aan bij de opmerkingen van de heer De Jong. Hij merkt op dat er 

informatie ontbreekt en zou er graag dieper op ingaan op het moment dat de menukaarten 

beschikbaar zijn. Hij stelt voor dat in de vernieuwde versie gerefereerd kan worden aan de ramp 

in Moerdijk. 

Mevrouw Őzegul zegt dat er bij deze ramp in de communicatie naar de burgers toe veel 

onduidelijkheden bleven bestaan. Zij vraagt welke afspraken er zijn over de communicatie naar 

de burgers toe. Het is een aandachtspunt voor de SP-fractie dat er vanaf het begin goede 

voorlichting is bij een ramp en er achteraf geen klachten en onduidelijkheden zijn.  

 

Burgemeester Schneiders zegt dat er blijkbaar een misverstand is ontstaan over de status van dit 

beleidsplan. Hij zegt dat het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 

december 2009 het conceptbeleidsplan heeft vastgesteld. Dit plan wordt definitief na de 

consultatie van de gemeenteraden. Dit plan is een verplichting vanaf het moment dat de Wet op 

de veiligheidsregio’s van kracht is geworden op 1 oktober 2010. Hij stelt dat het algemeen 

bestuur van de VRK daarbij voortvarend te werk is gegaan en het conceptbeleidsplan ruimschoots 

op tijd heeft vastgesteld. Het is vervolgens aan alle gemeenteraden aangeboden met de vraag om 

daar een zienswijze op te geven. Met inachtneming van de zienswijzen leidt dat tot vaststelling 

van het beleidsplan en krijgt het een formele status. Hij wijst erop dat in de afgelopen periode er 

bij de VRK ook andere prioriteiten zijn geweest. Hij heeft er begrip voor dat nu wordt gezegd dat 

het laat wordt voorgelegd, de reden daarvoor kent hij niet.  

Mevrouw Sikkema wijst erop dat de brief, met de vraag om een reactie, op 16 juli 2010 is 

verstuurd en de reactie voor 15 oktober 2010 gegeven had moeten worden. Zij concludeert 
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daarom dat het onderwerp bij het college lang heeft stilgelegen.  

 

Burgemeester Schneiders antwoordt dat deze brief aan de raad was gericht en dat dit het college 

niet kan worden verweten. Hij zegt toe navraag te doen naar de redenen voor de late agendering 

en hierover per e-mail morgen te berichten.  

Op dit moment kan hij niet precies aangeven wanneer de menukaarten beschikbaar zijn maar hij 

meldt dat de uitwerking volgens de planning verloopt, zoals deze is afgesproken tussen de VRK 

en de gemeenteraden. De discussie over het nieuwe takenpakket van de VRK zal nog ruim voor 

de kadernota kunnen worden gevoerd. Er is een groot pakket aan taken in beeld gebracht 

waardoor het ook daadwerkelijk mogelijk is om tot keuzes te komen. Hij is het eens met de 

opmerking dat het plan een coherent geheel moet zijn, in relatie tot het nieuwe takenpakket, en de 

aard van de risico’s die in de regio zijn vastgesteld. Hij wijst erop dat de taken van de 

burgemeester bij wet geregeld zijn en dit ook geldt voor het voorzitterschap van de 

veiligheidsregio. Wat betreft de opmerking over het risicoprofiel en over de kerosineopslag merkt 

hij op dat er een categorisering in de risicoprofielen is aangebracht. Kennemerland valt onder het 

hoogste risicoprofiel. Daaronder valt ook de voorbereiding op grote ongevallen met kerosine. Wat 

betreft de ondertekening van de gemeenschappelijke regeling zegt hij dat een gemeente 

problemen heeft met de stemverhoudingen. Er is nu een procedure gestart volgens de Wet 

gemeenschappelijke regelingen. Wat betreft de vragen van mevrouw Leitner zegt hij dat de 

intergemeentelijke sturing eenvoudig vorm is gegeven volgens de gemeenschappelijke regeling 

die aangeeft dat er een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur moet zijn. Het algemeen 

bestuur bestaat uit de bestuurders van de deelnemende gemeenten die voor de gemeenteraden 

aanspreekbaar zijn. In het landelijk verband van de veiligheidsregio’s is een extern bureau 

gevraagd om een inventarisatie te maken van de besturingsmogelijkheden van de 

veiligheidsregio’s. Dit rapport ligt bij de griffie ter inzage. 

  

Mevrouw Leitner vraagt hoe de heer Schneider aankijkt tegen een regionaal raadsledenplatform. 

Burgemeester Schneider antwoordt dat hij voorstander is van bijeenkomsten voor raadsleden 

waarbij meer tijd is om uitleg te geven over zaken die aan de orde zijn. Wanneer dit een regulier 

overleg wordt dan neemt de bestuurlijke drukte toe en wordt de besluitvorming langzamer. Dat 

zijn afwegingen die gemaakt moeten worden. Wat betreft samenwerking tussen de 

veiligheidsregio’s zijn er mogelijkheden om op sommige terreinen samen te werken, dit moet 

verder worden bekeken. Er wordt nu gekeken of het mogelijk is op te schalen wat betreft de 

meldkamer. Dit doet de minister echter ook en dit zal daarom voor de gemeente geen bezuiniging 

opleveren. Met betrekking tot de communicatie naar buiten toe zegt hij dat dit niet binnen dit plan 

valt. Er zijn meerdere typen plannen en er is een andere regeling wat betreft de communicatie. Er 

is hier al eerder gesproken over het burgernet dat ingezet zou kunnen worden om de 

communicatie bij rampen goed te laten verlopen. Dit maakt het mogelijk om naar geselecteerde 

adressen via gsm eenduidige informatie te verzenden. Hij meldt verder dat het geactualiseerde 

risicoprofiel in september gereed is.  

 

Burgemeester Schneider zegt dat dit beleidsplan voorziet in maatwerk voor veiligheidsregio’s 

zodat er op basis van de risico’s in een gemeente, tot de inrichting van een bepaald type 

organisatie kan worden gekomen. Bij het bestrijden van de risico’s moet de slagkracht van de 

organisatie voldoende zijn. Wanneer aan de hand van menukaarten het takenpakket wordt 

afgeschaald is het belangrijk dat de wettelijk kaders in het oog worden gehouden. Op de 

menukaarten staat aangegeven of er sprake is van een wettelijke taak, wat de consequenties zijn 

indien de taak wordt gestopt en een advies van de operationele mensen. De discussie over de 

menukaarten kan wel al worden gevoerd, ook al zal het risicoprofiel hier en daar afwijken. 

Mevrouw Sikkema merkt op dat er nu andere typen crisis spelen dan vier jaar geleden, zoals 

uitval vitale infrastructuur, cybercrime, en dat dit consequenties heeft voor het profiel. Zij geeft 
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aan dat zij bij een volgende gelegenheid het risicoprofiel vóór het beleidsplan zou willen 

ontvangen. Burgemeester Schneider beaamt dat er de laatste jaren andersoortige crisis zijn 

bijgekomen. Hij merkt op dat, ook wanneer deze nog niet in het profiel zijn opgenomen, dat niet 

betekent dat er nog niet over wordt nagedacht.  

 

De voorzitter constateert dat het Beleidsplan Veiligheidsregio Kennemerland 2010-2013 als 

hamerstuk met stemverklaring geagendeerd kan worden voor de raadsvergadering.  

 

7. Kredietaanvraag Nieuwe Huisvesting gemeente Haarlem 

 

Mevrouw Hoffmans merkt op dat het totaalbedrag van deze nieuwe huisvesting die voor het 

oorspronkelijke 023-plan nadert. Zij zegt een halfjaar geleden ook al de vraag gesteld te hebben 

wanneer de grens is bereikt. Zij merkt op dat het nauwelijks een optie is om hier nee tegen te 

zeggen. Zij zou graag een prognose van de wethouder ontvangen over waar het uiteindelijke 

bedrag op uitkomt. 

 

De heer De Jong merkt op dat er op 7 oktober jl. al is gesproken over de 4,5 miljoen euro extra. 

De enige nieuwe informatie nu is het bedrag van 1,1 miljoen euro voor het meubilair. Hij wordt 

graag door de portefeuillehouder geïnformeerd over de huidige stand van zaken. 

 

De heer Schouten merkt op dat er bij bouwplannen vaker te lage ramingen worden gemaakt en 

vraagt hoe dat kan, terwijl er toch veel expertise in huis is. Hij vraagt welke garanties er zijn dat 

het hierbij blijft. 

  

De heer Schrama vindt het onaanvaardbaar dat er een overschrijding van 3 miljoen euro voor 

externe inhuur heeft plaatsgevonden. Hij zegt dat op het moment dat dit werd geconstateerd dit 

aan de raad had moeten worden voorgelegd. Hij merkt over de financiering op dat er een 

rekenrentegrapje wordt gebruikt door 6% nu tegen 5% te doen. Uit de jaarrekening van vorig jaar 

bleek dat hier een voordeel van 2,1 miljoen euro uit is voortgekomen. Hij vraagt of bij 

goedkeuring er automatisch mee wordt ingestemd dat dit bedrag in dit project wordt gebruikt. Hij 

vraagt of dit wel een correcte gang van zaken is. Hij is voorstander van de aanvullende post voor 

meubilair omdat hij verwacht dat deze investering zichzelf zal terugverdienen. 

 

De heer Van Driel herinnert de wethouder aan de motie die eerder is ingediend.  

 

De heer Vrugt merkt op dat er in de begroting meerdere zaken over het hoofd zijn gezien. Hij 

herinnert eraan dat er een halfjaar geleden ook werd gevraagd of dit de laatste keer was en dit 

werd door de portefeuillehouder bevestigd. Zijn fractie sluit zich aan bij de technische vragen van 

Haarlem-Plus. Hij pleit voor het hanteren van een reële rekenrente. 

 

Mevrouw Otten zegt dat haar fractie zich aansluit bij de voorgaande sprekers en vraagt of er een 

inschatting kan worden gemaakt van de hoogte van het uiteindelijke bedrag. 

  

Mevrouw Hoffmans vraagt of het mogelijk is om een risicoanalyse te laten maken van de huidige 

situatie. 

 

De heer Reeskamp merkt op dat de kredietaanvraag voor het meubilair als een onaangename 

verrassing komt. Zijn fractie maakt zich zorgen over waar het project financieel uit gaat komen. 

De dekking van de kosten is daarin het belangrijkste element. Hij verwacht dat bij tegenvallende 

opbrengsten uit de verkoop van de panden er opnieuw bij de raad moet worden aangeklopt. Hij 

zegt dat hij het uitgangspunt, een bezuiniging van 450.000 euro op jaarbasis, niet meer terug kan 
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vinden in de stukken. Hij verzoekt om dit project aan de Rekenkamercommissie voor te leggen 

met het verzoek om het te toetsen aan de aanbevelingen, zoals deze eerder zijn gedaan met 

betrekking tot grote vastgoedprojecten. Hij zou graag bij de eerstvolgende raadsvergadering 

weten of die aanbevelingen door het college en de organisatie bij dit project zijn opgevolgd. Hij 

zegt dat het onvermijdelijk is dat er bij bouwprojecten sprake is van onvoorziene zaken en dat 

zijn fractie daar vrede mee kan hebben. Dit is echter niet het geval wanneer zou blijken dat de 

organisatie en de gemeente zich tweemaal aan dezelfde steen stoten. Hij merkt op dat het zonde is 

wanneer er telkens vermijdbare fouten worden gemaakt zoals bij de berekening van de btw. De 

D66-fractie is niet genegen om goedkeuring te geven aan het bijkomende krediet. Hij wijst er 

vervolgens op dat in een vorige periode veel stukken geheim zijn gebleven. Hij wil aan de raad 

vragen deze stukken openbaar te maken op enkele uitzonderingen na of dat de geheime stukken 

ter inzage gelegd worden voor de raadsleden.  Zodat ook de nieuwe collega’s kennis kunnen 

nemen van de geschiedenis van de financiering van het nieuwe stadskantoor. Mevrouw Koper 

zegt dat nog niet lang geleden afgesproken is om een codering toe te passen. Het college is toen 

verzocht aan te geven waarom een stuk wel of niet openbaar kan worden. Zij stelt voor de 

discussie breder te maken. 

De heer Rutten zegt dat de stukken in beginsel openbaar zijn, tenzij er dwingende redenen zijn 

om dat niet te doen.  

Mevrouw Langenacker is verrast dat er weer een kredietaanvraag ligt. Zij vraagt of het besluit, 

deze week, van het college voor de aanschaf voor de werkplek ICT Raakspoort, ook een extra 

krediet betreft. Zij vraagt aan het college om een goede onderbouwing bij de vraag waar dit 

eindigt, ook wat betreft de risico’s. Zij spreekt namens de fractie de hoop uit dat hiermee een 

einde is gekomen aan de kostenoverschrijdingen.  

Mevrouw Hoffmans merkt op dat het om een extra krediet van 1,1 miljoen euro gaat. Dat staat 

gelijk staat aan een derde van de kortingen op de subsidies, waarover afgelopen dinsdag vijftig 

instellingen werden gehoord.  

 

Wethouder Heiliegers merkt met betrekking tot de voorstellen van de heer Reeskamp op dat de 

commissie daarover gaat. De motie waar de heer Van Driel aan refereerde is de motie 

Taakstellend budget nieuwe concernhuisvesting. Hij zegt zich te zullen houden aan deze motie. 

Op de vraag wanneer er een eind komt aan kostenverhogingen antwoordt hij dat hier al over is 

gecorrespondeerd, waarbij uitgebreid is ingegaan op nog te verwachten zaken. Hij is nagegaan 

welke tegenvallers er mogelijk nog te verwachten zijn. Het antwoord daarop is dat het 

taakstellende budget van 78,4 miljoen euro, het budget is waarbinnen gewerkt moet worden en 

ook kan worden. Hij wijst erop dat er altijd een onvoorziene post kan opduiken die onder 

overmacht valt. Het kan zijn dat de Archeologische Dienst een bouwplaats stillegt. Het budget 

voor het meubilair was ook in het 023-project exclusief. Dat geldt ook voor het ICT-budget. Hij 

merkt daarbij op dat hij kritisch staat tegenover de uitgaven die voor de ICT worden gedaan. Het 

bedrag van 10,9 miljoen euro waar het masterplan ICT in voorziet, is een uitgave die is getoetst in 

het college. Hij zegt toe een overzicht op te laten stellen van de mogelijke risico’s die nu worden 

voorzien. Hij beaamt dat het een groot en duur project is en zegt dit op de voet te volgen zodat het 

niet ontspoort. Het wordt ook met behulp van indexeringen gevolgd. Hij merkt op dat wanneer 

het bedrag voor het 023-project nu wordt geïndexeerd er een nog een veel hoger bedrag uitkomt. 

Hij beaamt dat sommige inschattingen niet goed zijn geweest, onder andere die voor de externe 

inhuur. De Rekenkamercommissie heeft zich daar eerder al over gebogen. Hij verwacht dat 

tekorten en verkeerde inschattingen tot het verleden behoren. Hij merkt op dat er over de 

technische vragen van de heer Schrama al is gecommuniceerd. Hij geeft aan dat over de 

rekenrente al eerder in zowel de commissie- als raadsvergadering is gesproken en dat dit ooit een 

beleidskeuze is geweest waar hij niet meer van wil afwijken. De meevaller door de rekenrente is 

al inbegrepen in het totaal. Wat betreft de openbaarheid van stukken merkt hij op dat dit college 

overal zo transparant mogelijk werkt. Sommige aspecten raken echter aan economische of 
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gemeentelijke belangen en dat is de reden dat sommige stukken niet openbaar gemaakt kunnen 

worden. Hij zegt toe om de betreffende stukken te herbeschouwen om die als de commissie dat 

wenst alsnog naar de fracties te sturen. Wat betreft de aanschaf voor de werkplek ICT, deze was 

ook exclusief.  

 

Tweede termijn  

 

De heer Reeskamp zegt de toezegging van de wethouder, om de geheime stukken uit de vorige 

periode naar de fracties te sturen, te waarderen. 

Wethouder Heiliegers stelt voor om wat betreft de stukken af te spreken dat na beoordeling 

ervan, deze gebundeld ter inzage worden gelegd bij de griffie. 

De heer Vrugt vraagt of er in het totaal van 78,4 miljoen ook een post voor onvoorziene uitgaven 

is opgenomen en hoe hoog deze post is. 

Wethouder Heiliegers antwoordt dat er een post onvoorzien is maar hij niet paraat heeft hoe 

groot deze is. Hij merkt op dat ook wat betreft de dekking het nu niet met zekerheid valt te 

zeggen of het allemaal haalbaar is, gezien de kredietcrisis. Voor het bouwproject is er ieder geval 

een post onvoorzien.  

 

 

De voorzitter concludeert dat de kredietaanvraag als bespreekpunt naar de raad wordt 

doorgeleid.  

 

8. Overige punten ter bespreking 

Brief van college van B en W van 1 februari 2011 inzake decembercirculaire en meerjaren 

financieel beeld. 

 

De heer De Jong vraagt of er al zicht is op kortingen op doel- en/of decentralisatie-uitkeringen. 

Ook vraagt hij of al bekend is welke onderdelen binnen de doel- of decentralisatie-uitkeringen 

geraakt zullen worden. Verder vraagt hij of de omvang van de bezuinigingsoperatie intact blijft 

en of het college kan aangeven welke bezuinigingen lastig te realiseren zijn.  

 

Mevrouw Langenacker sluit zich aan bij de vorige spreker. Zij merkt op dat in de coalitie is 

afgesproken dat er niet op de minima bezuinigd zal worden en dat de PvdA er dan ook van uitgaat 

dat dit niet zal gebeuren. Zij verwacht dat het college bezuinigingen elders zal realiseren.  

  

Mevrouw Hoffmans sluit zich aan bij de vorige sprekers en ziet graag een toelichting bij de 

opmerking op pagina 5, waar wordt overwogen te bezuinigen op de minima. 

 

Mevrouw Őzegul sluit zich aan bij de vorige sprekers. Zij vraagt waarom ondanks de meevaller 

er toch wordt vastgehouden aan de bezuinigingen van 35 miljoen euro.  

 

De heer Schrama vindt het jammer dat ondanks de verbetering van de economie en de 

meevallers, de bezuinigingen toch worden doorgezet. 

 

Mevrouw Leitner vindt het belangrijk dat er gezien de onzekerheden wordt vastgehouden aan de 

afspraken die zijn gemaakt.  

 

Wethouder Heiliegers zegt dat bij de kadernota en bij de start van deze coalitie duidelijk is 

aangegeven dat er 35 miljoen euro moet worden bezuinigd. Dat is in deze circulaire nog eens 

extra verwoord. Op pagina 4, in de bovenste tabel zijn de bezuiniging van 35 miljoen euro al 

meegenomen. Hij wijst erop dat er dit jaar nog 8 miljoen euro extra moet worden omgebogen. En 
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in 2012 nog eens 6 miljoen euro. Hij zegt dat de mogelijke kortingen op de Wwb en de Wsw 

doeluitkeringen al voor een deel in de tabel zijn meegenomen. Die voor de jeugddecentralisatie- 

en participatiebudgetten zijn er nog niet in meegenomen. De voorzitter van het bestuur van de 

VNG heeft gezegd dat het aannemelijk is dat de 1,7 miljard euro die het Rijk wil bezuinigen en 

die uit de algemene uitkering zou komen, mogelijk toch vanuit de doel- en decentralisatie-

uitkeringen zal worden gehaald. Er is afgesproken dat er een herijking plaatsvindt in 2012.  

 

De heer Schrama merkt op dat Haarlem altijd overhield aan de Wwb en nu er minder 

binnenkomt, het op neutraal uitkomt. Maar er staat dat het op nadeel uitkomt. 

Wethouder Heiliegers zegt dat het quasi-voordelen betreffen waarmee de gemeente andere 

activiteiten heeft bekostigd zoals onderhoud of sportvelden. Die zijn in de meerjarenraming 

meegenomen. Hij vervolgt dat er tegenvallers zijn op het gebied van parkeren ook door de brand 

in de Appelaar. De sociale veiligheidsgelden stoppen ook. Dit wordt nu allemaal in kaart gebracht 

en waarschijnlijk verschijnt volgende week daarover bericht. Hij zegt dat het college notie heeft 

genomen van het ontzien van de minima. Wat er bedoeld is, is dat bekeken wordt of er 

oneigenlijk gebruik is en of er geen overlappingen zijn. De vakwethouders geven 17 maart a.s. 

een toelichting wat betreft de Wwb en Wmo.  

 

Mevrouw Hoffmans wijst er nogmaals op dat in het coalitieakkoord staat dat de bestaande 

minimaregelingen niet zullen worden verlaagd. In dit stuk spreekt u over een bezuiniging dus dat 

betekent een korting op het budget dat er voor de minima is. Zij wijst erop dat dit niet volgens de 

afspraken is.  

Mevrouw Langenacker sluit zich bij de vorige spreker aan. 

De heer De Jong vraagt wat het effect is op de vorm van de bezuinigen door de verschuivingen 

die plaatsvinden.  

Wethouder Heiliegers antwoordt dat er is gekeken naar de verdeling in de vijf staven die eerder 

zijn afgesproken in het coalitieakkoord en doorvertaald zijn in de kadernota. Het streven blijft dat 

daarin een evenwichtige verdeling wordt gemaakt. Hij zegt dat het moment van herijking kan 

worden gebruikt om te zien in hoeverre het evenwichtig is verdeeld. 

 

9. Format kadernota  

  

Mevrouw Langenacker vraagt om een paragraaf op te nemen over de stand van zaken op de 

verschillende terreinen en wat de bezuinigingen tot dan hebben opgeleverd. 

 

Wethouder Heiliegers zegt toe dat zo’n overzicht zal worden opgesteld. Hij vervolgt dat met de 

ambtelijke organisatie is afgesproken dat de behandeling van de bestuursrapportage op 

3 november a.s. in de raad zal worden behandeld en dat de peildatum 1 september zal zijn. Wat 

betreft de vraag of er meer tijd kan worden gepland tussen de raadsbehandeling, de kadernota en 

het jaarverslag zegt hij dat daar een afspraak over is gemaakt met concerrncontrol. Het advies is 

geweest om in afstemming daarover het volgende jaar nader afspraken te maken.  

Mevrouw Koper zegt dat het niet zozeer om het tijdsbestek gaat maar over hoe de informatie uit 

de jaarrekening te gebruiken bij de volgende te stellen kaders.  

 

10. Eventuele aanvullende gesprekken bezuinigingen subsidies 2012-2018 

 

De voorzitter deelt mee dat er op korte termijn een tussenrapportage komt van het college over 

de aanstaande bezuinigingen. De vraag aan de commissie is of zij behoefte heeft om aanvullende 

gesprekken te hebben met vertegenwoordigers van instellingen. Er is een optie voor 23 maart.  

 

Mevrouw Hoffmans stelt voor om bij die gelegenheid ruimte te scheppen voor meer uitwisseling.  
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De heer Schrama vindt het voorstel van de PvdA dat vandaag binnenkwam maatgevend.  

De heer Schouten ziet graag aanvullende gesprekken en vraagt of iedereen wordt uitgenodigd.  

 

De voorzitter zegt dat de bijeenkomst in het presidium wordt besproken. Alle fracties zijn daar 

vertegenwoordigd, bij ziekte kan een vervanger deelnemen.  

 

Mevrouw Otten verzoekt om de motie die zij tijdens de bespreking van de kadernota heeft 

ingediend, mee te nemen bij de bezuinigingen op stichtingen en sportorganisaties. De motie 

betrof het organiseren door de gemeente, van een platform voor sportverenigingen en het 

bedrijfsleven. Zij zegt dat veel parijen met creatieve ideeën kwamen en het een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid is om bij de bezuinigen mee te denken over waar er kennis vandaan kan 

worden gehaald. 

 

11. Terugkoppeling planning jaarstukken n.a.v. jaarkalender planning en controle  

 

De voorzitter deelt mee dat de tweede berap naar voren wordt gehaald, naar begin november.  

 

12.  Rondvraag  

 

Mevrouw Koper vraagt om te kijken naar de bestuursondersteuning, of die voldoende is, goed 

functioneert of dat er andere keuzes moeten worden gemaakt. 

De wethouder zegt dat hij hier later op terug zal komen. 

 

13. Agenda komende commissievergadering 

 

De heer Vrugt zegt dat hij het zou waarderen wanneer er inhoudelijk kan worden gesproken over 

het handhavingsbeleid ten aanzien van de coffeeshops.  

 

De voorzitter concludeert dat het kan worden geagendeerd.  

 

14. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.53 uur.  

 


