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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, 

GEHOUDEN OP 9 JUNI 2011 IN HET STADHUIS TE HAARLEM 

 

 

Aanwezig de leden: 

De heer J. Fritz (PvdA), de heer R.H.C. Hiltemann (SP), mevrouw T.E.M. Hoffmans 

(GroenLinks), mevrouw H. Koper (PvdA), mevrouw D. Leitner (D66), de heer F.H. Reeskamp 

(D66), de heer W.J. Rutten (VVD), de heer C.J. Schrama (Haarlem Plus), mevrouw C.Y. 

Sikkema (GroenLinks), de heer M. Snoek (CDA) en de heer J. Vrugt (Actiepartij)  

 

Afwezig: de heer G.B. van Driel (CDA), de heer R. de Jong (VVD), mevrouw J. Langenacker 

(PvdA) en mevrouw M. Otten (Trots) 

 

Mede aanwezig: 

Mevrouw P. Bosma (voorzitter), burgemeester B.B. Schneiders, wethouder P. Heiliegers en de 

heer B. Nijman (secretaris) 

 

Verslag: Mevrouw M. van de Belt (Notuleerservice Nederland) 

 
 

1. Opening  

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

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

De heer Murray spreekt in over het frequente sirenegebruik in zijn buurt, de Amsterdamse Vaart. 

Hij doet daarover zijn beklag. Het is te hard en te veel. Het betreft voornamelijk de sirenes van de 

politie en de ambulances. Hij heeft bij de politie Kennemerland een klachtenformulier ingevuld, 

maar de politie kan daar niets mee. Daarom doet hij zijn beklag in de raad. Een 

gemeentesecretaris kan immers afspraken maken in het veiligheidsberaad. 

 

Burgemeester Schneiders heeft de heer Murray al eerder uitgelegd hoe het zit. De hulpdiensten 

die optische en audiosignalen mogen gebruiken, doen dat strikt gereguleerd. De commissie 

ontvangt een kopie van de regeling.  

 

De voorzitter bedankt de inspreker voor zijn bijdrage. 

 

3. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

4. Conceptverslag van de commissie Bestuur d.d. 28 april en 19 mei 2011 

De verslagen van 28 april en 19 mei 2011 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

Er is een rondvraag. 

 

Wethouder Heiliegers deelt mee dat de gemeente voor 50% aandeelhouder is bij SRO. De 

directeur daar is per 1 juni niet meer in dienst. Over twee weken worden in de 

aandeelhoudersvergadering de vervolgstappen besproken voor de interimperiode. 

 

6.  Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 

Mevrouw Leitner wijst erop dat de GSB-gelden niet meer naar de gemeente komen en 
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uitgangspunt is dat rijksbezuinigingen zo mogelijk niet gecompenseerd worden. Dat is een 

fundamenteel punt voor D66. In de Kadernota staat het voorstel om dat voor twee derde te 

compenseren, maar wat D66 betreft, is dat nog te veel. 

Bij de prioriteiten bij het IVHB staan bij de punten 1 en 4 toch zaken waarbij D66 vraagtekens 

zet. Het gaat om activiteiten die zijn gericht op jongeren. Daarvoor heeft de gemeente in de 

begroting programma 3 opgenomen. D66 stelt voor de activiteiten daar onder te brengen, zodat 

een integrale afweging kan worden gemaakt. Het gaat om een beperkt aantal jongeren, gericht op 

veiligheid. De reguliere organisaties zouden ook kunnen focussen op sociale veiligheid. 

Programma’s gericht op jongeren moeten integraal worden bekeken. Er zit wellicht een overlap 

qua doelgroep. 

De heer Snoek ziet een zo integraal mogelijk opgezet stuk. Complimenten daarvoor. Er liggen 

twee scenario’s: een basis- en een minimumscenario. Het CDA pleit ervoor om het basisscenario 

na te streven.  

Bij de Begroting 2011 is veel gesproken over jongerenoverlast. Het college zou een indicator 

bijhouden over het aantal aangehouden jongeren. Sommige zaken in het basisscenario betreffen 

de jongerenoverlast en soms gewoon handhaving en het CDA wil daarop blijven inzetten. Het 

CDA heeft gepleit voor betere spreiding van de handhaving over de stad. Er is wel degelijk meer 

behoefte aan handhaving in Noord en Schalkwijk, maar de verhouding is scheef gegroeid. De 

reguliere verdeling zit niet in dit stuk en juist over de basishandhaving wil het CDA graag nadere 

afspraken maken. Het CDA overweegt een motie. De heer Snoek baseert dit voornemen op de 

vele reacties die hij uit de stad krijgt. Toch jammer dat het cameratoezicht er niet komt. 

Mevrouw Sikkema ziet ook wel enige overlap bij de aanpak jeugd en aanpak binnenstad, maar er 

wordt op dit punt nu al wel een derde bezuinigd. GroenLinks ziet dat er geen andere keus is dan 

akkoord gaan met het minimumscenario. Het bevreemdt GroenLinks dat er zo weinig cijfers uit 

de analyse en evaluatie naar voren komen. Mevrouw Sikkema mist de vertaling van de evaluatie 

naar het nieuwe beleid. Het aantal jeugdverdachten is bijvoorbeeld in 2010 enorm gestegen, maar 

onduidelijk is wat er nu in het nieuwe beleid anders wordt gedaan. Ze hoort graag of de gemeente 

met haar beperkte beschikbare middelen de overlap bij de aanpak jeugd en aanpak binnenstad 

zodanig kan vormgeven dat de problemen efficiënt worden aangepakt. GroenLinks ziet graag 

heldere doelen. 

De heer Fritz constateert dat het kabinet bezuinigt op veiligheid. Toch is de PvdA blij dat het dit 

college is gelukt de veiligheid en handhaving met twee derde te compenseren. Een aantal zaken 

wordt noodgedwongen geschrapt. De PvdA steunt het college bij de vier prioriteiten die het stelt: 

jeugd, veilige binnenstad, handhaving openbare ruimte en Schalkwijk. De PvdA hoort graag of 

het college nog mogelijkheden ziet om ondanks de bezuiniging de zaken die nu worden geschrapt 

- veilig ondernemen, keurmerk veilig wonen - toch nog in stand te houden. 

De heer Vrugt wijst op bladzijde 3 waarbij het aantal incidenten in Haarlem afnam na 2007, 

terwijl het aantal aangiftes groeien. De Actiepartij vraagt hoe de gemeente het aantal incidenten 

registreert op het moment dat er geen aangiftes zijn. Dit lijkt met elkaar in tegenspraak. 

De heer Hiltemann kan zich vinden in de nota en pleit voor het basisscenario. De verdeling van 

de handhaving hangt af van de vraag en dat kun je niet van tevoren in cijfers vastleggen. De SP 

pleit ervoor het bikersteam te laten voortbestaan, want daarmee worden de wijken buiten het 

centrum goed bediend. Gelukkig staat er geen cameratoezicht in de nota.  

De heer Schrama ondersteunt de nota. Haarlem Plus zet in op het minimumscenario. Toch zou 

het goed zijn wat meer oorzaak en gevolg aan te geven in de nota. Het programma is erg gericht 

op de buitenomgeving, maar veel burgers ervaren de onveiligheid ook binnenshuis. Het aantal 

inbraken is hoog. Bij de risico’s staan de parkeergarages niet genoemd, terwijl brand daar een 

groot risico vormt. Niet gehandhaafd wordt op GSM-masten, terwijl die een bedreiging vormen 

voor de gezondheid.  

De heer Rutten herkent zich in de prioriteiten die het college stelt. De VVD vraagt wat er 

concreet gaat gebeuren om de regierol van de gemeente te versterken. De heer Rutten hoort graag 
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wat er gaat gebeuren bij illegale bewoning, bij huisjesmelkers en het niet handhaven op lichte 

overtredingen van burgers. De VVD bestudeert de beide scenario’s nog. 

 

Burgemeester Schneiders constateert dat de raad tevreden is over het beleid dat voorligt. 

Haarlem behoort tot de veiligste steden van Nederland. Het is uiteraard heel vervelend dat het rijk 

geld weghoudt, maar het college denkt twee derde van het veiligheidsbeleid te kunnen 

compenseren. Een louter repressief veiligheidsbeleid werkt niet goed. Er dient een goede mix te 

zijn van preventie en repressie.  

D66 vindt het bedrag te hoog. Dat zal zich wel vertalen in het debat bij de Kadernota. Dit is een 

integraal verhaal, er zijn geen veronderstelde dubbelingen. 

Het CDA is voor het basisscenario. De handhavingscapaciteit wordt daar ingezet waar de vraag 

is. Burgemeester Schneiders staat ervoor open een goed systeem te ontwikkelen in samenspraak 

met de raad om ervoor te zorgen dat de capaciteit goed over de stad verspreid wordt.  

De PvdA informeert naar meer particulier initiatief bijvoorbeeld bij samen veilig ondernemen. 

Het Ondernemersfonds is primair op het centrum gericht. Als er straks een dergelijk fonds is in de 

Waarderpolder is het de moeite waard te bekijken of men bereid is om dit soort programma’s te 

betalen.  

GroenLinks dringt aan op meer verbinding tussen de evaluatie en het voorgenomen programma. 

Dat komt meer aan bod in de actieprogramma’s, want daar komt het aan op de manier van 

uitvoering. Misschien kunnen de doelen in de actieprogramma’s beter geformuleerd worden. 

De SP is voor het basisscenario, maar het bikersteam blijft ook bij het minimumscenario in stand. 

Haarlem Plus vraagt naar een heldere analyse van oorzaak en gevolg. Het college treft 

maatregelen om zo effectief mogelijk naar oplossingen toe te werken. Inbraak zit als prioriteit in 

het politiebeleidsplan. Voor GSM-masten en risico’s voor parkeergarages geldt landelijke 

regelgeving en de gemeente handhaaft dat niveau. 

De Actiepartij vraagt naar het afnemend aantal incidenten en toenemend aantal aangiften. De 

motieven om aangifte te doen, zijn onduidelijk. De doelenaanpak heeft veel resultaten 

opgeleverd, maar misschien moet er nu meer aandacht komen voor analyse. 

De VVD informeert naar de versterking van de regierol. Die rol is steeds sterker ingevuld, maar 

de gemeente wil die rol nog verder uitbouwen. Als je minder te besteden hebt, is prioritering aan 

de orde, hoewel de sociale effecten van bijvoorbeeld huisjesmelkerij soms ver gaan. Niet meer 

handhaven op berichtovertredingen betreft bijvoorbeeld dakkapellen. Het gaat niet om kleine 

milieuovertredingen. 

 

De voorzitter concludeert dat dit stuk als bespreekpunt naar de raad gaat.  

 

7. Menukaarten en begroting  
De voorzitter heropent de vergadering. De begroting is voor een belangrijk deel al besproken. Ze 

geeft het woord aan de insprekers  

 

De heer Landsmeer maakt als vrijwilliger deel uit van een van de twee piketgroepen van 

Haarlem-West. Bezuinigen is nooit leuk. De gemeente telt 150.000 inwoners en slechts vier 

tankautospuiten, straks nog maar twee. De stad kent diverse monumentale objecten, diverse 

industriële projecten, vijf cellencomplexen, zes ondergrondse parkeergarages, grote winkelcentra 

en verschillende verzorgings- en ziekenhuizen. De meeste incidenten worden door de 

beroepscollega’s afgehandeld, maar veel ook met inzet van de vrijwilligers. Tijdens de 

jaarwisseling zijn alle vier de tankautospuiten op straat. De gemeente heeft 40 km kade te 

verzorgen. De heer Landsmeer deelt een factsheet van de Brandweerzorg uit. 

 

De heer Huitema constateert dat er al veel is gezegd over de bezuinigingen. De brandweer 

Haarlem-Oost heeft niet stilgezeten. De heer Huitema hoopt dat de raad goed zal nadenken over 
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de menukaarten. De ingestelde wettelijke normen vormen bodemgrenzen. Werken op de normlijn 

zal leiden tot grote problemen en belasting van werknemers op de werkvloer. In twee dagen tijd 

hebben 5246 burgers hun handtekening gezet. Hij biedt burgemeester Schneiders die lijst met 

handtekeningen aan van burgers die verklaren dat bepaalde zaken echt niet kunnen. Hij hoopt dat 

de lijst ertoe zal bijdragen de enige, juiste beslissing te nemen over de menukaarten. Het gaat niet 

alleen om de beroepsgroep, maar ook om de vrijwilligers.  

 

De voorzitter bedankt de beide insprekers voor hun bijdrage.  

 

Mevrouw Leitner spreekt haar waardering uit voor het vele werk dat is gemaakt van de 

menukaarten. D66 heeft veel moeite met de bezuiniging op de vrijwilligerspost in Haarlem-Oost. 

D66 zou die bezuiniging graag elders halen, bij de VRK. In het stuk staat aangegeven dat er 

verder bezuinigd kan worden op de locale brandweerzorg of op het pluspakket GGD. Hierop 

hoort mevrouw Leitner graag de reactie van de burgemeester.  

Er wordt nu bezuinigd op de uitvoering, op de eerstelijnsbrandweerzorg. De volgorde heeft te 

maken met het dekkingsplan, maar dat komt pas volgend jaar aan bod. Toch vindt D66 het goed 

dat er nu voortgang wordt gemaakt. Andere zaken moeten ook opgepakt worden: controles anders 

organiseren, vastgoed en de eigen organisatie.  

Het hele debat rond de menukaart is nu geconcentreerd rond het veiligheidsniveau, terwijl de rest 

van de organisatie voor een groot deel buiten schot blijft. D66 neemt aan dat het bestuur van de 

VRK weet wat ze doet – ook zonder dekkingsplan -. Bij de bespreking van de bestuursstructuur 

in het najaar staat wat D66 betreft de hele organisatiestructuur ter discussie.  

Bij de menukaarten staat niet altijd expliciet gemotiveerd waarom afgeweken wordt van de 

richtlijnen.  

Kortom, er is veel werk verricht. D66 stemt grotendeels in met het voorstel. Wel heeft ze moeite 

met de bezuiniging op de vrijwilligerspost en ze vindt het belangrijk in het najaar de discussie te 

voeren over andere zaken waar nog geld te halen valt. 

Mevrouw Koper constateert dat er heel veel energie door de verschillende partijen in dit dossier 

is gestoken. Het gaat om lastige besluiten. De gemeente moet een fors bedrag bezuinigen en de 

PvdA gaat ervan uit dat er goed is gekeken naar de menukaarten.  

Een pijnpunt blijft wel de vrijwilligerspost in Haarlem-Oost. Als mogelijke oplossing daarvoor 

draagt de PvdA de taakstelling aan van 15% op de verbonden partijen. De PvdA kan die 15% 

behalen. Dat overschot kan de eerstkomende jaren worden ingezet om de vrijwilligerspost in Oost 

in stand te houden. Mevrouw Koper bedankt de vrijwilligers voor al hun moeite om de raad zo 

uitvoerig te informeren. 

De heer Rutten vindt veiligheid heel belangrijk. De VVD kan zich vinden in de oplossing die de 

PvdA heeft aangedragen voor het behoud van de vrijwilligerspost in Oost en ze gaat mee in de 

keuze voor de menukaarten. 

Mevrouw Sikkema bedankt de brandweer voor de informatieverstrekking. Ook GroenLinks wil 

graag de brandweerpost in Oost laten bestaan en bedankt de PvdA en de VVD voor hun inbreng. 

Het gaat niet om structureel geld, maar in de loop der jaren kan nog naar andere punten worden 

gekeken waar middelen te vinden zijn. Het is goed om te kijken hoe de VRK binnen de regio 

functioneert. Er moet over gemeentegrenzen heen worden gekeken. De raad loopt het hele proces 

van de VRK door en de volgorde en keuzes verdienen niet altijd een schoonheidsprijs. 

GroenLinks gaat ervan uit dat het inschatten van de risico’s professioneel gebeurt.  

GroenLinks vindt preventie bij de GOR/GGD belangrijk. Wanneer daarop gekort wordt, blijken 

de kosten op langere termijn hoger uit te vallen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de preventie van 

mondgezondheid. GroenLinks heeft veel moeite met het bezuinigen van 29.000 euro voor de 

preventie mondgezondheid.  

In een oude stad als Haarlem zou een eenheid niet genoeg zijn. GroenLinks hoort graag in 

hoeverre met de groene menukaarten de gelijktijdigheid van de tweede tankautospuit mogelijk is 
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binnen de wettelijke normen. 

De heer Hiltemann beschikt inmiddels over een enorme stapel informatie en hij is het overzicht 

kwijt over wie er gelijk heeft. Als de gemeente de vrijwilligers kan houden voor de tweede uitruk 

en grootschalig optreden, wordt het goedkoper. Er zit immers geen opkomsttijd aan vast. 

In een brief van de beroepsgroep van 27 mei stond een aantal interessante zaken. Bepaalde 

opbrengsten ontbreken. Als er personeel wordt wegbezuinigd, kunnen er ook leidinggevenden 

weg. Een reddingsvoertuig zou tegelijkertijd met een tankautospuit moeten komen. Daaraan moet 

je niet tornen. Het gaat om de veiligheid van het personeel. Onduidelijk is of het afhijsen wordt 

doorbelast. Een duikploeg met al het water hier is zeker niet overbodig. Het is de heer Hiltemann 

onduidelijk wat het anders financieren van het reddingsvoertuig inhoudt. Het is de vraag of er 

zoveel mensen nodig zijn die piketdiensten draaien en of die allemaal een auto nodig hebben. De 

SP maakt zich verder nog zorgen over de uitruktijden. 

De heer Schrama heeft eerder aangegeven dat die menukaarten helemaal niet aan de orde zouden 

moeten zijn. Het gaat hier niet om bezuinigingen, maar de VRK maakt verlies en wil dat de 

gemeente hetzelfde betaalt voor minder dienstverlening. De grote bezuinigingen liggen bij zaken 

die totaal niet voorkomen in de menukaarten: automatisering, overhead en inefficiency. De 

inkoop verloopt niet goed, jaarlijkse inspectie kan gebundeld worden. De beroepsgroep maakt 

uiterst serieuze opmerkingen. Kortom: het is aan de VRK om gestalte te geven aan de bezuiniging 

en Haarlem Plus maakt geen keuze uit de menukaarten. 

De heer Vrugt spreekt zijn waardering uit voor de uitgebreide informatievoorziening door zowel 

de vrijwilligers als de beroepsgroep. Hij spreekt zijn teleurstelling uit over de reactie die van de 

kant van het directiebestuur is gekomen.  

De Actiepartij steunt de mogelijkheid om de brandweerpost in Oost te houden. Er staan 38 

vacatures open en die worden administratief opgevuld, terwijl op de uitvoering bezuinigd wordt. 

De norm voor de opkomsttijden uit Oost-Groningen kan niet onbeargumenteerd worden 

geprojecteerd op het hart van de Randstad. Bij verschillende gemeenten worden nu de duikteams 

opgeheven. Natuurbranden vragen om uitbreiding van capaciteit. De gelijktijdigheid van 

incidenten moet zich dus maar niet meer voordoen. Reacties op de rode kaartverhalen zijn hier 

niet aan de orde, terwijl wordt voorgesteld deze groen te maken. Inhoudelijk wordt op die 

suggesties niet gereageerd. Er ligt een verjaard dekkingsplan, een verjaard risicoprofiel en dat 

sluit gedegen besluitvorming uit. De Actiepartij kan onmogelijk akkoord gaan met dit voorstel. 

De heer Snoek wijst op de wettelijke normen. In de menukaarten wordt aangegeven dat de 

afwijkingen moeten worden beargumenteerd. De heer Snoek vraagt of het college de wettelijke 

normen kan waarborgen als de raad kiest voor groene menukaarten. De motivering schiet tekort. 

Het CDA steunt het idee van de PvdA om de post in Oost te behouden. 

 

Burgemeester Schneiders bedankt beide insprekers voor hun belangenbehartiging. De wijze 

waarop daaraan gestalte is gegeven, is zeer professioneel. Als portefeuillehouder Veiligheid vindt 

hij het onverstandig dat in het coalitieakkoord staat opgenomen 10 of 15% te bezuinigen op de 

VRK. Als voorzitter van de veiligheidsregio moet hij ervoor zorgdragen dat de tien gemeenten dit 

proces tot een goede afronding brengen. Als burgemeester heeft hij echter wel een gigantische 

bezuinigingstaakstelling in te vullen. 

D66 stemt grotendeels in, maar zou nog wel op andere plekken willen bezuinigen. Het proces met 

de menukaarten is echter zéér zorgvuldig geweest. Hij zegt ambtelijke ondersteuning toe wanneer 

D66 het hele pakket bestuursafspraken wil doornemen. De gemeente heeft er destijds unaniem 

voor gekozen de veiligheidsregio uit te breiden naar de hele Haarlemmermeer. Bij de 

bedrijfsvoering is iets misgelopen en daar ontstond een tekort van 1,9 miljoen euro. Bureau 

Berenschot heeft aangegeven dat er aan de ondersteunende functies te weinig invulling is 

gegeven.  

Burgemeester Schneiders is blij dat bij de PvdA, de VVD en GroenLinks draagvlak is voor de 

twee ton om de vrijwilligerspost in Oost te behouden en hij ziet graag het voorstel tegemoet bij de 
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behandeling van de Kadernota.  

De waarschuwing van GroenLinks dat te weinig preventie kan leiden tot meer kosten in de 

toekomst, neemt het college ter harte. Krimp dient ook zijn beslag te krijgen in de overhead, maar 

ontslag kan niet zomaar plaatsvinden.  

Voor Haarlem Plus blijft het onverteerbaar vinden dat intensievere samenwerking niet goedkoper, 

maar duurder is. Het hogere risicoprofiel van Schiphol maakt nu eenmaal verschil. 

Burgemeester Schneiders is het eens met de opmerkingen van de Actiepartij, maar hij is ook 

verantwoordelijk voor wat er onder zijn taak als burgemeester valt. De piketdiensten en 

vergoedingen vormen onderwerp van overleg in het GO.  

Hij verzekert het CDA dat de gemeente zich houdt aan de wettelijke normen.  

 

De heer Van Herp zal de vragen die aan hem zijn gericht, schriftelijk beantwoorden.  

 

Tweede termijn: 

Het bevreemdt de heer Hiltemann dat de heer Van Herp deze vergadering verlaat, omdat deze 

vergadering al heel lang gepland stond. 

De heer Vrugt ziet dat verschillende zaken niet in de menukaarten zitten en hij vraagt wat er nu 

gebeurt met de huidige groene menukaarten. Hij vraagt waar de argumentatie is om af te kunnen 

en mogen wijken van vijf, zes, zeven minuten naar achttien minuten aanrijtijd. 

Mevrouw Leitner wijst erop dat het college zelf melding maakt van de mogelijkheden om 

tekorten te dekken.  

 

Burgemeester Schneiders verduidelijkt dat de heer Van Herp districtscommandant is en de 

VRK-discussie loopt nu in tien gemeenten.  

Voor alles wat nu groen is, geldt dat de gemeente daarvan een deel in de komende twee jaar moet 

realiseren en de rest moet in de daaropvolgende jaren gerealiseerd worden.  

Burgemeester Schneiders heeft zich niet gerealiseerd dat er in het collegestuk staat geschreven 

dat er ruimte zit in de lokale bestuursafspraken. Die formulering is niet correct. Wanneer Haarlem 

meer wil doen, dan moet dat gevonden worden in de lokale bestuursafspraken. Andere gemeenten 

in de regio vinden 10% genoeg en 15% onverantwoord. 

Argumentatie op de afwijkingen heeft burgemeester Schneiders niet paraat. 

Mevrouw Van de Zande licht toe, aangaande het risicoprofiel en het dekkingsplan, dat er zeer 

binnenkort een nulmeting van het dekkingsplan op basis van de nieuwe normtijden en het besluit 

veiligheidspersoneel aan de orde komt in het bestuur. Uitgangspunt is dat het nieuw vast te stellen 

risicoprofiel en het nieuwe dekkingsplan nooit haaks kunnen staan op de groene menukaarten. 

 

De voorzitter stelt vast dat dit onderwerp als bespreekpunt naar de raad gaat. 

 

8. Uitstapprogramma prostitutie 

Mevrouw Bakker, manager van Scharlaken Koord en mevrouw Punt, coördinator 

Maatschappelijk werk spreken in. Zij zijn heel blij met het zorgpunt in Haarlem. Dat sluit heel 

goed aan bij de hulpvraag van de prostituees. Er zijn in een halfjaar tijd al zeventien hulpvragen 

binnengekomen en nu sinds januari al weer tien. Blij zijn ze ook met de ketenpartners. Zij hebben 

een aanbevelingsbrief van de GGD en dat werkt kostenbesparend. Er ligt een vraag van de 

Vreemdelingenpolitie aan de gemeente Haarlem: zij moeten veel energie steken in slachtoffers 

van mensenhandel.  

Vorig jaar is afgesproken dat Scharlaken Koord in Haarlem zou starten en dat er een 

onafhankelijk onderzoek zou komen om de voortgang te bekijken. Er is een onderzoek geweest 

op last van de minister van Justitie. De resultaten zijn zeer gunstig en daarom doet mevrouw 

Bakker de dringende oproep aan de raad om het programma te mogen voortzetten. 
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Vragen uit de commissie: 

De heer Rutten informeert naar de totale populatie en de evaluatie van de CCP. 

Mevrouw Bakker geeft aan dat het rapport volgende week openbaar wordt. De populatie is 

onbekend. 

Mevrouw Sikkema heeft over de populatie een schriftelijke vraag gesteld: ongeveer 200 legaal 

en 200 illegaal. 

De heer Snoek informeert naar de programma’s van andere aanbieders die in het verleden actief 

zijn geweest in de regio. 

Zo ver mevrouw Bakker weet, is er geen andere aanbieder van een vergelijkbaar 

uitstapprogramma. 

Mevrouw Koper informeert naar het programma van De Rode Draad in Amsterdam. 

Volgens mevrouw Bakker is dat hetzelfde programma. Scharlaken Koord werkt samen met het 

Prostitutiegezondheidscentrum. Acht jaar geleden is men begonnen met het uitstapprogramma, 

ontwikkeld op basis van de hulpvragen. Het Prostitutiegezondheidscentrum is in 2008 gestart. Zij 

verwijzen vrouwen naar Scharlaken Koord voor de weerbaarheidstraining en het 

uitstapprogramma. De Rode Draad is meer een vakbond. 

 

De voorzitter bedankt de insprekers voor hun bijdrage. Zij stelt voor dit onderwerp volgende 

week terug te laten komen op de agenda en dan bovendien wat eerder, om 16.30 uur, te beginnen. 

De heer Reeskamp informeert naar de landelijke evaluatie. Hij hoort graag of de CCP-evaluatie 

in overeenstemming is met de evaluatie die het college heeft opgesteld.  

Burgemeester Schneiders kan dat per e-mail donderdag laten weten, wanneer die evaluatie 

binnenkomt. 

 

9. Rondvraag 

De heer Rutten wijst erop dat er bij de agenda voor 16 juni geen stukken zitten voor de Visie 

Schuldenlast en Formatiereductie. Die waren wel toegezegd vóór de Kadernota.  

Wethouder Heiliegers licht toe dat dit stuk nog voor de Kadernota ter informatie naar de 

raadsleden komt, uiterlijk de vrijdag daarvoor. De raadsleden kunnen dan kennisnemen van de 

definitie rondom solvabiliteit, hoe met de precariogelden op korte termijn kan worden omgaan en 

van de financiële positie van de gemeente. In de aanloop naar de begroting wordt dit stuk tot in 

detail behandeld. 

 

De heer Schrama meldt een incident op vrijdag voor Pasen op de Grote Markt. Er zou toen 

ingegrepen moeten worden, maar volgens de handhavers viel het niet onder hun taak.  

Burgemeester Schneiders kent het concrete geval niet, maar in het algemeen dienen handhavers 

in de binnenstad ’s avonds niet te zeggen dat iets niet tot hun taak behoort. Hij gaat het geval na 

en zal zo nodig de desbetreffende mensen hierop aanspreken. 

 

10. Agenda komende commissievergadering 

Er zijn geen aanvullende agendapunten. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur.  

 


