
CONCEPTVERSLAG VAN DE BESLOTEN VERGADERING VAN DE COMMISSIE 

BESTUUR, GEHOUDEN OP 29 JANUARI 2009 TE HAARLEM 

 

 

Aanwezig de leden: 

De heren A. Azannay (GroenLinks), W.A. Catsman (CDA), P.G.M. Elbers (SP), M.L. Hagen 

(VVD), P. Heiligers (VVD), R.H.C. Hiltemann vanaf … (SP), L.J. Mulder (GroenLinks), F.H. 

Reeskamp (D66), R.P.J. Trompetter (Actiepartij), T.J. Vreugdenhil (ChristenUnie/SGP), C.J. 

Pen (CDA), J.A. de Ridder (PvdA - vanaf 17.50 uur) 

 

Afwezig: B.B. Schneiders (burgemeester), C. Kaatee (PvdA), P. Schouten (PartijSpaarnestad) en 

mevrouw H. Koper (PvdA)  

 

Mede aanwezig: 

De heren C. van Velzen (wethouder) en B. Nijman (griffier) en de dames D. Eikelenboom 

(voorzitter) en I. van Tienhoven (secretaris)  

 

Verslag: de heer J.E. de Boer (Notuleerservice Nederland) 

 

 

1. Opening en mededelingen van de voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering. 

 

2. Stand van zaken financiering gemeentelijke huisvesting Zijlpoort 

BESLOTEN DEEL VAN DE COMMISSIEVERGADERING 

  

 

Voor de fractie ChristenUnie/SGP zijn de huidige economische ontwikkelingen aanleiding dit 

onderwerp te bespreken. De heer Vreugdenhil constateert dat de wethouder ‘in control’ is en dat een 

aantal zaken, zoals de verkoop van panden, nog aangepakt wordt. Spreker wil graag horen dat het 

college op het goede spoor zit, er geen vertragingen, renterisico’s of grote tegenvallers zijn. Gelet op 

de - voor Haarlemse begrippen grote - bedragen is het van belang dat de commissie periodiek over de 

stand van zaken wordt geïnformeerd. 

De voorzitter geeft wethouder Van Velzen het woord voor het geven van een toelichting. 

De renteontwikkeling is afgedekt. Dat geldt ook voor de prijsontwikkeling. De aankoop van de 

gebouwen geschiedt op basis van een vaste prijs. De prijsstijging van de Raakspoort is afgekocht. Nu 

moeten nog de inrichtingskosten en het duurzaamheidpakket worden doorgerekend maar zij lijken 

binnen het budget te blijven. Resteert de verkoop van de bestaande panden. Het college is in gesprek 

over het gebouw Koningstein met daaraan gekoppeld het gebouw aan het Klein Heiligland. Klein 

Heiligland krijgt en houdt een maatschappelijke bestemming. Als de kleine organisaties hierheen 

kunnen verhuizen, blijft alleen de verkoop van Brinkmann over. 

GroenLinks informeert naar Klein Heiligland als locatie voor amateurs, terwijl dit gebouw toch wordt 

verkocht. Het gebouw wordt gekocht door een corporatie en de gebruikers maken zich zorgen over een 

hogere huur. Wethouder Van Velzen licht toe dat het gebouw wordt verkocht met een 

maatschappelijke bestemming en met afspraken over de huurprijzen. De corporatie is bekend met de 

huren die momenteel in de Egelantier worden betaald. De VVD meent dat het stuk niets aan 

duidelijkheid te wensen overlaat. 

Wethouder Van Velzen bevestigt op de vraag van de SP dat de huurders in het Klein Heiligland door 

de corporatie niet met een meer dan normale huurverhoging zullen worden geconfronteerd. 

Tot opluchting van het CDA beaamt de wethouder dat de gebouwen inderdaad voor de geschatte prijs 

zullen worden verkocht. 

D66 informeert naar het risico als Fortress omvalt. Is het risico nul of zijn er schuldeisers, zo wil de 

heer Reeskamp weten. Wethouder Van Velzen antwoordt dat van een risico geen sprake is omdat het 

college een eerste hypotheek heeft gevestigd op het pand Zijlpoort. Het enige risico is dat Fortress het 

pand Zijlsingel niet kan afnemen, wat dan in bezit blijft van de gemeente. De heer Reeskamp vraagt 



waarom het college niet heeft overwogen om marktpartijen bij de verkoop van het Klein Heiligland te 

betrekken. Mogelijk zou de markt met een gunstiger bod kunnen komen. Wethouder Van Velzen 

antwoordt dat het college bewust heeft gekozen voor verkoop aan een corporatie met een 

maatschappelijke bestemming en vaste afspraken over het huurniveau. Omdat openbare aanbesteding 

in relatie tot de noodzakelijke verkoop van de Egelantier leidt tot een onontwarbare kluwen van 

problemen kiest het college voor onderhandse verkoop. Op de vraag van de heer Pen of alle 

frictiekosten binnen het budget blijven antwoordt wethouder Van Velzen dat dit juist is. De heer 

Reeskamp pleit voor een discussie over de functie op de plek van het gebouw Brinkmann. Wethouder 

Van Velzen antwoordt dat, zoals bekend, in maart 2009 een visiedocument over dit onderwerp aan de 

raad wordt aangeboden. 

 

De voorzitter concludeert dat het agendapunt hiermee is afgerond en heropent, onder opheffing van 

de geheimhoudingsplicht, het openbare deel van de commissievergadering. 

 

 

 

3. Sluiting van de vergadering.  
De voorzitter sluit de vergadering. 

 


