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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, 

GEHOUDEN OP 15 JANUARI 2015 IN HET STADHUIS TE HAARLEM 

Ongewijzigd vastgesteld op 29 januari 2015 

 

Aanwezig de leden: 

de heer G.B. van Driel (CDA), de heer J. Fritz (PvdA), de heer F.H. Garretsen (SP), mevrouw 

D. Huysse (GLH), de heer R.G.J. de Jong (VVD), mevrouw D. Leitner (D66), mevrouw D. van 

Loenen (PvdA), de heer F.N.G. Smit (OPH), de heer T.J. Vreugdenhil (CU) en de heer J. Vrugt 

(AP) 

 

Afwezig de leden: 
de heer B. Gün (GLH), de heer A.P.D. van den Raadt (Trots), de heer M.J.A.E. Rijssenbeek 

(D66), mevrouw H.A. van der Smagt (VVD) 

 

Mede aanwezig: 

mevrouw A. Ramsodit (voorzitter), burgemeester B. Schneiders, mevrouw M. Blaauboer 

(secretaris) 

 

Verslag: de heer G-J. Timmermans 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

 

De voorzitter opent de vergadering om 17.00 uur en heet allen welkom. Er zijn berichten van 

verhindering van de heer Van den Raadt (Trots), de heer Gün (GLH) en mevrouw Van der Smagt 

(VVD). 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

 

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

 

De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld. 

 

4. Vaststelling verslagen van de commissie Samenleving van 4 en 11 december 2014 

 

 Verslag 4 december 2014 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 Verslag 11 december 2014 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

De heer Vrugt (AP) en de heer Garretsen (SP) kondigen een vraag aan voor de burgemeester 

over asbest en veiligheid. 

 

Burgemeester Schneiders heeft drie mededelingen: 
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Naar aanleiding van een eerdere vraag van mevrouw Van Loenen over 213a-onderzoeken deelt 

hij mee dat het aanvankelijk de bedoeling was dat onderzoek te richten op de Wmo, maar dat het 

college vanwege alle veranderingen in het sociaal domein besloten heeft dat onderwerp even te 

laten rusten en dit jaar het onderzoek te richten op de toewijzing van ligplaatsen voor boten. De 

ontwikkeling van de transities in het sociaal domein worden wel goed gemonitord. 

 

Serious Request is in Haarlem goed verlopen, ook op het gebied van veiligheid. Alle doelen 

lijken te zijn gehaald. Er is een evaluatie in de maak waarover hij zal terugkoppelen naar de 

commissie. Er zijn wel signalen geweest van enkele middenstanders over gederfd inkomen, maar 

dat rekent hij tot het ondernemersrisico. 

 

Ook de jaarwisseling is goed verlopen, waarschijnlijk mede vanwege het cameratoezicht, de 

handhaving van de afsteektijden van vuurwerk en de waarschuwingsbrieven naar notoire 

onruststokers. Bij Serious Request zijn veel nuttige ervaringen opgedaan met cameratoezicht in 

het centrum. Binnenkort kan de raad daarover een notitie met voorstel verwachten. De 

beperkingen van de afsteektijd hebben gewerkt. Een vuurwerkverbod is een landelijke 

aangelegenheid en hij weet ook niet hoe de ervaringen met vuurwerkvrije zones in andere 

gemeenten hebben gewerkt. Hij zal dat nader laten uitzoeken en de raad daarover informeren. 

 

Burgemeester Schneiders peilt de meningen van de commissie over de wijze waarop de 

gemeente zou dienen om te gaan met het gegeven dat vier bewoners van de Waarderhaven 

bezwaar hebben aangetekend tegen de voorgenomen sloop van opstallen en bomen in het kader 

van het plan voor dat gebied. Aan dat verbeterplan is een lange ontwikkeling en juridische 

procedure voorafgegaan, waarbij uiteindelijk alle bewoners op één na hebben ingestemd met het 

plan en het formeel opgeven van hun ligplaatsvergunning. Desondanks zijn nu vier bewoners 

gekant tegen de uitvoering. Dat zet hem als burgemeester voor een dilemma. Van de bezwaren 

gaat geen opschortende werking uit, dus de gemeente kan in beginsel aan de slag gaan. Maar aan 

de andere kant wil hij ook niet de commissie voor bezwaar en beroep omzeilen. Een andere 

mogelijkheid zou zijn het toepassen van een soort snelrecht in de trant van de rijdende rechter. 

Zijn eigen voorkeur is om zaken nu door te zetten. Maar hij hoort graag of de commissie daarmee 

kan instemmen, omdat er nogal wat politieke aspecten gespeeld hebben rond dit plan. 

 

De heer Van Driel (CDA) merkt op dat de bezwaarmakers kunnen vragen om een voorlopige 

voorziening. 

 

De heer Garretsen (SP) merkt op dat het de gemeente hooguit geld kan gaan kosten als de 

bezwarencommissie achteraf constateert dat het gemeentelijk optreden onterecht was. Het is aan 

de burgemeester dat risico af te wegen. 

 

De heer Fritz (PvdA) stelt dat er een politiek proces doorlopen is dat tot een besluit heeft geleid 

en een draagvlak bij belanghebbenden. In zulke gevallen zet de gemeente wel vaker dingen door, 

ondanks bezwaren. 

 

Burgemeester Schneiders zegt bij voorkeur geen gang naar de rechter te willen maken en nu 

voldoende te weten voor verder handelen. 
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Ter advisering aan de raad 
 

6. Benoeming van de leden van de adviescommissie voor bezwaarschriften  

 

De voorzitter vraagt de heer Garretsen een toelichting te geven op zijn mailbericht over dit 

onderwerp. 

 

De heer Garretsen (SP) zegt dat hij die mail geschreven heeft namens de leden van de K3 

mevrouw Van der Smagt (VVD), de heer Berkhout (GLH) en zichzelf. Het belangrijkste element 

is het verzoek om een overgangstermijn te hanteren zodat de zittende leden nog de zaken kunnen 

afhandelen die nu in behandeling zijn. Dat lijkt hen doelmatig en fatsoenlijk naar de burgers die 

een bezwaarschrift hebben ingediend. Bovendien willen de drie de commissie Bestuur over twee 

weken het nieuwe reglement van orde laten bespreken voordat het college dit vaststelt. Ten derde 

willen de drie graag een notitie van het college over de wijze van rapporteren van de 

bezwarencommissie aan de raad. 

 

De heer Fritz (PvdA) zegt te kunnen meegaan in de voordracht die is opgesteld door een 

selectiecommissie. 

 

Burgemeester Schneiders zegt dat er inderdaad een goede regeling moet komen om lopende 

dossiers te laten afhandelen door de zittende leden van de kamers. Hij zal in het raadsbesluit laten 

opnemen dat de zittende leden nog de volledige bevoegdheid hebben voor de afwikkeling van 

deze dossiers en dat de nieuwe zaken vanaf de benoemingsdatum door de nieuwe leden worden 

afgehandeld. Hij denkt dat het huidige Reglement van Orde nog uitstekend voldoet. 

 

De heer Garretsen (SP) zegt dat de drie een stuk opgesteld hebben met aanmerkingen en 

verbeteringen voor het huidige reglement, omdat zij ontevreden zijn over een aantal zaken. Het 

lijkt hem van belang daar met de commissie naar te kijken. 

 

Mevrouw Huysse (GLH) stemt in met de professionalisering, maar vraagt of raadsleden nog wel 

aanwezig kunnen zijn bij de volgens haar leerzame hoorzittingen. 

 

Burgemeester Schneiders merkt op dat die zittingen openbaar zijn. Hij heeft het stuk met de 

kritiek op de huidige gang van zaken nog niet gezien, maar wil daar wel naar kijken. Hij is van 

mening dat een nieuw reglement eerst met de nieuwe commissieleden moet worden 

doorgesproken voordat hij het met de commissie Bestuur deelt. Hij zal zijn best doen om de 

rapportage van de commissie ook spoedig naar de raad te brengen, maar geeft vooralsnog 

voorrang aan het Reglement van Orde. 

 

De heer Van Driel (CDA) is het eens met de volgorde die de burgemeester voorstelt om het eerst 

met de nieuwe leden te bespreken. Volgens hem is het meeste al wettelijk vastgelegd in de Awb. 

 

De heer Garretsen (SP) is van mening dat de gemeente eerst zelf het RvO moet vaststellen en 

het dan ter commentaar moet voorleggen aan de nieuwe leden. De Awb regelt volgens hem niet 

alles, daarom is er ook een apart RvO om de punten op de i te zetten en bijvoorbeeld vast te 

leggen dat iedereen dezelfde stukken moet krijgen, wat nu niet altijd gebeurt. 

 

De voorzitter peilt de mening van de commissieleden over de twee voorstellen. 

 

De heer De Jong (VVD) zegt veel waarde te hechten aan de overdracht van de ervaringen van 

zittende leden aan de nieuwe leden.  
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De heer Vreugdenhil (CU) vindt dat eerst de aanwezige kennis en inzicht in fricties gehoord 

moet worden en vertaald moet worden in een nieuw concept. 

 

De heer Smit (OPH) is ook een voorstander van die route. 

 

Burgemeester Schneiders zegt dat er bij de invoering van het dualisme afspraken gemaakt zijn 

over de taakverdeling tussen het college en de kaderstellende rol van de raad. Het lijkt hem voor 

de hand liggen dat het college wel nog de opvattingen van de commissie over een nieuw 

reglement peilt, maar de vaststelling is naar zijn mening een taak van het college. 

 

De heer Van Driel (CDA) juicht een overdrachtsmoment van de oude naar de nieuwe leden toe, 

maar dat hoeft naar zijn mening geen formele kwestie te zijn. Het lijkt hem het meest zuiver om 

nu een mandaat aan het college te geven om een besluit over de voordracht te nemen. 

 

Mevrouw Leitner (D66) sluit zich daarbij aan. Zij merkt op dat de meeste mensen op de 

voordracht al de nodige ervaring hebben. 

 

De heer Fritz (PvdA) heeft geen uitgesproken mening en wil de volgorde graag aan het college 

overlaten. 

 

Mevrouw Huysse (GLH) acht een moment van overdracht relevant, maar wil het aan het college 

overlaten om dat in goede banen te leiden. 

 

De heer Vrugt (AP) is eveneens voorstander van overdracht van ervaringen, maar vindt dat de 

nieuwe commissie over de eigen verordening gaat. 

 

De voorzitter constateert dat de meerderheid van de commissie kiest voor de lijn van de 

burgemeester om het nieuwe reglement eerst te bespreken met de nieuwe leden en dan pas met de 

raadscommissie. In het raadsvoorstel zal een passage worden opgenomen over de afhandeling van 

de lopende zaken. Er zal een rapportage van de commissie naar de raad komen. Zij constateert dat 

de voordracht als hamerstuk met stemverklaring naar de raad gaat.  

 

 

Overige onderwerpen ter bespreking 

 

7. Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 

december 2014 inzake wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen 

 

Mevrouw Huysse (GLH) wil graag een toelichting op deze in haar ogen verwarrende brief die 

vooral gaat over de nieuwe financiële constructies, maar niets meldt over de invloed van de raad 

en gemeente in GR’s. Zij wil weten of men in de regio nog actie moet ondernemen vanwege deze 

brief. Voorts is zij benieuwd of er nog iets gedaan wordt met de motie van vorig jaar mei, waarin 

de raad vroeg om een nieuwe wijze van werken om de democratische controle van GR’s te 

versterken, bijvoorbeeld door bij elke nieuwe GR of belangrijke wijziging eerst een startnotitie in 

de verschillende gemeenteraden te bespreken.  

 

Mevrouw Van Loenen (PvdA) vraagt hoe het staat met de uitwerking van de motie die de raad 

bij de begroting heeft aangenomen, vooruitlopend op deze wetswijziging. Daarover wordt 

volgens haar niets vermeld in de termijnagenda. Er ligt ook nog een eerdere suggestie van de raad 

om de RKC te vragen in kaart te brengen welke instrumenten er voor de raad zijn om de 
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democratische controle te versterken. Zij verwijst naar de voorpagina van De Volkskrant van 

vandaag over het buitenspel staan van gemeenteraden bij de inkoop van zorg. 

 

Mevrouw Leitner (D66) merkt op dat de ervaringen bij de VRK leren dat de informatiesessies 

zich goed lenen voor een combinatie met startnotities. 

 

De heer Smit (OPH) zegt dat hij het stuk heeft doorgestuurd naar de EKC voor een advies over 

de mogelijkheden die de RKC heeft om de raad in deze zaken te ondersteunen. 

 

Burgemeester Schneiders zegt dat de nota bijna klaar is en waarschijnlijk op 29 januari op de 

agenda komt. Het is een omvangrijk verhaal geworden, waarin onder meer ook wordt ingegaan 

op de P&C-cyclus rond GR’s en de afstemming in de regio. Over het democratisch gehalte van 

GR’s zal volgens hem altijd discussie blijven, maar de nieuwe wet is een feit. Dat is een 

dwingend regime en levert de democratische legitimatie en controle. Daar kan men het een en 

ander omheen organiseren, bijvoorbeeld de informatieavonden die de VRK belegt voor 

raadsleden in de regio. Dat is ook een aanbeveling uit de nota. Verder kunnen fracties in de regio 

onderling overleggen, maar dat kunnen de colleges niet afdwingen. Hij zal de motie uit mei nog 

eens goed bekijken.  

De wet schrijft allerlei dingen voor over jaarstukken en dergelijke. Maar het is naar zijn mening 

onvermijdelijk dat de afzonderlijke gemeenteraden hun zeggenschap moeten delen met andere 

gemeenteraden naar rato van de verhoudingen in het algemeen bestuur van de GR. Gaandeweg 

hebben GR’s hun eigen cyclus ontwikkeld en het is de vraag of die zonder meer in een nieuw 

stramien te brengen is.  

 

Mevrouw Huysse (GLH) zegt dat de motie aanstuurde op het opnemen van randvoorwaarden om 

de beleidscyclus te laten beginnen bij de gemeenteraden, zodat hun wensen kunnen doorklinken. 

 

De voorzitter merkt op dat de afdoening van de motie voor 29 januari op de jaaragenda staat. 

Volgende week is er een raadsmarkt met de RKC waarin men dit soort zaken kan aankaarten. Zij 

acht dit onderwerp voor dit moment voldoende besproken en neemt aan dat de gemaakte 

opmerkingen meegenomen zullen worden. Naar de bespreking van 29 januari. 

 

8. Rondvraag  

 

De heer Vrugt (AP) vraagt hoe het staat met het asbest in Koningstein waarover hij veel vragen 

krijgt van omwonenden die zich zorgen maken over het vandalisme en de gevolgen voor de 

omgeving. 

 

De heer Garretsen (SP) zegt dezelfde vraag te hebben willen stellen. 

 

Burgemeester Schneiders zegt dit te zullen nagaan en per mail te laten beantwoorden. 

 

Mevrouw Van Loenen (PvdA) merkt op dat fractiegenoten dezelfde vraag gaan stellen in de 

commissie Ontwikkeling. 

 

9. Agenda komende vergadering(en), jaarplanning commissie 20125 en openstaande 

actielijst 

 

De voorzitter merkt op dat de actielijst enige tijd niet via de website te raadplegen is geweest. 
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De heer Fritz (PvdA) vraagt de lijst ook beschikbaar te maken voor raadsleden als Excel-

document, zodat men er makkelijker in kan zoeken en selecteren. 

 

Mevrouw Leitner (D66) merkt op dat de kolom met verantwoordelijke portefeuillehouders nog 

enige actualisering behoeft. 

 

De heer Garretsen (SP) meldt dat de presentatie van gemeentesecretaris Scholten op 19 maart 

zal plaatsvinden. Verder merkt hij op dat de uitwerking van de motie Elke Haarlemmer is ons 

even lief op de termijnagenda ontbreekt. 

 

Burgemeester Schneiders merkt op dat hij geen noodzaak ziet voor een aparte nota over het 

verbod op discriminatie. Dat is volgens hem geregeld in artikel 1 van de Grondwet. Hij zegt net 

vandaag een brief over dat onderwerp ondertekend te hebben. 

 

De heer Fritz (PvdA) zegt dat de motie te maken had met het gegeven dat jongeren discriminatie 

op de arbeidsmarkt ervaren en de mogelijke rol van de gemeente om daartegen op te treden door 

bijvoorbeeld niet in zee te gaan met uitzendbureaus die zich daaraan bezondigen. 

 

De voorzitter adviseert de brief van de burgemeester af te wachten en dan de zaak te agenderen 

als men meer concrete maatregelen wil. Zij meldt dat de griffie meer grip op de termijnagenda 

wil bevorderen door voorafgaand aan raadsvergaderingen met de secretaris door te nemen hoe het 

staat met de afwikkeling van de agenda en wat de actuele prognose is voor zaken die de komende 

twee cycli daadwerkelijk op de agenda komen. 

 

Op verzoek van de heer Smit (OPH) wordt de bestuurlijke P&C-kalender geagendeerd, om de 

positie van de RKC in deze kalender op te helderen en te bezien of alle data die de commissie van 

belang vindt, in de kalender zijn opgenomen. 

 

10. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 18. 00 uur. 

 


