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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, 

GEHOUDEN OP 15 SEPTEMBER 2016 IN HET STADHUIS TE HAARLEM 

Vastgesteld: 6 oktober 2016 

Aanwezig de leden: 

de heer J.J.L. Amand (TH, tot agendapunt 10), de heer G.B. van Driel (CDA), de heer J. Fritz 

(PvdA), de heer F.H. Garretsen (SP), de heer B. Gün (GLH), mevrouw D. Huysse (GLH), de heer 

R.G.J. de Jong (VVD), mevrouw D. Leitner (D66), mevrouw D. van Loenen (PvdA), mevrouw 

E. de Raadt (CDA), de heer A.P.D. van den Raadt (TH ) (vanaf agendapunt 10), de heer 

M.J.A.E. Rijssenbeek (D66), mevrouw H.A. van der Smagt (VVD), de heer F.N.G. Smit (OPH, 

vanaf agendapunt 10), de heer R.P.J. Trompetter (AP), de heer T.J. Vreugdenhil (CU) 

 

Afwezig:  

mevrouw L. van Zetten (HvH) 

 

Mede aanwezig: 

de heer M. Brander (voorzitter), wethouder J.K.N. van Spijk, 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 op deze eerste 

vergadering met live tv-registratie en in het bijzonder mevrouw De Raadt als nieuw lid van de 

commissie. De heer Smit (OPH) en de heer Van den Raadt (TOH) zullen zich later bij de 

vergadering voegen omdat hun aanwezigheid bij de commissie Beheer gewenst is. 

De voorzitter vraagt de leden op de rondgaande lijst aan te geven of zij zullen deelnemen aan de 

fietstocht voor raadsleden op donderdag 29 september met het gebiedsteam Zuidwest. 

Hij vraagt of de commissie instemt met het voorstel van de gemeentesecretaris om in het kader 

van de komende rapportage over de Nieuwe Bestuursstijl in oktober een werkbezoek te 

organiseren aan het klantencontactcentrum van de gemeente en constateert dat de commissie 

instemt met dat voorstel. 

Desgevraagd melden de heer Trompetter (AP) en mevrouw Huysse (GLH) zich voor de 

voorbereiding van de raadsmarkt over de Toekomstvisie Haarlem op donderdag 13 oktober. 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

Er hebben zich geen belangstellenden gemeld. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

Agendapunt 8 wordt van de agenda gehaald omdat het voorstel eerst nog in de auditcommissie 

moet worden besproken. Voor het overige wordt de agenda conform het voorstel vastgesteld.  

 

4. Vaststelling verslagen van de commissie Bestuur van 23 juni en 7 juli 2016 

De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen van het college en commissieleden 

De heer Amand (TH) kondigt de drie reeds ingediende vragen aan over de geluidsoverlast van de 

Lichtfabriek, het toestaan van cannabisteelt voor eigen medicinaal gebruik in Tilburg en de hack 

bij de gemeente Almelo. 

 

Mevrouw Van der Smagt (VVD) zegt eveneens vragen te willen stellen over de geluidsoverlast 

van de Lichtfabriek. 
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De heer Trompetter (AP) zegt daar eveneens vragen over te willen stellen. 

 

De heer Garretsen (SP) kondigt een vraag aan over de onrust binnen de Turkse gemeenschap en 

de rol van de politie daarbij. 

 

Ter advisering aan de raad 
 

6. Formalisering besluit toekenning erepenning van de stad Haarlem aan 

burgemeester Schneiders 

De voorzitter constateert dat dit voorstel unaniem wordt gesteund en als hamerstuk naar de raad 

kan worden doorgeleid. 

 

7. Grote Markt 2 kredietaanvraag klimaat en M&R-installaties Raadzaal en 

Fabriciuskamer Stadhuis 

De heer Garretsen (SP) laakt het passeren van het budgetrecht door het achteraf vragen van 

toestemming voor iets dat al is uitgevoerd. Hij heeft er begrip voor dat er binnen de organisatie 

fouten kunnen worden gemaakt, maar vindt dat dit dan wel toegegeven zou moeten worden. Deze 

fout was al voor de raad bekend en had minimaal met een tussentijds bericht aan de raadsleden 

formeel kunnen worden gemeld. Dit soort zaken moet in het vervolg anders worden aangepakt en 

in het raadsstuk zou de fout ook expliciet moeten worden benoemd. 

 

De heer De Jong (VVD) sluit zich daarbij aan, het had op zijn minst in het raadsstuk kunnen 

worden vermeld. Hij zal wel instemmen met het krediet, omdat het noodzakelijk is. 

 

Mevrouw Van Loenen (PvdA) betreurt de gang van zaken eveneens. Iets vergelijkbaars is er 

volgens haar al eerder gebeurd en toen is beterschap beloofd. Maar zij zal wel instemmen met het 

krediet vanwege de aantoonbare noodzaak. 

 

De heer Trompetter (AP) is het eens met de heer Garretsen. 

 

De heer Amand (TH) hoopt dat dit werk niet leidt tot extra kosten bovenop de begroting. 

 

Wethouder Van Spijk zegt dat de boodschap over het budgetrecht duidelijk is overgekomen. Het 

werk is nog niet helemaal afgerond en nog niet alle nota’s zijn binnen. Zodra dat gebeurd is, zal 

hij de balans laten opmaken en de raad daarover informeren. 

 

De voorzitter concludeert dat het stuk als hamerstuk met stemverklaring naar de raad gaat. 

 

8. Verlenging contract accountant 

Dit agendapunt is komen te vervallen in afwachting van de behandeling door de auditcommissie. 

 

9. Initiatiefvoorstel D66 en PvdA: Experiment Loting, inclusief preadvies College 

Mevrouw Leitner (D66) zegt dat D66 en de PvdA na verschillende eerdere experimenten ter 

bevordering van de burgerparticipatie bij de lokale politiek nu met een proef willen onderzoeken 

of loting in diverse varianten – al dan niet met beloning van de deelnemers – een geschikt middel 

is. 

 

De heer Fritz (PvdA) is benieuwd naar de reacties van de fracties. Mede naar aanleiding va het 

preadvies van het college vraagt hij de fracties ook aan te geven welke concrete onderwerpen zij 

geschikt achten voor deze proef. 
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De heer Trompetter (AP) verwacht niet dat het voorstel veel zal bijdragen aan het dichten van de 

kloof tussen politiek en burger, omdat de notitie zelf al aangeeft dat in de praktijk de respons van 

burgers op gerichte oproepen om te participeren zeer gering is. In de visie van zijn fractie moet 

elke Haarlemmer vrijelijk kunnen participeren. 

 

Mevrouw De Raadt (CDA) complimenteert de indieners met een voorstel waar het CDA zich 

goed in kan vinden. Zij denkt, verwijzend naar voorbeelden in Utrecht, dat een goede respons niet 

afhankelijk is van de hoogte van een eventuele beloning, maar van de toonzetting en verwoording 

in de uitnodigingsbrieven en andere vormen van werving. Zij adviseert daarvoor een beroep te 

doen op marketingspecialisten, omdat het niet zal lukken met ambtenarentaal. 

 

De heer De Jong (VVD) ziet geen aanleiding voor complimenten. Hij mist in het stuk de 

gedrevenheid die hij eerder wel bij de opstellers signaleerde. Zij beperken zich nu sec tot een 

pragmatische proef waar weinig vernieuwing van uitgaat. Hij is geen voorstander van 

lotingsdemocratie of beloningen voor participatie en waarschuwt voor de valkuil van het wekken 

van verkeerde verwachtingen. Ook hoopt hij dat men stopt met de proef als het duidelijk wordt 

dat die niet werkt. Hij zal zich echter niet verzetten tegen het voorstel en wenst de indieners 

collegiaal succes. 

 

Mevrouw Huysse (GLH) betuigt haar respect voor de indieners en juicht iedere poging om 

burgers bij het bestuur te betrekken toe. Zij betwijfelt echter wel of het met loting beter zal lukken 

mensen over de streep te trekken, maar wenst de proef veel succes toe. 

 

De heer Garretsen (SP) merkt op dat men rekening moet houden met het gegeven dat één op de 

acht inwoners van Nederland laaggeletterd is, als men ernst wil maken met het streven een 

doorsnee van de bevolking te betrekken. Hij deelt de twijfels van de heer Trompetter en zal nog 

met zijn fractie overleggen, maar zal zich niet tegen het voorstel keren. 

 

De heer Amand (TH) is het eens met het voorstel en wil graag meewerken om mensen meer 

wegwijs te maken. Het lijkt hem een goed probeersel om Haarlemmers meer te betrekken. 

 

De heer Vreugdenhil (CU) vindt het een leuk initiatief om meer burgers bij het bestuur te 

betrekken, maar hij denkt dat er in Haarlem andere middelen dan loting zijn om burgers daarvoor 

te interesseren. Een vorm van beloning zou kunnen werken, maar hij acht goede communicatie en 

een aansprekend, toegankelijk onderwerp van meer invloed. 

 

De heer De Jong (VVD) waarschuwt dat democratie niet alleen gaat om toegankelijke en direct 

aansprekende kwesties. Dat het moet gaan om gemakkelijk behapbare onderwerpen acht hij een 

zwakte van het voorstel. Sommige onderwerpen zijn nu eenmaal saai, maar hebben wel de 

aandacht van de gemeenteraad nodig. Daarnaast is hij bang dat men met een aansprekende 

dagvoorzitter en glossy communicatie een op zich geslaagde bijeenkomst belegt, waarna 

ambtenaren het gerezen enthousiasme vervolgens weer in formele ambtelijke taal smoren. 

 

Mevrouw Van der Smagt (VVD) vraagt of er geslaagde voorbeelden uit andere steden bekend 

zijn of evaluaties of universitaire onderzoeken. 

 

De voorzitter constateert brede steun voor het voorstel, zij het met wisselend enthousiasme, 

waarbij men vooral aandacht vraagt voor communicatie, onderwerpkeuze en 

verwachtingsmanagement. 
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Mevrouw Leitner (D66) bedankt de fracties voor de positieve reacties en zegt de opmerkingen 

over het belang van communicatie en marketing te delen. Zij is blij dat de sceptici niet dwars voor 

het voorstel gaan liggen. Het moet naar haar mening niet alleen gaan om zogenaamde leuke 

onderwerpen. Zij wijst erop dat een universitaire autoriteit als Evelien Tonkens heeft aangegeven 

dat er juist meer experimenten op dit gebied nodig zijn. Zij wil niet op voorhand een keuze maken 

uit de verschillende vormen van beloning, maar juist in de praktijk kijken of die verschil 

uitmaken. Als de praktijk uitwijst dat men alleen komt opdagen bij een substantiële financiële 

beloning, gaat dat naar haar mening niet door. De indieners hebben meer iets in gedachten als een 

boekenbon of iets anders dat men in Haarlem kan besteden. Zij erkent het bestaan van 

laaggeletterden, maar wijst nu in eerste instantie op het grote potentieel van goedgeletterden in 

Haarlem. 

 

De heer Fritz (PvdA) bedankt voor de actieve en passieve steun. Hij zegt veel twijfels te delen en 

dit voorstel ook niet te zien als een wondermiddel. Hij ziet het veeleer als een poging om het net 

iets beter te doen en te kijken of deze aanpak werkt. Daarom is het ook een experiment genoemd. 

Naar zijn mening vormt laaggeletterdheid een probleem dat bij alle gemeentelijke communicatie 

speelt en blijft het hanteren van begrijpelijke taal even lastig als nodig. Hij verwelkomt elke 

suggestie om deze aanpak te verbeteren en vraagt de fracties bij de komende raadsvergadering 

voorstellen voor onderwerpen aan te dragen. Hij weet dat er in meer steden, bijvoorbeeld Utrecht 

en Amersfoort, gewerkt wordt met dit soort experimenten, maar evaluaties heeft hij nog niet 

onder ogen gehad. Hij stelt voor in het voorstel dat naar de raad gaat het beslispunt 3 weg te laten 

zodat nu al niet het onderwerp en de datum vastgelegd worden, maar er de nodige ruimte blijft 

om die nader te bepalen gehoord de beraadslagingen en gezien het preadvies van het college. 

 

Wethouder Van Spijk merkt op dat het college blij is met dit initiatief voor een mooi experiment 

om de participatie in Haarlem te verbeteren. Het college heeft enkele kanttekeningen en 

suggesties geplaatst en wil graag meedenken en meewerken aan de verdere uitwerking. 

 

De voorzitter concludeert dat het voorstel zonder beslispunt 3 als bepreekpunt wordt doorgeleid 

naar de komende raadsvergadering. 

 

10. Jaarverslag 2015 van de Adviescommissie voor Bezwaarschriften in aanwezigheid 

van de heer J. Drijftholt, voorzitter van deze commissie 

 

De voorzitter heet de heer Drijftholt, voorzitter van de Adviescommissie BBS, van harte 

welkom. Hij merkt op dat in de commissie voor het reces bij de bespreking van dit jaarverslag 

met de burgemeester het idee naar voren gekomen is om de voorzitter van deze commissie uit te 

nodigen voor een kennismaking en een gesprek over de werkwijze, met name over de rol van de 

ambtelijk secretaris. Bij de vergaderstukken zijn stukken toegevoegd van een casus die door de 

heer Mooijekind is aangekaart. Die stukken kunnen in algemene zin bij de bespreking worden 

betrokken, maar het is nadrukkelijk niet de bedoeling specifiek op die casus in te gaan. 

 

Mevrouw Van der Smagt (VVD) zegt hier nogmaals de aandacht te willen vestigen op enkele 

punten die de VVD in het reglement van orde wil zien opgenomen. Zij realiseert zich dat de 

commissie zijn eigen reglement opstelt, maar zij heeft deze punten naar aanleiding van de reuring 

ook al eerder naar voren gebracht bij de gemeentesecretaris en de burgemeester. De VVD vindt 

de opname belangrijk omdat er duidelijke procesregels moeten zijn die voor alle 

procesdeelnemers duidelijk en bindend moeten zijn. Het gaat om zaken als fair play, hoor en 

wederhoor, gelijkheid van stukken, equality of arms, geen tussentijdse beraadslagingen, kortom 

algemene rechtsbeginselen die in heel Nederland van kracht zijn. Zij raken in de ogen van de 

VVD de openbare orde en in een stad als Haarlem zou niet één klager mogen zijn op dat gebied. 
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Volgens de brief van de heer Drijftholt zijn dat er in Haarlem twee – op de zevenhonderd – maar 

dat zijn er in haar ogen al twee te veel. Over deze zaken mag geen discussie ontstaan. In het 

reglement ontbreken naar de mening van de VVD zaken als het ter inzage leggen van alle 

stukken, het beleid rond geheim verklaarde stukken, de positie van de secretaris en waarborgen 

rond diens onafhankelijkheid, een verbod op tussentijds overleg met de vakafdeling, een 

wrakingsregeling om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen en een regeling rond 

geluidsopnames. Het huidige reglement moet naar haar mening op deze punten aangevuld 

worden. 

 

De heer Garretsen (SP) gaat ter aanvulling in op de voorgeschiedenis. Op 10 december 2015 

hebben de leden van de voormalige Kamer 3 in deze commissie Bestuur op grond van hun 

ervaringen deze punten al onder de aandacht gebracht. Naast de al genoemde waren dat ook nog 

de termijn waarop de vakafdeling moet reageren, het toezenden van het conceptadvies aan de 

bezwaarde en de beschikbaarheid van het volledige dossier. Hij betreurt het dat deze 

opmerkingen geen gehoor hebben gevonden. Volgens hem is er in het huidige reglement niets 

terug te vinden van waarborgen voor equality of arms. Naar sprekers ervaring maakt de secretaris 

van de commissie zelf een selectie uit de relevante stukken die hij aan de procespartners ter 

beschikking stelt. Maar in de praktijk bleken naar zijn ervaring ook andere stukken relevant. Hij 

vindt dat het hele dossier voor elke procespartner toegankelijk dient te zijn. Verder vindt hij het 

ongepast als er met de vakafdeling vooroverleg plaatsvindt over het conceptadvies. Ook dat is bij 

zijn weten meer dan eens gebeurd. Het moet volstrekt duidelijk zijn dat het conceptadvies alleen 

met de commissie gedeeld wordt. Alle spelregels moeten naar zijn mening voor iedereen volstrekt 

helder zijn en geborgd te worden in het reglement. 

 

De heer Trompetter (AP) acht ambtelijke ondersteuning van de commissie noodzakelijk, maar 

dit mag niet ontaarden in het keuren van eigen vlees waardoor bij de burger de indruk kan 

ontstaan dat de gemeente kan doen wat ze wil. Hij vindt dat de vakafdelingen zich niet 

inhoudelijk met bezwaren mogen bemoeien en dat alleen de afdeling Juridische Zaken een rol 

mag spelen. 

 

De heer Vreugdenhil (CU) complimenteert de commissie met al het werk dat is verzet. Hij heeft 

er begrip voor dat een nieuwe verordening en een nieuw reglement enige inwerktijd vergen. Hij 

stelt voor de aandacht vooral te richten op het grootste knelpunt en dat is volgens hem de dubbele 

positie van de secretaris die enerzijds lid is van de commissie en anderzijds uitvoerder. Die 

dubbele positie is volgens hem nog niet voldoende uitgekristalliseerd. Hij stelt voor een 

werkgroep in te stellen om alle knelpunten in kaart te brengen en oplossingen voor te stellen. 

 

De heer Van den Raadt (TH) stelt voor iemand aan de commissie toe te voegen om de secretaris 

van enkele taken te ontlasten. Hij betreurt het dat raadsleden geen deel meer mogen uitmaken van 

de commissie, al was het maar vanwege de vergoeding. 

 

De heer Rijssenbeek (D66) vindt equality of arms een belangrijk rechtsbeginsel. Hij merkt op dat 

een bewaarschrift in beginsel een kwestie is van het keuren van eigen vlees door de slager. Zo 

heeft de wetgever het volgens hem ook bedoeld bij de instelling van de bezwaarprocedure. In 

Haarlem is daar een onafhankelijk sausje aan gegeven door de instelling van een 

adviescommissie. De bedoeling van de procedure is dat het bestuursorgaan een eigen besluit 

heroverweegt en dan is het volgens hem logisch dat de betreffende ambtenaar betrokken wordt bij 

de heroverweging. De gang van zaken is nu dat een bezwaar naar de vakafdeling wordt gestuurd 

voor heroverweging en dat vervolgens de adviescommissie met onder meer onafhankelijke leden 

er ook naar kijkt. 
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Mevrouw Van der Smagt (VVD) erkent dat, maar blijft erbij dat alle betrokkenen in het proces 

over dezelfde informatie dienen te beschikken en dat tussentijds overleg na een hoorzitting van 

een commissielid met de vakafdeling uit den boze is. 

 

De heer Rijssenbeek (D66) is het hartgrondig eens met het pleidooi voor het handhaven van 

algemene rechtsbeginselen. Hij wil een verschil maken tussen de inhoudelijke uitkomst van een 

bezwaarprocedure – waarover men van mening kan blijven verschillen – en de formele procedure 

waarover geen discussie mogelijk is en met alle zorgvuldigheid dient te worden doorlopen. Hij 

vraagt een toelichting op de opmerking op pagina 10 in het jaarverslag dat de commissies 1 en 6 

wel degelijk mensen opbellen om te vragen of zijn hun bezwaar niet willen intrekken, omdat het 

als ongegrond wordt gezien. Dat acht hij strijdig met de opmerking in de brief met antwoorden op 

schriftelijke vragen waarin gesteld wordt dat deze werkwijze niet gehanteerd wordt. D66 heeft 

volgens hem destijds gepleit voor informele afhandelingen van bezwaren als een alternatieve 

manier om tot een oplossing te komen en niet als een manier om een bezwaar terzijde te schuiven. 

 

De heer Van Driel (CDA) onderstreept de gescheiden rollen van de vakafdeling en de 

adviescommissie. Er is destijds juist gepleit voor een rol van de vakafdeling bij de afhandeling 

van bezwaren vanwege het zelflerend effect dat daarvan zou uitgaan. Dat staat naar zijn mening 

geheel los van de rol van de adviescommissie. De ambtelijk secretaris is volgens hem vooral 

vanuit praktisch oogpunt toegevoegd. Hij is vooral erg benieuwd naar de ervaringen van de heer 

Drijftholt. 

 

Mevrouw Van Loenen (PvdA) merkt op dat het de bedoeling was het gesprek met de heer 

Drijftholt aan te gaan en niet hier weer een discussie over het reglement te voeren. 

 

De heer Drijftholt bedankt de commissie voor de uitnodiging. Beluistering van de geluiden uit 

eerdere commissievergaderingen heeft hem al een beeld gegeven van de vragen die hier spelen. 

Hij benadrukt dat de ambtelijk secretaris afkomstig is van Juridische Zaken en dus nooit 

betrokken is geweest bij een primair besluit van een vakafdeling. Het gaat om een heroverweging 

van het college en bij de hoorzitting is de jurist van de vakafdeling aanwezig om het standpunt 

van het college naar voren te brengen. Het keuren van eigen vlees is wel aan bepaalde zaken 

gebonden. Onder meer is daarvoor een onafhankelijke adviescommissie ingesteld, zoals dat in de 

meeste Nederlandse gemeenten gebeurt op Amsterdam na waar men blijft werken met een interne 

adviescommissie. De leden van deze commissie zijn op geen enkele manier betrokken bij een 

primair besluit en brengen een onafhankelijk advies uit aan het college. In Haarlem werd al 

gewerkt met een onafhankelijk voorzitter, sinds deze periode zijn ook de leden extern. Essentieel 

is dat men geacht wordt niet vooringenomen te zijn, of men nu ambtenaar is of niet. 

Hij is zelf al jaren voorzitter van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en daar 

worden alle stukken op papier gedeeld. In andere commissies deelt men ook wel stukken digitaal, 

maar hij heeft het nog niet meegemaakt dat dossiers niet compleet zijn. Het kan wel voorkomen 

dat een stuk, bijvoorbeeld van een advocaat, aan de late kant binnengekomen is zodat het niet bij 

de voorbereiding is meegenomen. Als hij behoefte heeft aan een toelichting, dan vraagt hij die via 

de secretaris. Maar als er onverhoopt een primair stuk zou ontbreken, zou hij daar zeker een 

wezenlijk punt van maken. Als een stuk laat is binnengekomen, last hij een leespauze in. Maar hij 

vindt het niet nodig dat bij elk dossier alle wetboeken en toelichtingen worden aangeleverd, maar 

wel alle specifieke informatie die relevant is voor de kwestie. Als het gaat om een grote 

hoeveelheid papier, bijvoorbeeld bij een veelheid aan bezwaren over dezelfde kwestie, worden de 

stukken ter inzage gelegd, ook voor de indiener van het bezwaar. Volgens hem staat dit ook in de 

toelichting op de verordening. Hij acht het echter zo vanzelfsprekend dat een expliciete opname 

in het reglement geen enkel probleem zou vormen, als dat de onduidelijkheid voor bezwaarden op 

dit punt zou wegnemen. Bij algemeen bestuursrecht is inzage al voorgeschreven, maar het is aan 



 

Conceptverslag van de openbare vergadering 

commissie Bestuur van 15 september 2016 
7 

het college om te besluiten of men alles aan iedere bezwaarde stuurt. In zijn algemeenheid is dat 

geen probleem als het gaat om één bezwaarde, maar als het gaat om veel bezwaarden wordt alles 

alleen ter inzage gelegd. Dat is de gang van zaken in de meeste gemeenten. Hij is het met de heer 

Garretsen eens dat het niet mag gaan om een selectie van stukken door de secretaris. 

Hij stelt dat het niet gebruikelijk is in dit soort constellaties geluidsopnamen te maken. Bij 

rechtbanken is dat zelfs expliciet verboden. Hij zou het zelf niet wenselijk vinden, omdat de 

secretaris al een verslag maakt en hij nooit te horen heeft gekregen dat een verslag niet volledig 

zou zijn. Hij zou dit van geval tot geval willen beoordelen en er zeker geen algemene regel van 

willen maken. Hij heeft in een bezwaarcommissie het zelf nog nooit meegemaakt dat iemand 

daarom vroeg. Hij wijst daarbij op de filterfunctie van de hoorzitting waar bezwaarde en college 

de ruimte krijgen hun kijk op de zaak naar voren te brengen. En een besluit nog eens te laten 

toetsen. Het feit dat mensen gehoord worden, neemt volgens hem vaak al veel emoties weg, 

zonder dat daar geluidsopnames voor nodig zijn. De procedure gaat om de intentie tot een 

gesprek te komen. De vraag om een geluidsopname zal, als het al gebeurt, van de bezwaarde 

komen, maar het is aan de commissie om daarover te beslissen, die bewaakt conform het 

reglement de eigen orde. Hij heeft geen vaste normen op grond waarvan hij een verzoek zou 

toestaan of afwijzen. Hij wil daarbij vooral het belang van een goed verloop van het gesprek 

vooropstellen en er geen principestrijd om voeren. 

Het is verder uitdrukkelijk de bedoeling dat alle procespartijen over dezelfde stukken beschikken 

en op een gelijke manier van informatie worden voorzien en hun zegje kunnen doen. Dat geldt 

ook voor de behandelend ambtenaar die ook even kritisch bevraagd zal worden. Na de 

mondelinge behandeling bespreekt de commissie de kwestie met elkaar om tot een advies te 

komen. In beginsel komt men daaruit zonder stemming. Dan is het verzoek aan de secretaris om 

dat advies op papier te zetten. Het conceptadvies gaat dan naar de voorzitter en het andere lid en 

naar niemand anders voor commentaar. Nadat zij hun goedkeuring hebben gegeven, gaat het 

definitieve advies naar de behandelend ambtenaar. Die kan ervoor kiezen het advies zonder meer 

door te zetten naar het college of het te voorzien van een contrair advies. Maar dat gaat helemaal 

buiten de commissie om en dat wil spreker graag zo houden. 

 

Mevrouw Van der Smagt (VVD) zegt het er helemaal mee eens te zijn dat de procedure zo zou 

moeten verlopen, maar dat het naar haar ervaring niet altijd zo gaat. Daarom dringt zij aan op het 

vastleggen in het reglement van orde, zodat deze gang van zaken gewaarborgd is. 

 

De heer Drijftholt zegt de klachten gehoord te hebben en elke klacht er een te veel te vinden. Hij 

is nu enkele maanden voorzitter van de totale commissie BBS en wil als stelling hanteren dat elke 

schijn van belangenverstrengeling en dergelijke voorkomen moet worden. De signalen zijn hem 

duidelijk en hij wil daar serieus mee aan de slag gaan. Hij zegt alleen maar goed gekwalificeerde 

ambtenaren te kennen, maar zelfs die kunnen fouten maken. De vraag is echter of men alles nog 

eens expliciet in reglementen wil vatten als het eigenlijk om vanzelfsprekende zaken gaat die 

elders al zijn vastgelegd. Hij wil ook waken voor te veel regulering. Haarlem heeft volgens hem 

al veel vastgelegd in reglementen. Maar als de politiek vindt dat het moet, dan zal hij dat laten 

regelen. 

 

Mevrouw Van der Smagt (VVD) verwelkomt deze toezegging. Het gaat volgens haar niet om 

juridische fijnslijperij, maar om volstrekte helderheid naar de rechtzoekende en de secretaris over 

wat wel en niet kan in de procedure en het voorkomen van elke schijn dat de gemeente zichzelf 

schoonwast. Zij vraagt hoe men in de procedure omgaat met door het college geheim verklaarde 

stukken: worden die afgeschermd, kan de commissie die inzien en mag men die betrekken in de 

afweging voor het advies? 
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De heer Smit (OPH) wijst erop dat een rechtzoekende lang niet altijd op de hoogte is van allerlei 

impliciete codes in de juridische wereld. 

 

De heer Drijfhout zegt het nog nooit te hebben meegemaakt dat geheime stukken worden 

afgeschermd voor een procespartij. Alle partijen krijgen toegang tot dezelfde stukken. Als er 

geheime stukken in het dossier zitten gaan die ongezien retour naar het college. Tenzij het college 

aangeeft ze voor iedereen te willen laten meegaan in de procedure. Alleen in gerechtelijke 

procedures kunnen geheime stukken eventueel een rol spelen, maar bij een bezwaarprocedure kan 

dat volgens hem klip en klaar niet. Hij vindt het een belangrijk signaal te horen dat dit in het 

verleden niet altijd zo gebeurd is en zal dat bespreken met de vakafdelingen. 

Volgens hem is wraking juridisch alleen mogelijk bij rechters en niet bij bezwaarcommissies. Hij 

adviseert het aan de commissie zelf over te laten of een lid in een bepaalde zaak beter niet kan 

optreden. Dit wel onder het adagium dat elke schijn voorkomen moet worden en dat men bij 

twijfel niet moet inhalen. 

De commissie belt zeker niet met bezwaarden. Als er gebeld wordt, gebeurt dat buiten de 

commissie om door de vakafdeling. Die kan in het voortraject bijvoorbeeld met een bezwaarde 

bellen of een brief schrijven om de achtergronden van een besluit uit te leggen met daarbij de 

vraag of men een bezwaar dan nog wel wil doorzetten. Maar daar heeft de commissie geen enkele 

rol in. Het is aan de bezwaarde om een bezwaar al dan niet in te trekken. Een dergelijke brief 

komt wel in het dossier terecht. Als een bezwaar wordt doorgezet, wordt dat door de commissie 

geheel volgens de procedure afgehandeld. 

 

Mevrouw Van der Smagt (VVD) dringt aan op het zo veel mogelijk transparant vastleggen van 

procedures omwille van transparant bestuur en heldere informatie voor de rechtzoekende. 

 

De heer Van Driel (CDA) vraagt om een algemene richtlijn voor geluidsopnames. Het gaat 

immers om openbare hoorzittingen. Hij zal het daar met zijn fractie over hebben. 

 

De heer Van den Raadt (TH) pleit voor het zo veel mogelijk opnemen van zaken in het 

reglement, zodat iedereen weet waar men zich aan dient te houden. Hij adviseert niet alleen af te 

gaan op toezeggingen van leidinggevenden van vakafdelingen. 
 

De heer Drijftholt zegt dat hij in oktober een bijeenkomst heeft met de voorzitters en 

secretarissen van alle subcommissies en dan zal hij de nu besproken onderwerpen aan de orde 

stellen om tot duidelijke afspraken te komen. Garanties vallen er niet te bieden, het blijft 

mensenwerk. Hij wil in ieder geval laten vastleggen dat dossiers voor iedereen volledig, gelijk en 

tijdig toegankelijk moeten zijn. Hij stelt voor de commissie Bestuur voor het einde van het jaar te 

informeren over de wijze waarop verschillende zaken vastgelegd zijn en andere via afspraken met 

vakafdelingen en subcommissievoorzitters zijn geregeld. Ook zal hij berichten hoe men denkt om 

te gaan met andere wensen van deze commissie. Hij stelt voor over een jaar weer een gesprek te 

voeren in deze commissie over de voortgang. 

 

De voorzitter concludeert dat de heer Drijftholt de commissie voor het einde van het jaar zal 

informeren over de manier waarop de adviescommissie met het besprokene zal omgaan. Hij 

bedankt de heer Drijftholt voor diens komst en toelichtingen en sluit de bespreking af. 

 

11. Problematiek rondom 24-uursopvang en Raaks 

De voorzitter merkt op dat deze kwestie ook al uitgebreid besproken is in de commissie 

Samenleving en dat de bespreking hier zich dient te beperken tot de bestuurlijke aspecten en de 

veiligheid. 
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De heer Van den Raadt (TH) vraagt of alle maatregelen uit het convenant rond de komst van de 

opvang zijn uitgevoerd. Er werd toen de indruk gewekt dat er met dat convenant geen overlast 

zou komen, maar de werkelijkheid blijkt anders uit te pakken. Er zijn nu voor enkele maanden in 

2016 voor 131.000 euro aan extra maatregelen nodig. Hij vraagt of dit betekent dat er voor 2017 

rond de 4 ton nodig is. Bij de presentatie werd gezegd dat er geen sprake zou zijn van 

rondhangende personen, maar dat blijkt een illusie. Hij vraagt zich af wat er allemaal verkeerd is 

gegaan. Hij vraagt of de cliënten werkelijk werkzaamheden verrichten in de buurt zoals was 

voorgespiegeld. Hij vraagt of meldingen van overlast gebundeld worden. Hij vraagt waarom er 

extra inzet van toezichthouders nodig is als dit al een taak is van de wijkagent. Hij vraagt hoe 

men de overlast van de daklozen wil oplossen en merkt op dat er ter voorkoming van het verblijf 

in de parkeergarage ook weer veel extra nodig is. Hij betwijfelt of die dure maatregel een echte 

oplossing is, omdat men door een glaasje in te drukken toch weer naar binnen kan en het hooguit 

riskeert een nacht op het politiebureau te moeten doorbrengen. 

 

Wethouder Botter stelt dat de vestiging op deze locatie meer voeten in aarde heeft gehad dan 

vooraf gedacht was. Er is een continue aanloop van mensen voor medicijnen en cliënten van de 

verschillende instellingen die er naast de 24-uursopvang zijn gevestigd. Dat vraagt om extra 

maatregelen. De maatregelen op het gebied van handhaving worden vooral getroffen op verzoek 

van de ondernemers. Die hebben in het laatste overleg aangegeven dat de overlast nu aanzienlijk 

minder is. Er is een aanjaagteam ter ondersteuning van de mensen die elke morgen de 

Raaksgarage inspecteren. Er wordt nu 70.000 euro geïnvesteerd in drangers op de deuren en er is 

goede hoop dat dit afdoende zal zijn om mensen buiten de deur te houden. Er wordt gekeken of 

de vestiging van Skaeve Huse op een nog uit te zoeken locatie een oplossing zou kunnen bieden 

voor een deel van de daklozen die nu in de garage bivakkeren. De ervaring zal moeten uitwijzen 

of het intikken van de ruitjes plaatsvindt. De maatregel heeft elders goed gewerkt. In het 

uitvoeringsplan maatschappelijke ondersteuning 2017 komen ook plannen voor om het volgend 

jaar de boel daar binnen de perken te houden, maar men kan niet een eenvoudig rekensommetje 

maken vanuit dat bedrag van 131.000 euro voor het lopende jaar. De maatregelen uit het 

convenant zijn nog niet volledig gerealiseerd. Er is geprobeerd met de cliënten de omgeving daar 

schoon te houden. In het convenant wordt overigens geen straal genoemd waarbinnen zich geen 

cliënten mogen bevinden. Daar is wel sprake van in een intern stuk van de gemeente, maar niet in 

het convenant. Elk jaar wordt het convenant tegen het licht gehouden. Dat gaat op 26 september 

met bewoners gebeuren. Er was afgesproken dat er urinoirs geplaatst worden, maar de bewoners 

vinden dat nu niet afdoende. Voor het weghalen van het bankje waar veel daklozen zich 

ophouden, is een offerte aangevraagd. De buitenruimte is niet gerealiseerd omdat er nog geen 

geschikte plek gevonden is en men ook geen extra overlast in de buurt wil veroorzaken. 

 

De heer Van den Raadt (TH) pleit voor meer openbare toiletten voor dames en heren, niet alleen 

hier maar overal in de stad. Hij denkt dat men veel van de nu gesignaleerde overlast wel had 

kunnen zien aankomen als men maar beter naar de bevolking geluisterd had. Nu werden alle 

bezwaren vooraf gebagatelliseerd, maar de praktijk wijst anders uit. De burgers vroegen meteen 

al waarom dit in het centrum moest komen en zij constateerden al meteen dat er geen plek was 

voor een buitenruimte. Hij hoopt dat de gemeente dit als een leermoment zal beschouwen. Hij is 

benieuwd welke locatie men voor de Skaeve Huse op het oog heeft. 

 

De heer Trompetter (AP) merkt op dat zijn fractie voorstander is van kleinschalige opvang en 

ingestemd heeft met deze voorziening op deze plek omdat de binnenstad nu eenmaal de 

natuurlijke habitat is van dak- en thuislozen. Op termijn denkt hij dat men toe moet naar 

kleinschalige gerichte opvang per doelgroep. Hij noemt de financiering uit de WMO-reserve 

opmerkelijk. 
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De heer Fritz (PvdA) zegt dat de PvdA ook een voorstander is van opvang in de binnenstad, 

maar dan wel met zo min mogelijk overlast. Hij vraagt naar de actuele stand van zaken rond de 

genoemde maatregelen voor de korte en lange termijn. Uit eigen waarneming heeft hij opgemaakt 

dat het bij de doelgroep wel is doorgedrongen dat er maatregelen in de maak zijn en worden 

toegepast. 

 

Mevrouw Huysse (GLH) zegt net als de PvdA voorstander te zijn van opvang in het centrum. Zij 

constateert dat de overlast zich nu vermengt met de overlast van een andere doelgroep, namelijk 

hangjongeren. Zij vraagt zich af hoe men de aanpak van die groepen uit elkaar houdt. Zij vraagt 

of de Reserve Sociaal Domein bedoeld was om dit soort maatregelen uit te bekostigen. Zij is 

benieuwd naar de oplossing op de lange termijn en de uitkomst van de komende 

participatiebijeenkomst met de buurt. 

 

Mevrouw De Raadt (CDA) kan zich vinden in de voorgestelde maatregelen. Zij merkt op dat het 

CDA al veel eerder gewezen heeft op het alternatief van de Skaeve Huse, maar toen is 

weggehoond.  

 

De heer Smit (OPH) heeft wel vertrouwen in de voorstellen op zich, maar stelt vast dat er nog 

heel wat moet gebeuren. Hij zegt destijds schoorvoetend te hebben ingestemd met deze locatie in 

de binnenstad met alle extra belasting van dien. Hij hoopt over enkele maanden te horen hoe het 

ermee staat. Hij verwacht bij de begroting voor 2017 een goed overzicht van de investeringslasten 

en de beheerskosten. 

 

De heer Garretsen (SP) vraagt ook aandacht voor de aanpak van de overlast van hangjongeren. 

Die worden nu wel genoemd bij de opsomming van de problemen, maar ontbreken bij de 

voorgestelde oplossingen. Hij vraagt de wethouder een toelichting op de vermindering van de 

overlast waar de ondernemers melding van maken: geldt dat voor de daklozen of voor de 

hangjongeren? Volgens hem moeten de maatregelen bekostigd worden uit de middelen voor de 

openbare orde en niet uit het sociaal domein. 

 

Wethouder Botter merkt op dat de keuze voor deze locatie met alle risico’s van dien door een 

raadsmeerderheid is gemaakt en dus een gegeven is. Er is een haast natuurlijke trek van de 

doelgroep naar de supermarkten en andere plekken waar bier te halen valt. Ook op de terrassen 

deed zich overlast voor. Daarom was ingrijpen noodzakelijk en daarin is de burgemeester gelijk 

opgetrokken met het sociaal domein. Er is toen een discussie gevoerd over de financiering en om 

praktische redenen is toen gekozen voor de reserve sociaal domein, mede ook omdat het gaat om 

overlast die veroorzaakt wordt door een doelgroep uit het sociaal domein. Volgens hem is dat ook 

zo in de Kadernota verwoord, maar dat zal hij nog eens uitzoeken. 

Het overgrote deel van de kortetermijnmaatregelen is inmiddels gerealiseerd of in het 

offertestadium. Er is meer handhaving en daklozen worden aangesproken als ze zich op niet-

wenselijke plekken ophouden. Er zijn echter geen straatverboden en de gemeente kan dus niet 

verhinderen dat mensen de daklozen op straat zien. Het gaat dagelijks om een stuk of 

tweehonderd mensen die van en naar de voorzieningen gaan en soms buiten blijven rondhangen. 

Dat ervaren veel bewoners als niet prettig. Waar overlast gemeld word, worden mensen 

aangesproken, maar men kan er niet voortdurend bij zijn. 

Afgelopen dinsdag is gesproken over een integraal plan voor dak- en thuislozen voor de langere 

termijn. Hij verwacht dat er in november een uitgewerkt programma voor de maatschappelijke 

opvang ligt voor de komende drie jaren. Daarin komt ook de haalbaarheid van de Skaeve Huse 

aan de orde. Het lijkt hem niet verstandig die dicht bij het centrum of woonwijken te vestigen, 

maar ze moeten wel bereikbaar zijn. Over de locatie komt men te zijner tijd nog te spreken. 
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In de begroting zullen dekkingsvoorstellen worden opgenomen. In de commissie Samenleving is 

al gesproken over de plannen voor daklozen en de RIBW-groep. Dat plan komt ook naar de raad. 

De hangjongeren worden in het stuk vermeld om aan te geven hoe ingewikkeld het is overlast aan 

een groep toe te wijzen. Door de extra handhaving is die overlast van hangjongeren echter ook 

afgenomen. Er zal nog een apart document komen over de aanpak van deze groep. Dat zal hij 

doen in samenspraak met de wethouder Jeugdzaken. 

 

De voorzitter concludeert dat er nog een brief zal komen over de aanpak van hangjongeren en 

dat het college in de tweede bestuursrapportage de dekking voor de nu voorgestelde maatregelen 

zal aangeven. Hij sluit de bespreking af. 

 

12. Rondvraag 

(De rondvraag is afgehandeld na agendapunt 9) 

Mevrouw Van der Smagt (VVD) verwijst naar de mail aan de raad over de geluidsoverlast van 

De Lichtfabriek. Zij vraagt of er gehandhaafd wordt en of dat nu intensiever gebeurt. Zij is 

benieuwd naar de rol van de gemeente en zegt de indruk te hebben dat de gemeente tot nu toe 

weinig gedaan heeft. 

 

De heer Amand (TH) vraagt hoe vaak de politie heeft opgetreden. Ook wil hij graag inzage in de 

handhavingsgegevens en verder is hij benieuwd hoe de gemeente de bewoners bij dit 

overlastverhaal betrekt. 

 

De heer Trompetter (AP) is benieuwd of er ooit maatregelen voor de geluidsinstallatie zijn 

aangezegd. 

 

Wethouder Van Spijk zegt als waarnemer van de burgemeester in dit dossier dat er in de eerste 

helft van 2016 21 klachten zijn binnengekomen over verschillende evenementen op verschillende 

momenten. Naar aanleiding van die meldingen zijn gesprekken gevoerd met de exploitanten en 

met bewoners. In april en mei zijn geluidsmetingen verricht in woningen en daarbij is forse 

geluidsoverlast objectief vastgesteld. Daarna zijn gesprekken gevoerd met de exploitanten over 

maatregelen en afspraken. Er is een goed onderzoek nodig om de noodzakelijke isolatie te 

bereiken. Het dak blijkt een groot geluidslek te zijn, maar maatregelen zijn daar problematisch 

omdat het om een monument gaat. Er wordt nu druk op de exploitanten uitgeoefend door de 

aankondiging dat voor de activiteiten in het najaar pas vergunning zal worden verleend als men 

kan aantonen dat er gedegen akoestisch onderzoek is verricht. De deadline daarvoor is 

20 september. Handhaving is er meermalen geweest, maar exacte aantallen heeft hij niet paraat. 

De zaak heeft alle aandacht en vereist een strak management. De bal ligt nu bij de exploitant. 

 

Mevrouw Van der Smagt (VVD) vraagt of er bij het indienen van een akoestisch plan op 

20 september nog wel voldoende is om maatregelen te treffen voor het evenement op 

30 september. Zij merkt op dat de Lichtfabriek ook meedoet aan de pilot voor de vergunningen 

tot 06.00 uur. Zij vraagt of de gemeente iets kan regelen via die route. 

 

De heer Trompetter (AP) vraagt of er vergunning verleend wordt als er nog geen maatregel 

getroffen is om te voldoen aan de geluidsnormen. Ook is hij benieuwd hoe er bij volgende 

elementen gehandhaafd wordt en of er bijvoorbeeld met dwangsommen gewerkt gaat worden. 

 

De heer Amand (TH) vraagt de gevraagde handhavingscijfers schriftelijk te geven. Hij zegt te 

beschikken over rapportages van bewoners en wijkraden waaruit onder meer zou blijken dat 

vergunningen niet op orde zijn. 

 



 

Conceptverslag van de openbare vergadering 

commissie Bestuur van 15 september 2016 
12 

Mevrouw Van Loenen (PvdA) wil graag een bevestiging horen dat de evenementen op 

30 september en 1 oktober waar de bewoners erg tegen opzien, niet doorgaan tenzij er 

aantoonbaar voldoende maatregelen genomen zijn. 

 

De heer Rijssenbeek (D66) vraagt of hier het voor herhaalde klachten gangbare escalatiemodel 

wordt gehanteerd en aan welke stap men nu dan toe is. 

 

Wethouder Van Spijk herhaalt dat dit niet zijn dossier is en dat hij niet paraat heeft hoe het staat 

met de pilot en het escalatiemodel. Daar zal hij later op terugkomen. Er is nu voor de 

najaarsevenementen specifiek gevraagd om een door een professioneel geluidsbureau 

onderbouwd akoestisch onderzoek, met maatregelen om het geluidsniveau binnen de normen te 

houden en op tijd te stoppen. Dat gaat dus vooral over het gebruik van de geluidsinstallatie. Dat is 

een voorwaarde om een vergunning af te geven. Op termijn zal er meer moeten gebeuren, maar 

voor deze korte termijn moet men aantoonbaar iets doen. 

 

Mevrouw Van der Smagt (VVD) vraagt de gemeente wel zeer alert te zijn op handhaving, mocht 

er een vergunning verleend worden op basis van een akoestisch rapport met gemakkelijk te 

nemen maatregelen voor de korte termijn. 

 

Wethouder Van Spijk zegt dat het traject met maatregelen door de burgemeester is 

geïntensiveerd nadat de metingen forse overschrijdingen van geluidsnormen hebben aangetoond. 

Hij bevestigt dat de gemeente extra alert zal handhaven als er een vergunning verleend wordt. Hij 

zegt toe aanvullende informatie te verstrekken over de pilot, het escalatiemodel en de 

handhavingscijfers. 

 

De heer Garretsen (SP) vraagt of het college ook signalen bereikt hebben over onrust en 

intimidatie binnen de Turkse gemeenschap in Haarlem en dat mensen bang zijn om daarvan 

aangifte te doen bij de politie uit angst voor repercussies. Hij is benieuwd wat het college daaraan 

denkt te doen. Hij verwijst naar het meldpunt dat Rotterdam heeft geopend en dat werkt op een 

vergelijkbare manier als het meldpunt voor huiselijk geweld. Hij vraagt of het college een 

dergelijk meldpunt ook met spoed in Haarlem wil helpen inrichten. 

 

Wethouder Botter zegt dat het college van meet af aan de vinger aan de pols heeft gehouden en 

geen aanleiding heeft om te denken dat er sprake is van dergelijke toestanden of de noodzaak van 

een apart meldpunt. Hij heeft begrepen dat vanuit de SP wel onderzocht is of de politie speciale 

stappen zou moeten nemen omdat mensen bang zouden zijn aangifte te doen bij Turkse agenten. 

Het college is van mening dat het niet aangaat om een problematiek uit Turkije in Haarlem 

binnen te halen. Op basis van de nu bekende gegevens ziet het college geen aanleiding een 

meldpunt in te richten. 

 

De heer Garretsen (SP) voert aan dat zo een vicieuze cirkel ontstaat: het college krijgt geen 

meldingen omdat mensen geen aangifte durven te doen. Met een meldpunt zou beter te 

registreren zijn wat er aan de hand is. Hij vraagt of het college wel bereid is deze kwestie in de 

driehoek aan de orde te stellen en vermeldt dat een fractielid via de burgemeester al contact heeft 

gehad met de politie en die heeft aangegeven nog tot een standpunt te moeten komen. 

 

Wethouder Botter stelt voor de komende maand het meldpunt Discriminatie te vragen die rol van 

signaalontvanger tijdelijk op zich te nemen zodat men een beter beeld krijgt of de inrichting van 

een apart meldpunt nodig is. Het thema is onderwerp van gesprek in de driehoek, maar hij zal het 

daar nogmaals aan de orde stellen om in deze kwestie tot een uitspraak te komen. 
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De heer Gün (GLH) is van mening dat er niet allerlei omwegen bedacht hoeven te worden en dat 

de politie voor iedereen het loket is om meldingen van bedreiging en intimidatie aan te geven. 

Dan kan ook opgetreden worden. 

 

Wethouder Botter zegt dat er gekeken is of het melden bij Turkse politieagenten voor Turkse 

mensen een belemmering zou vormen. Van zekere zijde is volgens hem zelfs geopperd om in 

bepaalde wijken uitsluitend met blanke agenten te werken, maar daar zijn de gemeente en de 

politie helemaal niet van geporteerd. Hijzelf verwacht dat iedereen gewoon aangifte kan doen bij 

elke politieagent en stelt daarom voor dat meldpunt Discriminatie voor korte tijd in te schakelen. 

Hij is er geen voorstander van Turkse interne twisten binnen te halen. 

 

De heer De Jong (VVD) vraagt waar het idee vandaan kwam om in bepaalde wijken alleen met 

blanke politieagenten te opereren. 

 

Wethouder Botter zegt dat dit vanuit de SP is geopperd. 

 

De heer Garretsen (SP) bestrijdt ten stelligste de gedachte dat dit idee vanuit de SP zou komen. 

Het gaat hem erom een aangever van een misdrijf te beschermen tegen repercussies van de 

verdachte. Na een aangifte is het immers gebruikelijk dat de politie de verdachte hoort en 

daardoor zou binnen de Turkse gemeenschap vlug bekend zijn wie er aangifte heeft gedaan. 

 

De heer Amand (TH) vraagt hoe het college staat tegenover invoering in Haarlem van de 

Tilburgse praktijk om cannabisteelt voor eigen medicinaal gebruik toe te staan. 

 

Wethouder Van Spijk zegt dat er in Haarlem nog geen klachten zijn over strafvervolging bij teelt 

voor eigen medicinaal gebruik. Het college wacht de ontwikkelingen in Tilburg af en zal dan 

bekijken of er aanleiding is dat voorbeeld in Haarlem te volgen. 

 

De heer Amand (TH) zegt de vraag over de hack in Almelo schriftelijk te willen laten 

afhandelen. 

 

13. Agenda komende raadsvergadering(en) 

De voorzitter deelt mee dat er nog geen stukken ter advisering zijn binnengekomen, maar dat de 

nieuwe precarioverordening en de actuele jaarplanning annex actielijst te verwachten zijn. 

 

De heer Garretsen (SP) wil de omvangrijke brief van 24 augustus over de voortgaande 

samenwerking met Zandvoort agenderen. Verder wil hij de brief Veilige Politieke Taak van 

minister Plasterk agenderen om te bezien wat hiervan van toepassing is op de veiligheid van 

politieke ambtsdragers in Haarlem.  

 

De voorzitter stelt voor eerst te bezien of er aan de samenwerking met Zandvoort een besluit 

gekoppeld wordt. De brief van Plasterk en Remkes zal ingevolge hun suggestie eerst in het 

seniorenconvent geagendeerd worden  

 

14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.  


