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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR, 

GEHOUDEN OP 9 FEBRUARI 2017 IN HET STADHUIS TE HAARLEM 

Vastgesteld: 2 maart 2017 

Aanwezig de leden: 

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

M.D.A. Huysse (GLH), mevrouw D. Leitner (D66), mevrouw D. van Loenen (PvdA), de heer 

A.P.D. van den Raadt (TH), de heer M.J.A.E. Rijssenbeek (D66), mevrouw H.A. van der Smagt 

(VVD), de heer F.N.G. Smit (OPH), de heer R.P.J. Trompetter (AP), de heer T.J. Vreugdenhil 

(CU), mevrouw L.C. van Zetten (HvH) 

 

Afwezig: 

de heer B. Gün (GLH), de heer W.R. van Haga (VVD), mevrouw E. de Raadt (CDA) 

 

Mede aanwezig: 

de heer M. Brander (voorzitter), burgemeester J. Wienen, 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. Er is bericht van 

verhindering van de leden Gün (GLH), Van Haga (VVD) en De Raadt CDA). 

Hij deelt mee dat de zienswijze inzake SRO morgen aan de raadsstukken zal worden toegevoegd. 

Hij kondigt aan dat de RKC op donderdag 16 februari van 18.00 tot 18.45 uur met de commissie 

in gesprek wil gaan over de onderzoeken van de RKC in 2017 en de nieuwe aanpak van het 

onderzoek van de jaarstukken. Hij vraagt de leden vooraf de korte online enquête in te vullen die 

via het bericht in de Raadsaam op te starten is. De resultaten daarvan worden op 16 februari 

gepresenteerd. 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

Er hebben zich geen belangstellenden gemeld voor niet op de agenda staande onderwerpen. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

Agendapunt 5 wordt op verzoek van de SP nu van de agenda gehaald. Mede op voorstel van de 

VVD zal er eerst een technische vragenuurtje voor commissieleden worden belegd ter toelichting 

van de nota Actualisatie van de financiële verordening.  

Op verzoek van de SP en de VVD wordt het agendapunt over de Spijtoptantenregeling aan de 

agenda toegevoegd vóór de brief over de pilot sluitingstijden en de tweede bestuursrapportage 

2016 van de VRK. 

Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 

 

4. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

De heer Van den Raadt (TH) kondigt een vraag aan voor de burgemeester over een beweerde 

tippelzone bij het Reinaldapark. 

De heer Garretsen (SP) kondigt een vraag aan voor wethouder Van Spijk over de nota 

Activabeleid. 

De heer Trompetter (AP) kondigt een vraag aan over de vergunningsregeling voor  

UMTS-masten. 

De heer Van Driel (CDA) heeft een vraag over de uitvoering van de motie over het plaatsen van 

de tekst van Artikel 1 in de raadszaal.  
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Ter advisering aan de raad 

 

5. Actualisatie financiële verordening Haarlem  

Dit agendapunt is doorgeschoven naar volgende vergadering. 

  

6. RKC-rapport Maatschappelijke Effecten van Bezuinigingen  

De heer Fritz (PvdA) bedankt de RKC voor dit rapport, dat gaat over een kerntaak van de raad 

en over een onderwerp waar de raad erg bij betrokken is geweest, namelijk de grote 

bezuinigingsronde van de afgelopen jaren. Het rapport raakt het eigen functioneren en spreker is 

verheugd dat de conclusies overwegend niet negatief zijn. Het proces is volgens de RKC 

zorgvuldig geweest en het maatschappelijk effect is beperkt. Er zijn wel veelal kleine organisaties 

omgevallen, maar dat is een bewuste keuze geweest waar de PvdA mede de verantwoordelijkheid 

voor draagt en neemt. De pijn is echter zo veel mogelijk beperkt. De aanbeveling om te komen tot 

goede beleidsindicatoren is op zich niet nieuw, maar telkens blijkt weer dat de maatschappelijke 

betekenis en effecten van beleid en subsidies in het sociaal domein moeilijk vast te stellen zijn. 

Dat neemt niet weg dat de raad en het college de aanbevelingen wel ter harte moeten nemen.  

De PvdA is wel blij te horen dat de operatie niet tot groot onheil in de stad heeft geleid. 

 

Mevrouw Huysse (GLH) is het daar grotendeels mee eens. Zeker in het sociaal domein zijn 

zaken moeilijk meetbaar. Ook zij is blij dat er niet al te veel negatieve effecten van de 

bezuinigingen zijn opgetreden. Zij vindt het wel treurig dat migrantenorganisaties het hebben 

moeten opgeven omdat zij geen eigen middelen hadden om te kunnen blijven voortbestaan. Zij 

vindt het opmerkelijk dat er destijds vanuit de kinderopvang veel bezwaren werden geuit, terwijl 

er in feite weinig veranderd blijkt te zijn. Zij vermoedt dat daar de klachten over de fiscale 

maatregelen vanuit Den Haag doorheen gespeeld hebben. Zij vindt dat het streven naar betere 

indicatoren in het sociaal domein wel overeind moet blijven, ook al kan nu iedereen weten dat dit 

een lastige opgave is. 

  

Mevrouw Van der Smagt (VVD) vraagt of dit rapport ook inhoudelijk besproken gaat worden in 

de commissie Samenleving. Zij signaleert dat nu een scherp contrast is vastgesteld tussen de 

werkelijke effecten en de perceptie. Zij raadt aan dat als uitgangspunt te nemen voor een nader 

onderzoek met een scherpere vraagstelling. 

  

De heer Trompetter (AP) sluit zich bij de vorige sprekers aan en ondersteunt het pleidooi van de 

VVD voor een nader onderzoek. Het is zaak voortaan beter te kijken naar de effecten van de 

subsidie op zich. Hij weet dat nu veel kleine organisaties zijn omgevallen, niet alleen 

migrantenorganisaties, maar ook andere zelforganisaties die met een kleine subsidie 

laagdrempelige steun en begeleiding gaven. Die organisaties zijn niet genoemd en zullen ook niet 

terugkeren. Het gevolg kan zijn dat er een veel groter beroep gedaan wordt op duurder 

maatschappelijk werk. Ook dat effect van het wegvallen van subsidies moet beter bekeken 

worden. Dat geldt ook voor Zorgbalans en de hogere eigen bijdragen. Het achterwege laten van 

een bezuiniging op zulke kleine organisaties levert naar zijn mening vaak minder schade op en 

meer steun voor de mensen voor wie zulke organisaties werken. 

 

Mevrouw Leitner (D66) zegt zich de volle tribunes en talrijke insprekers uit de tijd van de 

bezuinigingen nog goed te herinneren. Daarom is zij blij met dit rapport van de RKC dat aantoont 

dat de negatieve effecten beperkt zijn gebleven en dat de boogde bewegingen in het sociaal 

domein wel op gang gekomen zijn. Zij vraagt wel aandacht voor de migrantenorganisaties. Die 

zijn niet in de sociale basisinfrastructuur opgenomen omdat zij zelf hun doelen en effecten 

bepalen, terwijl bij organisaties in de basisinfrastructuur de gemeente de beoogde resultaten 

bepaalt. Zij zegt de migrantenorganisaties wel een warm hart toe te dragen en verder in de 
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commissie Samenleving aan de orde te willen stellen, om te kijken hoe zij nog wel gesteund 

kunnen worden vanuit de gemeente. Zij is het verder eens met de aanbeveling van de RKC over 

het digitaal panel. 

 

De heer Garretsen (SP) noemt het doodzonde dat de migrantenorganisaties omgevallen zijn als 

gevolg van de bezuinigingen en het ontbreken van begeleiding. De daarmee gerealiseerde 

bezuiniging valt volgens hem in het niet bij de hoge maatschappelijke kosten die het gevolg 

zullen zijn van het wegvallen van deze belangrijke functie. Ook hij acht het Digipanel niet 

representatief, al was het maar omdat een op de acht Haarlemmers laaggeletterd is. Alleen al 

daarom is een ander medium naast dat digitale gewenst. 

 

Mevrouw Van Zetten (HVH) vindt dat gezien het belang het onderzoek naar de 

maatschappelijke effecten diepgravender had mogen zijn. Zij mist bijvoorbeeld een overzicht van 

alle organisaties die in het verleden subsidie kregen en welke daarvan verloren zijn gegaan. Veel 

mensen en organisaties hebben het zonder subsidie zelf kunnen redden. Zij vindt dat meegewogen 

had moeten worden dat vrijwel tegelijkertijd met de bezuinigingen het Haarlemse aandeel in de 

voormalige Melkertbanen wegviel. Dat gebeurde als gevolg van het besluit in Haarlem voortaan 

het rijksbudget als werkbudget aan te houden. Dat besluit heeft in haar ogen wel degelijk 

maatschappelijke effecten gehad. Zij mist in het rapport ook aandacht voor de politieke 

overwegingen achter de keuzes voor bezuinigingen. Zo was D66 een sterke voorstander van 

VVE, maar omdat het Rijk de financiering grotendeels overnam, dacht de gemeente daar niets 

meer te hoeven doen. D66 was al tegen doelgroepenbeleid en zag bij werkbezoeken dat die hun 

activiteiten grotendeels richtten op mannen en jongens. Op tegenwerpingen van de heer 

Trompetter en mevrouw Huysse dat er veel voor en met vrouwen gebeurde, zegt zij dat haar 

eigen waarnemingen anders uitwezen en dat die discussie in de commissie Samenleving gevoerd 

moet worden. Zij is het verder eens met de conclusies over het Digipanel dat volgens haar vooral 

werkt met vage vragen en open deuren. Zij pleit voor een serieuze aanpak van onderzoek. Tot slot 

merkt zij op dat in het rapport niet gemeld wordt dat het college het een hele tijd heeft laten 

afweten totdat het door de raad met amendement 21 gecorrigeerd werd. 

 

De heer Smit (OPH) bedankt in zijn hoedanigheid van voorzitter van de RKC voor alle reacties 

op dit rapport. Hij merkt op dat de RKC er niet voor is om politiek de maat te nemen en daarom 

de aandacht gericht heeft op de maatschappelijke effecten, hoe moeilijk die ook met harde feiten 

aan te tonen zijn. Hij heeft het idee dat de raad zo toch geholpen is. 

Als OPH-raadslid merkt hij op dat de inhoudelijke kant moeilijker te bepalen is dan de puur 

financiële cijfers. Hij pleit ervoor voortaan het college veel meer door te vragen over die 

inhoudelijke kant en naar hoe bezuinigingen ervaren worden. De effecten op termijn heeft RKC 

nog niet kunnen noemen, maar het nu aan het licht tredende achterstallig onderhoud bij 

speeltuinen is te zien als een na-ijlend effect. Dat kan men ook constateren bij Zorgbalans en het 

minder bewegen van ouderen. Ook daar zijn op termijn maatschappelijke effecten van te 

verwachten. Die waarschuwing om alert te zijn op de toekomstige effecten van bezuinigingen wil 

hij hier afgeven. 

 

De voorzitter zegt dat het rapport nog niet geagendeerd is bij de commissie Samenleving, maar 

wel ter kennisname is gestuurd. Het lijkt hem nuttig het daar mee te nemen bij de bespreking van 

de sociale basisinfrastructuur. 

 

Wethouder Van Spijk bedankt de RKC voor het degelijke werk. Het college herkent veel van de 

opmerkingen, ook over het Digipanel. Daar wordt nu naar gekeken. De belangrijkste les lijkt hem 

dat men bij bezuinigingen niet alleen moet kijken naar de geldbedragen, maar vooral ook naar de 

mogelijke effecten. 
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De heer Trompetter (AP) onderstreept het belang van onderzoek naar de effecten bij 

organisaties met een kleine subsidie. Het lijkt hem nodig een beter beeld te hebben van de 

betekenis van zulke organisaties voor de inclusieve samenleving in de stad en van de activiteiten 

die ze met de bescheiden subsidie ontplooien en welke besparingen die voor de stad opleveren. 

Hij stelt voor dat in ieder geval goed uit te zoeken bij de organisaties die een raadsadres indienen 

als er bezuinigingsvoorstellen op tafel liggen.  

 

De heer Fritz (PvdA) zegt die wens te begrijpen, maar ook huiverig te zijn voor de bureaucratie 

die daarmee aan deze organisaties zou worden opgelegd. Daarom is in het verleden juist besloten 

de regelgeving bij kleine subsidies te verminderen. 

 

Wethouder Van Spijk vraagt wat men dan een kleine subsidie moet noemen. Hij stelt dat men 

niet alles moet willen uitzoeken tot achter de komma, omdat het onderzoek dan wel eens meer 

zou kunnen gaan kosten dan het subsidiebedrag waar het om gaat. Het lijkt hem beter om rond 

bepaalde thema’s gegroepeerd zaken in beeld te brengen, bijvoorbeeld de gang van zaken rond 

speeltuinen. Dat zou kunnen in de vorm van artikel 213a-onderzoeken. 

 

De voorzitter zegt dat dit hem ook weer een onderwerp lijkt voor de commissie Samenleving. 

 

De heer Van Driel (CDA) is benieuwd hoe het college het aspect beleidsevaluatie gaat 

verankeren en of het daarvoor nog voorstellen of kaders van de raad verwacht. Het lijkt hem niet 

haalbaar die als raad al volgende week te leveren. Hij is benieuwd wie het initiatief gaat nemen en 

merkt op dat de normale gang van zaken is dat het college een voorstel aan de raad voorlegt. 

 

Wethouder Van Spijk merkt op dat het college in zijn schriftelijke reactie al enkele instrumenten 

heeft aangegeven. Bijvoorbeeld 213a-onderzoeken die soms actuele thema’s betreffen, maar niet 

altijd. Daarnaast pleit het college voor andere vormen van onderzoek en de inzet van digipanels. 

In het sociaal domein kan men vooraf kijken naar mogelijke effecten en na een jaar of drie een 

evaluatie uitvoeren. Aan de ene kant gaat het om verdieping, maar in andere gevallen zal er ook 

behoefte zijn aan verbreding van het onderzoek van beleidseffecten. Hij kan zich voorstellen dat 

in overleg met de RKC gekeken wordt naar de meest geschikte vormen en momenten. 

 

De heer Smit (OPH) zegt dat de RKC geen dialoogpartner is, maar alleen kan onderzoeken en 

beoordelen of een aanbeveling voldoende is opgevolgd. De verantwoordelijkheid en het initiatief 

liggen naar zijn mening bij het college. 

De heer Fritz (PvdA) zegt dat de raad het instrument van de termijnagenda heeft om het college 

vast te leggen op het aanleveren van een document op een bepaald moment. Hij stelt voor daar op 

te nemen dat het college over een half jaar met een notitie komt met een kader voor dit soort 

evaluaties van maatschappelijke effecten van beleid. 

 

Wethouder Van Spijk zegt toe dat het college over een half jaar een dergelijke notitie zal 

aanleveren. 

  

De voorzitter concludeert dat het stuk inclusief deze toezegging als hamerstuk naar de raad gaat. 

Zoals gebruikelijk zal de voorzitter van de RKC daar dan wel nog een korte toelichting over het 

rapport geven ten behoeve van het publiek. 

 

Overige punten ter bespreking 

 

7. Motie 39 Wet Open Overheid – Brief wethouder Van Spijk aan VNG d.d. 

14 november 2016 in zake Wet Open Overheid 
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Mevrouw Leitner (D66) merkt op dat de derde alinea van de brief de suggestie wekt dat Haarlem 

de lobby van de VNG tegen de wet steunt. Dat was niet de bedoeling van de motie die onder meer 

door D66 is ingediend, die juist opriep de VNG duidelijk te maken dat Haarlem deze wet wil 

uitvoeren. Daarom dringt zij aan op een andere brief. 

 

De heer Fritz (PvdA) zegt boos te zijn over deze brief, die de duidelijke opdracht van de motie 

lijkt te negeren om de VNG duidelijk te maken dat Haarlem de wet steunt. De brief lijkt in zijn 

ogen meer op de eerdere antwoorden op technische vragen die de aanleiding vormden voor de 

motie dan een antwoord op de motie zelf. Dit lijkt hem misschien wel tekenend voor de wijze 

waarop het college omgaat met moties van de raad. Hij had hier een heel andere reactie verwacht 

op deze doelbewuste motie van de raad. Die had het college gewoon moeten uitvoeren. 

 

De heer Garretsen (SP) verklaart zichzelf een groot voorstander van de Wet Open Overheid. 

Burgers van Haarlem moeten op de website stukken kunnen lezen zonder dat ze daar omslachtige 

Wob-procedures voor moeten doorlopen. Het college noemt drie argumenten die dat in de weg 

staan. De technische uitvoerbaarheid moet volgens spreker gewoon goed geregeld worden. De 

extra kosten moeten ook volgens het college door het Gemeentefonds gecompenseerd worden. 

Ten derde noemt het college de speciale aandacht die nodig zou zijn voor zaken als vertrouwelijk 

overleg. Het college verwijst daarbij naar een rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur. 

Dat rapport is volgens spreker echter één pleidooi voor openbaarheid. Volgens het rapport mag 

men termen als intern beraad niet oprekken om vertrouwelijkheid in een democratisch proces te 

bedekken. De Rob vindt openbaarheid van stukken een belangrijk principe. Spreker pleit ervoor 

het Zweedse model te volgen en elk ambtelijk stuk binnen 48 uur te publiceren op straffe van 

gevangenis- of taakstraf.  

 

Mevrouw Huysse (GLH) deelt de verbazing over deze brief die niet strookt met de motie.  

Zij dringt aan op een andere brief die wel de wensen van de raad volgt. 

 

Mevrouw Van der Smagt (VVD) zegt dat de VVD de motie niet gesteund heeft omdat de wet in 

de praktijk niet goed uitvoerbaar is en omdat het geld er niet voor beschikbaar is. Daarin is zij het 

eens met het college. Maar aan de andere kant staat ook naar haar oordeel deze brief haaks op de 

in meerderheid aanvaarde motie. De VVD is een groot voorstander van openbaarheid van 

stukken, zoals telkens blijkt als er geheimhouding in deze commissie aan de orde is. Maar deze 

wet blijkt zelfs voor de rijksoverheid niet op orde. In het voorjaar komt een impactanalyse voor 

gemeenten beschikbaar. Haarlem heeft een aantal zaken als de organisatie rond de Wob, de 

archiefwet en het BIS nog niet op orde. Die fundamenten moeten eerst op orde zijn voordat men 

verder kan met deze wet. 

 

De heer Trompetter (AH) ziet ook het grote verschil met de motie. Het niet op orde zijn van 

bepaalde zaken mag in zijn ogen geen excuus zijn voor het niet uitvoeren van een wet. De 

gemeente dient die zaken op orde te brengen. 

 

Wethouder Van Spijk betreurt het dat de brief kennelijk niet voldoende strookt met de strekking 

van de motie. Hij zegt toe de brief aan te scherpen. De gemeente is volgens hem druk bezig 

zoveel mogelijk documenten en data te publiceren. Dat neemt niet weg dat men daarbij tegen 

bepaalde problemen aanloopt. Er vindt momenteel een impactanalyse voor gemeentes plaats rond 

dit soort praktische punten, bijvoorbeeld op het gebied van privacy van persoonsgegevens. 

Daarover staat binnenkort ook een notitie hier op de agenda. Dan gaat het om vragen als welke 

persoonsgegevens bijvoorbeeld bij het publiceren van bezwaarschriften vermeld of weggelaten 

moeten worden: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres? Op het verhelderen van dat soort 

kwesties wordt nu extra capaciteit ingezet. 
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De heer Fritz (PvdA) roept het college op ook eens goed te analyseren hoe het kan dat de 

strekking van een motie in het proces zo verwrongen kan raken. Dan kan er wellicht een 

structurele oplossing gevonden worden. 

 

De heer Van den Raadt (TH) is het daarmee eens en werpt daarbij de vraag op of dit geldt voor 

het hele college of dat er verschillen zijn per wethouder. 

 

De heer Fritz (PvdA) zegt dat het meestal goed gaat, maar helaas te vaak ook fout. Hij zegt geen 

idee te hebben waar dat aan ligt. Volgens hem is het geen onwil en hij heeft ook niet de indruk 

dat er op dit punt verschillen zijn per wethouder. 

 

De heer Garretsen (SP) zegt de angst en de krampachtigheid van de wethouder om zaken 

openbaar te maken volkomen misplaatst te vinden.  

 

Wethouder Van Spijk zegt dat het publiceren van data in strijd kan komen met de wettelijke 

bescherming van de privacy. Het is bijvoorbeeld mogelijk de uitgaven voor sociale voorzieningen 

per straat uit te splitsen. Dat kan dan terug te voeren zijn naar personen. Hij wil voorkomen dat de 

gemeente op zulke manieren de privacy van burgers in gevaar brengt. Dat is in zijn ogen niet 

krampachtig, maar een kwestie van zorgvuldigheid. Hij denkt niet dat er raadsleden voor zijn om 

bij zienswijzen alle persoonsgegevens te vermelden. 

  

De voorzitter sluit de bespreking af. Hij constateert dat de wethouder een nieuwe brief heeft 

toegezegd. Als die er is, kan de commissie beoordelen of daarmee de motie is afgedaan. Hij 

vermeldt verder dat de komende vergadering een notitie over privacybeleid op de agenda staat.  

 

8. Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2017 

De voorzitter merkt op dat de meest recente inbraakcijfers op Raadsaam zijn te vinden. Het punt 

is door GroenLinks geagendeerd, maar op verzoek van die fractie zal eerst D66 aan het woord 

komen. 

  

De heer Rijssenbeek (D66) ziet veel positieve punten in dit programma, waaronder de 

significante daling van het aantal high impact crimes en dan met name van het aantal 

woninginbraken. Ondermijning blijft een lastig punt omdat het gaat om een minder zichtbaar iets 

waar ook geen aangiften van gedaan worden. Hij vindt de blijvende aandacht op dat gebied wel 

terecht. Hij vindt het opvallend dat er maar een keer sprake is van cybercriminaliteit terwijl er op 

digitaal gebied juist steeds meer criminele activiteiten plaatsvinden. Jeugdoverlast blijft terecht 

een speerpunt, al gaat het om een weerbarstige materie rond een kleine groep jongeren. Er zijn het 

afgelopen jaar met de tweeledige aanpak wel resultaten geboekt, maar maatwerk blijft geboden. 

Spreker heeft samen met de heer Gün van GroenLinks gesproken met enkele jongeren in 

Schalkwijk met een verleden in die kringen, die hun ervaringsdeskundigheid nu willen inzetten 

om een nieuwe generatie te behoeden voor het afglijden in die richting. Hun enthousiasme en 

positieve grondhouding worden echter bekneld door de confectieaanpak van de jeugd in 

Schalkwijk. Hij doet nu mede namens de heer Gün een oproep om meer maatwerk en flexibiliteit 

mogelijk te maken zodat deze jongeren hun initiatief kunnen ontplooien. Over de aanpak van het 

jihadisme wordt de raad eenmaal per jaar geïnformeerd via een alinea in dit plan. Hij vraagt of het 

feit dat het verschijnsel in Haarlem niet de kop lijkt op te steken, te maken heeft met wijsheid of 

met geluk. Hij wil graag meer horen over de aanpak. Hij hoort wel het een en ander over de 

repressieve aanpak, maar hij is vooral benieuwd naar de preventieve kant in een samenleving die 

steeds meer lijkt te polariseren. Naar zijn mening moet er vooral meer aandacht uitgaan naar het 
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iedereen het gevoel geven dat hij meetelt in de samenleving en kansen krijgt om daarin mee te 

doen. 

 

Mevrouw Huysse (GLH) zegt dat haar fractie achter het vastgestelde actieprogramma met de vijf 

prioriteiten staat. Zij vraagt bij de aanpak van radicalisering echter ook nadrukkelijk de nodige 

aandacht voor de bestrijding van rechts-extremisme. Het programma moet er immers op gericht 

zijn de veiligheid van alle Haarlemmers te bevorderen. GroenLinks is verheugd over de afname 

van high impact crimes. Ook is zij verheugd dat burgerparticipatie bij het bevorderen van de 

leefbaarheid in buurten meer zal worden gefaciliteerd en dat de aanpak van woon- en adresfraude 

zal worden voortgezet. Maar helaas is niet alles een succes. Met name op het gebied van jeugd en 

veiligheid in Schalkwijk heeft zij kanttekeningen. De overlast is gedaald in de Europawijk, maar 

dat onder meer door de instelling van een samenscholingsverbod, nota bene op een doorgaande 

schoolroute. Zij is benieuwd wat de burgemeester daar zelf van vindt. De overlast verplaatst zich 

alleen naar andere locaties. Zij vraagt waarom het niet lukt deze jongeren op een andere manier te 

binden. De echte probleemjongeren nemen volgens haar niet deel aan voetbaltoernooien en 

andere activiteiten. Een deel van de doelgroep is gekalmeerd door de brief van de burgemeester 

waarin dwangsommen in het vooruitzicht werden gesteld. Enkelen zijn als uitvloeisel van het 

rolmodellenproject de wijken ingegaan en hebben jongeren aangesproken op hun gedrag. Maar 

dat project is stopgezet. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat een klik tussen de jongeren en 

de jongerenwerker de doorslaggevende succesfactor is. Die bleek niet aanwezig en dat was de 

reden dit project stop te zetten. Zij is benieuwd of de burgemeester het met haar eens is dat nu 

ook een andere aanpak een kans moet krijgen. Als voorwaarde geldt dan wel dat er een partner uit 

het samenwerkingsverband met vertrouwen begeleiding kan geven. 

De inzet van het bestuurlijk interventieteam bij personen die niet reageren op hulpverlening is 

nieuw en zij ziet de resultaten van die aanpak met belangstelling tegemoet. Graag ziet zij daarin 

een samenwerking met rolmodellen die wel kunnen doordringen tot deze lastige doelgroep. Zij 

vraagt toezeggingen op dat gebied, ook van een evaluatie. Verder vraagt zij wanneer de 

toegezegde evaluatie, onderzoek en verslag van de pilot van het rolmodellenproject te verwachten 

is. Zij wijst vooral op het belang van de preventieve aanpak om te voorkomen dat jongeren 

afglijden en te bevorderen dat zij meedoen in de samenleving. Zij vraagt wat daar verder aan 

gedaan wordt. 

  

De heer Garretsen (SP) betreurt het dat politie niet net als vorige keren aanwezig is om vragen te 

beantwoorden. Hij wil bijvoorbeeld weten of opmerkingen van agenten in de media dat aangiften 

ontmoedigd worden vanwege de hoge werkdruk, ook van toepassing zijn voor Haarlem. Hij 

betwijfelt nu of de aangiftecijfers wel een getrouw beeld geven van de werkelijkheid. 

Hij is blij dat huiselijk geweld nu meer aandacht krijgt. Er komen 3000 meldingen per jaar 

binnen, er worden 500 processen-verbaal opgemaakt, maar tot zijn verbazing komt het slechts bij 

uitzondering tot een strafrechtelijke vervolging. Daarom heeft de SP bij de kadernota een motie 

ingediend om de veiligheid van de kinderen bij huiselijk geweld te laten prevaleren. Die 

aangenomen motie dringt aan op heldere afspraken tussen de politie en jeugdhulpverleners in 

gevallen van ontoelaatbaar huiselijk geweld. Die zouden dan in een notitie aan de commissie 

Samenleving moeten worden voorgelegd. Die notitie is echter tot nu toe uitgebleven. Uit de 

passage uit dit actieprogramma blijkt dat de politie meldingen meteen doorgeeft aan het 

meldpunt. Maar spreker heeft bij het indienen van zijn motie uitdrukkelijk ook gewezen op de 

eigen verantwoordelijkheid van de politie voor de veiligheid van kinderen. Hij vraagt hoe het 

staat met de uitvoering van zijn motie. 

Hij steunt de tweeledige aanpak van de overlast van jongeren en vindt dat hard opgetreden moet 

worden tegen hufterig gedrag, maar signaleert ook dat een klein aantal jongeren niet voor rede 

vatbaar is. Hij vraagt of nog steeds de aanpak van kracht is om te zorgen dat veelplegers twee jaar 

achter slot en grendel verdwijnen. 
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De voorzitter wijst erop dat de aanwezigheid van de lokale driehoek bij een ander soort 

bespreking plaatsvond. Hij acht de burgemeester vanuit zijn gezagsfunctie voldoende in staat om 

vragen te beantwoorden. 

 

De heer Fritz (PvdA) merkt op dat het programma een breed scala bestrijkt. Hij heeft grote 

complimenten voor de halvering van het aantal high impact crimes, met name bij de 

woninginbraken. Hij gaat er daarbij van uit dat de verstrekte cijfers kloppen. Hij weet uit eigen 

waarneming dat er in de Boerhaavewijk twee jaar geleden meer klachten waren dan nu. De 

incidentele stijging van het aantal inbraken in december doet volgens hem niets af aan de dalende 

trend over de langere termijn. Die daling is naar zijn mening grotendeels het gevolg van de extra 

politie-inzet waar de raad om gevraagd had. 

Bij de bestrijding van de jeugdoverlast in Schalkwijk signaleert hij wisselende resultaten, maar 

die aanpak vergt volgens hem een lange adem. Het is van belang vooral door te gaan met die 

aanpak en tussentijds bij te sturen. Hij is ervan overtuigd dat de tweeledige aanpak op de langere 

termijn echt zal werken en hij ziet ook nu al kleine verbeteringen. Hij sluit zich aan bij de oproep 

om vooral ook de vinger aan de pols te houden aangaande radicalisering bij extreem rechts. 

 

De heer Trompetter (AP) sluit zich daar ook bij aan. Hij wijst erop dat er onder de Top 25 

probleemjongeren in Schalkwijk nogal wat zijn met een LVG-problematiek. Hij is benieuwd of 

ouders ook betrokken worden bij gevallen van minder extreme overlast, zoals dat nu wel gebeurt 

bij extreme overlast. Hij vraagt of de gesignaleerde overlast van dak- en thuislozen niet ook veel 

te maken heeft met onvoldoende voorzieningen en het achterwege blijven van sociaal-

maatschappelijke interventies. Voor verwarde personen wordt in het programma een betere 

registratie gewenst, maar de vraag is of de afbouw van voorzieningen wel meegenomen wordt in 

de aanpak. Hij vraagt zich af of de inzet van handhavers wel effectief en efficiënt gebeurt. Verder 

vraagt hij wat de huisvesting van statushouders in de Boerhaavewijk van doen heeft met een 

veiligheidsprogramma.  

 

De heer Van den Raadt (TH) vraagt of Haarlem nog steeds op een ratio van een agent per 5000 

inwoners zit en of de burgemeester zich daarvoor blijft inzetten. Hij deelt zijn complimenten uit 

aan handhavers en agenten en pleit voor een harde aanpak van mensen die deze 

gezagshandhavers lastigvallen. Hij deelt ook complimenten uit voor hun terugkoppelingen in de 

wijkraden. 

Hij vraagt of bij de samenwerking tussen zorg en politie wel voldoende rekening gehouden wordt 

met de privacy. Hij vraagt of bij de korting met 1,5 fte op handhaving – iets waar zijn fractie 

faliekant tegen is – wel rekening gehouden is met de groei van Haarlem. 

Hij vraagt te voorkomen dat een nieuwe regeling die in het voorwoord aangekondigd wordt voor 

2020, weer een GR wordt waarin de belangen van Haarlem net zoals bij de VRK te grabbel 

worden gegooid. 

Hij vraagt zich af of veel woon- en adresfraude niet voortkomt uit het systeem dat mensen min of 

meer dwingt mensen in huis te nemen om het hoofd boven water te houden. De bestrijding zou 

dan symptoombestrijding zijn. Het lijkt hem nuttig dan ook de parkeernorm te verhogen. Hij vond 

het leuk om te lezen dat de afkorting OMG gehanteerd wordt voor motorclubs. 

Hij is benieuwd hoeveel fte’s er beschikbaar zijn voor alle prioriteiten en projecten, en of de 

afdeling Veiligheid en Handhaving wel voldoende capaciteit heeft voor de centrale rol in dit 

programma. Hij is benieuwd naar de ervaringen met de Nationale Politie. De huisvesting van 

statushouders verloopt nu goed, maar hij vraagt hoe het gaat als er weer een grote 

vluchtelingenstroom op gang komt en of die dan zal leiden tot een verschuiving in de prioriteiten. 

Hij is benieuwd of de invoering van zondagparkeren gaat betekenen dat de handhavers langer 

moeten gaan werken. Hij vraagt of meldingen over jeugdoverlast alleen bij de politie 
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binnenkomen of dat er daarnaast ook andere bronnen zijn. Hij vraagt of het veel voorkomende 

wildplassen niet noopt tot het plaatsen van meer openbare toiletten. 

 

De heer Van Driel (CDA) ziet dit als een werkprogramma van de burgemeester, een 

uitvoeringsplan dus waar geen algemene beschouwingen over gehouden hoeven te worden, maar 

dat nu wel door GroenLinks geagendeerd is. Hij sluit zich in grote lijnen aan bij het betoog van 

de PvdA. Zijn enige vraag is of wel eens overwogen is cameratoezicht ter bewaking van 

gemeentelijke eigendommen op sportparken in te voeren. Daar is nu jaarlijks 30.000 euro schade 

als gevolg van vandalisme. Hij vergelijkt het met de camerabewaking bij de bewegende palen in 

het centrum. Dat zijn immers ook gemeentelijke eigendommen in de openbaar toegankelijke 

gebieden. Uiteraard zal daarvoor overleg nodig zijn met de gebruikers van de sportparken. Maar 

het gaat hem vooral om het verhalen van die schade mogelijk te maken. 

 

De heer Smit (OPH) mist in de brief van de burgemeester aandacht voor de zogeheten Top 25 en 

voor de jongeren die stenen gooiden naar het openbaar vervoer. In het actieprogramma signaleert 

hij een stijging van het aantal verwarde personen op straat. Hij denkt dat daar een kritische 

verwijzing naar maatregelen van het Rijk op zijn plaats is. Hij acht een bezetting van het 

bestuurlijk interventieteam met zes personen te krap. Hij pleit voor het voortzetten van het 

jaarlijkse gesprek met de driehoek in deze commissie. Hij wil weten hoe het staat met de 

samenvoeging van de drie meldkamers en welke versterking elders mogelijk is geweest door 

overplaatsing van medewerkers uit die meldkamers. Naar verluidt zouden door de samenvoeging 

30 fte herschikt kunnen worden voor knelpunten elders in de organisatie. 

 

De heer Vreugdenhil (CU) spreekt zijn waardering uit voor de veiligheidsmensen en handhavers 

en de inzichtelijkheid van de plannen. Hij merkt op dat in zijn eigen woonwijk juist sprake is van 

een stijging van het aantal inbraken, maar betwijfelt of de inzet met veel manschappen bij elke 

inbraak wel op zijn plaats is. Hij zag liever meer nachtelijke patrouilles. De regionale uitbreiding 

van het uitstapprogramma voor prostituees acht hij een goede ontwikkeling. Hij vindt het een 

goede zaak dat de nazorg voor ex-gedetineerden binnenkort hier aan de orde komt en is benieuwd 

of daar een sluitende aanpak gevonden wordt. Hij heeft alle vertrouwen in de aanpak van de 

jeugdoverlast. Hij vraagt of de burgemeester de indruk heeft dat er vanuit Den Haag voldoende 

inzet zal komen om de opvang en preventie van verwarde personen op straat in goede banen te 

leiden, in aanvulling op de eigen inspanningen van de gemeente. Ten aanzien van de 

radicalisering vraagt de heer Vreugdenhil of de burgemeester een indicatie kan geven hoe de 

stand van zaken in Haarlem is en hoe informatie gedeeld wordt met andere gemeenten. 

 

Burgemeester Wienen erkent dat de weerbaarheid tegen cybercriminaliteit een groot vraagstuk is. 

Veel high impact criminaliteit heeft zich verplaatst naar het internet en daar heeft men nog veel te 

weinig inzicht in of grip op. De analyse zal eerst verder gevorderd moeten zijn voordat men daar 

echt goed preventief aan de slag kan. Hij zal dat punt van de noodzaak van extra preventie wel 

naar voren brengen. 

Hij zegt toe het gesprek aan te gaan over de mogelijke inzet van ex-leden van de probleemgroep 

voor preventie bij komende generaties. Hij vindt dat op zich een goede benadering, maar heeft 

ook signalen opgevangen over mogelijke wrijving met de standaardaanpak. Als men er 

toegevoegde waarde in ziet, zal dit instrument wel op enige manier ingepast moeten worden in de 

integrale aanpak. 

De gang van zaken rond radicalisering heeft veel te maken met de opstelling van de 

gemeenschappen zelf. Spreker is bij moskeebesturen en migrantenorganisaties op bezoek geweest 

en het is hem opgevallen hoe alert die zijn op signalen van radicalisering. In Haarlem zijn er 

bovendien geen centra waar radicalisering bevorderd wordt. De gemeenschappen proberen zelf 

korte metten te maken met signalen van radicalisering. Dat is geen gemeentelijk beleid, maar de 
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opstelling van de organisaties. De gemeente doet wel zijn best korte lijnen en goede contacten te 

onderhouden. Hij is het eens met de oproep waakzaam te zijn voor zorgwekkende signalen aan de 

extreem rechtse kant. 

Hij zegt een rapportage toe over de uitvoering van de motie rond huiselijk geweld. Volgens hem 

is er geen sprake van uitsluitend doorverwijzing als er strafbare zaken in het geding zijn en wordt 

hij daarvan meteen op de hoogte gesteld zodat hij een huisverbod kan opleggen. Hij zal het punt 

op verzoek van de SP wel nogmaals onder de aandacht brengen van de politie. 

Bij de aanpak van de harde kern die extreme jeugdoverlast bezorgt, staan volgens hem precies de 

zorgpunten aangegeven. Oorspronkelijk waren er 43 jongeren in het vizier van wie voor 24 de 

code rood van kracht was. Dat is nu iets gedaald naar 21. 

Het aantal agenten in Haarlem is nog steeds op orde om diverse redenen die hij al eerder heeft 

aangegeven. Hij kan echter geen garantie geven dat dit zo zal blijven, maar blijft wel zijn uiterste 

best doen voor een optimale bezetting. Hij kan vanuit zijn positie echter niet uitsluiten dat bij de 

Nationale Politie tot herschikkingen besloten wordt. 

De afkorting OMG wordt door de motorclubs zelf zo gebezigd. 

Hij verwijst naar de pilot met cameratoezicht op gemeentelijke eigendommen. Dat is nog niet 

eerder overwogen bij sportparken, maar het punt is nu door het CDA ingebracht. Er is daar extra 

aandacht nodig, en dat staat hier daarom ook genoemd, maar hoe dat moet, is vers twee. 

Oorspronkelijk was het plan te komen tot één landelijke meldkamer. Daar is men van 

teruggekomen en er zullen nu tien meldkamers in het land ingericht worden. Er is nog geen 

informatie over de herschikking van personeel die daarbij gemaakt zal worden. Hij zal via de 

cijfers van de VRK extra opletten hoe de personeelssterkte zich ontwikkelt en waarheen mensen 

herplaatst worden.  

Hij zal nagaan hoe de informatie over de aanpak van jeugdoverlast de afgelopen jaren gedeeld is 

en welke afspraken daarover lopen. Het gaat om een tweezijdige aanpak met repressieve en 

preventieve annex stimulerende inzet. 

De politie zet stevig in op extra veiligheid en de effectiviteit is niet altijd meteen zichtbaar. Hij 

weet dat er bij inbraken meteen veel mensen worden ingezet voor sporenonderzoek en het zoeken 

naar patronen in vergelijking met andere inbraken, in de hoop zo de daders op het spoor te 

komen. Dat komt ook van pas om gerichter te patrouilleren. 

De toename van het aantal verwarde personen op straat is een zorgpunt. Dat ligt deels aan 

veranderingen in de zorg, maar voor een deel ligt het ook aan het al langer ontbreken van een 

focus op gemeenschappelijke oorzaken van verschillende categorieën. Nu worden alle gevallen te 

veel op één hoop gegooid.  

Hij spreekt zijn zorgen uit over alle discussies rond privacy. Bescherming van persoonsgegevens 

is uiteraard van groot belang, maar hij ziet dat er commissie op commissie wordt ingesteld terwijl 

er ook een common sense is dat men bij samenwerking ook moet kijken naar het belang van de 

gemeenschap en de mensen in kwestie. Daar moet men naar zijn mening niet eindeloos op blijven 

studeren. 

Het lijkt hem beter het jaarlijks overleg met de driehoek apart te agenderen. De vragen over de 

aangiftecijfers zijn onderwerp van gesprek in het overleg van de politieleiding met het ministerie. 

Daar zal hij ook in Noord-Holland de nodige aandacht aan besteden. Hij deelt de zorg. Een 

bezetting van zes personen bij het Bestuurlijk Interventie Team klinkt misschien krap, maar men 

moet zich realiseren dat er op deze doelgroep al veel meer inspanningen gericht worden, waarbij 

het optreden van het BIT de hardste vorm is. 

Hij zegt niet van plan te zijn meer openbare toiletten te laten plaatsen, omdat hij dat ziet als het 

accommoderen van mensen die de gemakkelijkste weg kiezen. Een vergelijkbare redenering zou 

men kunnen opzetten rond zwerfvuil en het plaatsen van prullenbakken. Hij geeft TH gelijk dat er 

meer bronnen zijn voor meldingen van jeugdoverlast dan de meldingen bij de politie alleen. Hij 

zal die bij toekomstige rapportages laten meenemen.  
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De discussie over statushouders is en wordt op veel plaatsen gevoerd, maar hij is het eens met de 

opmerking dat veiligheidsproblemen niet samenhangen met deze groep. 

 

De voorzitter sluit de bespreking van dit agendapunt af.  

 

9a. Toezegging nota Spijtoptantenregeling (oneigenlijk gebruik gemeentegrond) 

Wegens tijdgebrek is dit punt verdaagd naar de komende vergadering.  

 

9. Brief burgemeester Wienen d.d. 15 december 2016 inzake terugkoppeling pilot 

sluitingstijden horeca 

Wegens tijdgebrek is dit punt verdaagd naar de komende vergadering.  

 

10. Tweede bestuursrapportage 2016 VRK 

Wegens tijdgebrek is dit punt verdaagd naar de komende vergadering.  

 

11. Rondvraag 

De heer Garretsen (SP) vindt de nota Activabeleid horen bij het budgetrecht van de raad en 

vraagt het daarom op te waarderen tot een raadsbesluit en het niet te houden bij een collegebesluit 

zoals het nu bestempeld staat. 

 

De voorzitter merkt op dat men dit ingekomen stuk kan agenderen en dan kan bekijken hoe het 

verder behandeld zou moeten worden, bijvoorbeeld bij de P&C-cyclus. 

 

De heer Trompetter (AP) vraagt of er regels en vergunningen zijn rond de plaatsing van  

UMTS-masten. 

 

De heer Van den Raadt (TH) zegt dat hij al eerder technische vragen in deze richting heeft 

gesteld en vraagt de antwoorden naar alle commissieleden te sturen.  

 

Wethouder Van Spijk stelt voor deze vraag eerst als technische vraag uit te zetten. Sommige 

zaken zijn vergunningplichtig en dan gelden regels en moet er gehandhaafd worden. Hij heeft niet 

paraat hoe dat zit met deze masten. Naar aanleiding van de antwoorden op technische vragen kan 

men alsnog bekijken of een politieke discussie gewenst is. 

 

De voorzitter zegt te zullen laten bekijken hoe deze kwestie verder behandeld gaat worden, 

waarbij ook de antwoorden op eerdere vragen zullen worden meegenomen.  

 

De heer Van den Raadt (TH) vraagt of er bij het Reinaldapark sprake is van een tippelzone zoals 

her en der wordt beweerd. 

 

Burgemeester Wienen zegt dat navraag bij de politie en bij Spaarnelanden heeft opgeleverd dat er 

op afgelegen plekken wel regelmatig sprake is van minder gewenst gedrag, maar dat er geen 

aanwijzingen zijn voor het bestaan van een tippelzone. Er worden wel regelmatig condooms 

aangetroffen, maar volgens de politie wijst niets op systematisch tippelen of prostitutie in dat 

afgelegen gebied. De politie houdt het gebied wel nadrukkelijk in de peiling. 

 

De heer Van Driel (CDA) vraagt hoe het staat met de uitvoering van de motie over het 

aanbrengen van de tekst van artikel 1 van de Grondwet in de raadzaal. 

 

Burgemeester Wienen zegt dat enkele opties zijn uitgezocht en morgen in het presidium zullen 

worden besproken. Er wordt dus aan de uitvoering gewerkt. 
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12. Agenda komende raadsvergadering 

Op de agenda komen de notitie over het privacybeleid en de drie agendapunten 9a, 9 en 10 die 

vanavond door tijdgebrek niet konden worden behandeld. 

 

De heer Trompetter (AP) krijgt onvoldoende steun voor het agenderen van het antwoord van het 

college op de motie over Big Data en privacy (ingekomen stuk 2.1 van de vergadering van vorige 

week 2 februari). 

 

De heer Garretsen (SP) krijgt een meerderheid voor zijn voorstel de nota Activabeleid 2017 te 

agenderen ter verheldering van de status van het stuk en van onduidelijke passages. 

 

De heer Van den Raadt (TH) kondigt aan in ieder geval alvast schriftelijke vragen te zullen 

stellen over het voornemen van de VRK om 3,6 miljoen euro te investeren. 

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 19.59 uur.  

 


