
TRANSCRIPT VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN DE GEMEENTE HAARLEM 

Op 26 april 2018 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

De voorzitter: Goedenavond ik heet u welkom bij de commissie bestuur van 16 april. Ik heb twee berichten 

van verhindering en is van Frank Visser en van de heer Frans Smit. Die zullen er vanavond niet bij zijn. Voordat 

ik, ik zie de burgemeester is kort aangeschoven voor één rondvraag, dus die zullen we naar voren in de agenda 

schuiven. 

2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter: Maar ik wil eerst de agenda met u vaststellen. Even kijken, de agenda, ik pak hem er maar even 

bij. Kan de agenda zoals die er is, kan die conform vastgesteld worden. Zijn er andere punten waarover de 

commissie. De microfoon doet het niet? U kunt mij niet verstaan? Serieus? Ze kunnen mij niet verstaan. Nou 

goed ik zal mijn best doen. Zo beter? Ja? Ja. De vaststelling van de agenda. Kan de agenda zoals die is 

gepubliceerd, kan die worden vastgesteld volgens de commissie? Ja. Dank u wel. 

3. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

De voorzitter: Dan zijn er een, voordat we naar de verslagen gaan wil ik met jullie toestemming één rondvraag, 

twee rondvragen voor de burgemeester aangekondigd. 

De heer …: Voorzitter ik heb er een derde bij dan.  

4. Rondvraag 

De voorzitter: Oké. De heer Aynan, mevrouw, ik moet even weer de namen, mevrouw Sternberg, mijnheer 

Amand. U bent, uw naam heb ik ook nog niet, u heeft Kwee Tjoe Houw, ja? Dat bent u. En mijnheer IJsbrandy. 

Ja ik ga het proberen. En mijnheer Rijssenbeek. Jeetje, mijnheer. Nou burgemeester. De heer Sepers heeft een 

rondvraag aangekondigd aan de burgemeester. Ja u mag meteen de vraag. U moet eerst inloggen met uw 

pasje.  

De heer Sepers: Dank u wel voorzitter. Op 6 april 2018 is op last van de burgemeester het clubhuis van 

motorclub No Surrender in Haarlem gesloten. En ik zou de burgemeester willen vragen om te reflecteren op 

de feiten en omstandigheden die hem tot dat besluit hebben gebracht. U weet allemaal dat het verschijnen 

van motorclubs niet alleen in Haarlem maar ook in de rest van het land een onderwerp van heftig gesprek is. 

En op de effecten van dat besluit voor de veiligheid in Haarlem op dit ogenblik. Dank u wel.  

De voorzitter: Geef ik het woord aan de burgemeester. En die is ook nog niet ingelogd.  

Burgemeester Wienen: Mijn pasje werkt hier niet. Dus ik moet het 

De voorzitter: Oh. Heb je een pasje voor de burgemeester? Dat wordt even gemaakt. Misschien is het handig 

als mijnheer Aynan alvast zijn vraagt stelt, dan maken we dat rondje even.  



De heer Aynan: Ja voorzitter er waren twee aangekondigde vragen. Het lijkt me netjes om met de 

aangekondigde vragen te beginnen. 

De voorzitter: Mijnheer Houw. Nee? Kwee. 

De heer Kwee: Mijnheer Kwee. Sorry ik ben van Chinese afkomst, Kwee is mijn achternaam en staat vooraan. 

De voorzitter: O zo. 

De heer Kwee: Ik gebruik Chinese schrijfwijze.  

De voorzitter: Excuus daar voor. U mag uw vraag stellen. 

De heer Kwee: Ik had een vraag over de aanvraag van verklaring van VOG, verklaring omtrent gedrag, 

aanvraag daarvan. Het is nogal druk en daarvoor moet eerst een afspraak gemaakt worden en dat duurt al 

bijna drie weken, meer dan drie weken om die afspraak te kunnen maken. En als die afspraak is geweest dan 

duurt het nog een week of vier voordat dan de verklaring wordt afgegeven. Dat was al wat lang. En ja de vraag 

is het kan ook een belemmering zijn juist bij aanvaarden van werk of verkrijgen van werk. Is daar een manier 

om dat te verkorten? 

De voorzitter: Prima. En dat is uw vraag. 

De heer Kwee: Ja. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan een rondvraag aangekondigd door de heer Van den Raadt. Ik neem aan dat 

mijnheer Aynan. 

De heer Aynan: Ja voorzitter wij gaarne even de vraag stellen aan de burgemeester eigenlijk. De geldstroom 

wordt nu in de publiciteit is de financiering voor moskeeën is de burgemeester daarmee bekend. Zo ja wilt u 

ons daarvan op de hoogte stellen en of dat in Haarlem gold. U heeft tegen mijn collega gezegd een tijdje terug 

dat er niks aan de was, maar de geruchten gaan dat ‘t misschien ook mogelijk zou zijn in Haarlem. En de 

tweede vraag is, die heb ik net aangemeld, dat is de overlast van jeugd omtrent een Dellewijk dat de mensen 

en bewoners daar last hebben wij de winkelcentrum van jongelui en daar is ook weer de vraag is er genoeg 

handhaving daar. Want mensen bellen de politie, ze bellen iedereen en er komt niks van terecht tot op heden. 

En wat is uw oplossing en gaat u er wat aan doen. 

De voorzitter: Ik neem aan burgemeester, kunt u deze aangekondigde, volgens mij was de tweede vraag van 

de actiepartij was ook niet voor u, maar voor mijnheer Botter.  

Burgemeester Wienen: Nog steeds niet, oh jawel. Oh sorry, sorry hij doet het wel, ja. Oké. Eerst even over 

clubhuis No Surrender, voor No Surrender. Wij hebben in Haarlem een heel helder beleid, namelijk dat daar 

waar de wet overtreden wordt daar wordt tegen opgetreden en dat gebeurt zeker ook bij motorclubs die 

zichzelf betitelen als 1% outlaw motogame club. En dat betekent dat zij vinden dat de wetgeving en de regels 

niet op hen van toepassing zijn. Nou daar denken wij anders over. Dus op het moment dat wij de aanwijzing 

hebben dat een dergelijke club een clubhuis heeft dan wordt er door de politie gekeken van of het daar in de 

haak is of niet. En dat is in dit geval ook gebeurd en daarbij zijn bij de inval dusdanige hoeveelheden drugs, 

zowel softdrugs als harddrugs van diverse soorten aangetroffen dat er duidelijk sprake is van 

handelshoeveelheden en niet van eigen gebruik. En dat op grond daarvan de daarbij horende sanctie door mij 



is toegepast, nadat ik daarvan op de hoogte ben gebracht. Dan wordt het clubhuis gewoon gesloten. Voor de 

rest is de zaak van het openbaar ministerie, dus de strafrechtelijke stappen die ondernomen worden. Als het 

gaat om de vraag hoe zit het met de veiligheid in Haarlem. Ik denk goed. Wat ik merk is dat de motorclubs 

minder zichtbaar zijn en dat is ook wel logisch. Er zijn, het afgelopen jaar zijn er drie motorclubs gesloten. Eén 

zaak dient op dit moment voor de rechter. Dat staat ook zo nu en dan in de krant. Dat gaat over de Hells 

Angels. De beide andere daar volgt het justitie traject, maar bestuurlijk doen wij direct lik op stuk en dat doen 

we op het moment dat het zich voordoet. Ik krijg de informatie, op basis van die informatie wordt er 

ingegrepen. Ja verdere reflectie lijkt me op dit moment ook niet echt nodig.  

De voorzitter: Ja mijnheer Sepers, Partij van de Arbeid. 

De heer Sepers: Nog een korte vervolgvraag burgemeester. Is het nou zo dat na de sluiting van die clubhuizen 

dat er, ja laat ik zeggen, verdachte activiteiten op niet verdachte plaatsen of verdere ongewenste plaatsen dat 

die daar naar toe verschoven zijn? Of is dat niet aan de orde, want dan zou het helemaal effectief zijn. 

Burgemeester Wienen: In het geval van de Hells Angels is daar helemaal geen sprake van. Wel probeert men 

het weer open te krijgen, maar in ieder geval is niets bekend van andere locatie in Haarlem waar men zou 

proberen weer activiteiten te ontplooien. Ik verwacht dat eerlijk gezegd ook niet direct van No Surrender. Dat 

was een eerste vestiging die ze hier hadden. De Trailer Trash daar is eerder een pand gesloten en die hebben 

toen een ander pand gezocht en gevonden waar ze hun activiteiten weer voortzetten en daar is ook weer 

ingegrepen. We zitten er bovenop en de ervaring leert dat motorclubs daar gevoelig voor zijn, minder 

zichtbaar worden en op een gegeven moment ook hun heil elders zoeken. Dat is natuurlijk ook niet wat we 

willen, want we willen dat het gewoon stopt. Maar in ieder geval men weet dat in Haarlem het beleid heel 

strak is en dat ze daar binnen de kortste keren worden aangepakt.  

De voorzitter: Dan was er een vraag van Trots Haarlem. 

Burgemeester Wienen: Ja de geldstroom financiering moskeeën. Natuurlijk volg ik de discussie daarover en de 

documentatie daarover. Er is geen informatie bekend over moskee in Haarlem die in dit dossier een rol speelt. 

Dat lijkt me op dit moment enige relevante punt. Maar wij volgen de discussie zeker en ik krijg ook de 

informatie die, zeg maar zoveel mogelijk informatie om ervoor te zorgen dat als er iets aan de hand is, dat we 

dan ook geïnformeerd zijn. Ten aanzien van overlast jeugd in Delfwijk daar kan ik alleen maar van zeggen dat 

ik dit signaal op deze manier niet gekregen heb. Dus ik zal daar naar informeren en kijken of er nadere 

maatregelen nodig zijn. 

De voorzitter: Mijnheer Amand, Trots Haarlem. 

De heer Amand: Dank u wel voorzitter. Ik heb nu wel een vervolgvraag. Kijk het is natuurlijk eerst 

Marsmanplein geweest en nu verplaatst het naar de winkels om de hoek, dus dat is Rijksstraatweg en 

contreien en de bewoners daar die worden lastig gevallen ‘s avonds laat, ‘s morgens vroeg en noem het maar 

op. Waarschijnlijk komen ze niet uit Haarlem, maar de overlast is er wel. Dus informeer eens even misschien 

bij de politiehandhaving, maar het schiet wel tekort daar. 

De voorzitter: Dan geef ik het 

Burgemeester Wienen: Nee dat gaan we doen, heb ik net gezegd. 



De voorzitter: Dan geef ik het woord aan wethouder Botter voor een reactie. 

Burgemeester Wienen: Dan ga ik er vandoor hè. 

De voorzitter: Nee er zijn nog een heleboel, ja. Maar even de vraag van mijnheer Kwee. 

De heer Botter: Het klopt inderdaad, de constatering die u heeft gedaan, dat het zo’n op dit moment drie 

weken duurt voordat je een afspraak kunt maken. Dat is natuurlijk vrij lang, maar het heeft alles te maken ook 

met vakantie periode en de drukte die op dit moment aan de balies plaatsvinden, alle balies zijn bezet naar 

toegenomen en het kan gewoon niet sneller. Het punt dat het dan vervolgens nog vier weken duurt, dat is 

heel erg afhankelijk van het type VOG. De meeste VOG’s die worden afgegeven ook bijvoorbeeld voor 

vrijwilligerswerk, maar ook voor de meeste banen, dat kost een periode van vier dagen. En daarmee is het in 

ieder geval minder schrijnend als u zegt, maar het is nog altijd vrij lang. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we, dit waren de aangekondigde rondvragen. Dan ga ik nu naar de 

rondvragen die in de commissie waar de handen voor omhoog gaan. Eerst mijnheer Aynan, Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: Ja dank u wel. Het was van de week een nationaal nieuws dat bij Schiphol nv uitbreiding boven 

veiligheid gaat. En ik wil graag weten wat de voorzitter van de veiligheidsregio daarvan vindt. 

De voorzitter: Prima. Zal ik eerst even de rondvragen doen, dan kunt u even nadenken. Mevrouw Sterenberg, 

VVD. 

Mevrouw Sterenberg: Ja dank u wel. Nog ander nieuws is dat er een erfgoed Leiden is veroordeeld tot de 

betaling inzake erfgoedrechten en wij zitten als gemeente Haarlem zitten we in de gemeenschappelijke 

regeling voor het Noord-Hollands archief. En het gevolg van die ene uitspraak is dat dus alle archief regelingen 

hebben al hun digitaal materiaal, hun fotomateriaal offline moeten zetten. Dus ook het Noord-Hollands 

archief. Dat is een enorme tegenslag natuurlijk een digitale strategie, maar dat kan ook, er ligt ook een 

sommatie en wij zijn daar natuurlijk als gemeenschappelijke regeling bij betrokken. Dus hoe gaan wij hierop 

handelen en hoe gaan wij ook zorgen dat de digitale strategie ook beter aansluit op het recht. 

De voorzitter: De heer IJsbrandy, Hart voor Haarlem. 

De heer IJsbrandy: Ja ik heb een vraag over de kermissen waarmee we weer verblijf worden deze weken. We 

krijgen er veel klachten over van bewoners, omwonenden en ook van ondernemers. We vroegen ons af of er 

recent een evaluatie is geweest van zeg maar maatschappelijke kosten-baten van de kermissen zoals we die 

op dit moment organiseren en of dat eventueel aanleiding is om daar nog eens naar te kijken. 

De voorzitter: Mijnheer Rijssenbeek, D66. 

De heer Rijssenbeek: Ja dank voorzitter. Mijn rondvraag, ik heb eigenlijk twee rondvragen, en die gaan ook 

over de kermissen. Al in november 2016 heeft D66 samen met de PvdA en GroenLinks een motie ingediend 

om eigenlijk ook, mede de vraag van de heer IJsbrandy, maar vooral over de locatie onderzoek te doen. Die is 

in september vorig jaar door de commissie behandeld. Toen is het college eigenlijk teruggestuurd met, nou ja 

niet een aanvullende opdracht, maar gewoon een opdracht die een jaar daarvoor al werd gegeven. En ik heb 

nu even technisch uit gevraagd wanneer de uitkomst daarvan te verwachten is. Ik hoor september 2018, dat is 

bijna twee jaar na de oorspronkelijke motie. De vraag aan de burgemeester is vindt u dat niet wat lang. En de 



vraag is ook kunt u ons toezeggen dat u daar zodanige spoed achter gaat zetten dat we het nog voor het 

zomerreces inhoudelijk kunnen bespreken in deze commissie. Dat is eigenlijk een tweeledige eerste vraag. 

Tweede vraag is dan dat ik zojuist een signaal binnen krijg dat er vandaag op de kermis op de Zaanderlaan bij 

de octopus, de spin zoals ik dat vroeger zelf noemde, een onderdeel zou zijn afgebroken. Ik heb dat zelf niet 

kunnen controleren, maar hij zou inmiddels gerepareerd zijn en hij doet het weer. Vraag is of dat aanleiding 

geeft om toch nog eens heel kritisch te kijken naar de veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen en de 

keuringen van de installaties die daar staan. 

De voorzitter: Waren dat alle rondvragen vanuit de commissie aan de burgemeester? Dan geef ik het woord 

aan de burgemeester. 

Burgemeester Wienen: Ja dank u wel. Voor wat betreft Schiphol. De voorzitter van de veiligheidsregio is de 

burgemeester van Haarlemmermeer. Dus dat even voor alle helderheid. De opmerkingen die gemaakt worden 

over uitbreiding boven veiligheid, heeft nu betrekking op een policy van de veiligheidsregio. Veiligheidsregio 

heeft daar ook maar beperkte invloed op moet ik erbij zeggen, maar daar waar wij betrokken zijn als 

veiligheidsregio bestaat in ieder geval deze aanpak en deze benadering niet. Dus ik kan informeren wat er, of 

wij de consequenties van zo’n benadering bij Schiphol zelf mogelijk zouden kunnen tegenkomen, maar wij 

hebben die benadering niet als veiligheidsregio. 

De voorzitter: VVD, nee bij de rondvraag is dat niet de bedoeling. Dan ontstaat er geen debat. U kunt uw vraag 

stellen en een krijgt een antwoord. Ik heb net twee keer een aanvullende vraag toegestaan en daarmee was ik 

eigenlijk al een beetje te coulant. 

Burgemeester Wienen: Dan de erfgoed. Er is bij het Noord-Hollands archief is men zich zeer bewust van de 

ontwikkelingen die op dat punt gaande zijn en de noodzaak om daar dus snel en goed op te reageren. Wij 

hebben nog heel recent in de bestuursvergadering hebben wij hierover gesproken met elkaar en alle zeilen 

worden bijgezet om te zorgen dat wij adequaat in overeenstemming met de wettelijke regels kunnen 

opereren. Maar dat zal toch moeten binnen het mogelijke. Dus in ieder geval zijn wij ons bewust van het 

belang om dit goed te regelen. De kermissen. Wat betreft de afweging maatschappelijke kosten-baten. Er 

heeft al eerder in de raad discussie plaatsgevonden. Om te beginnen ten aanzien van de kermis hier op de 

Grote Markt was de opvatting in de raad dat daar geen reden is om er verder naar te kijken en om daar 

eventueel nog iets aan te doen. Ten aanzien van de locatie Zaanderlaan is er wel gezegd van daar vinden wij 

dat er nog vraagtekens zijn. Die hebben met name te maken met de zienswijze en de klachten van 

omwonenden dus aan de ene kant, en aan de andere kant de vraag dit is eigenlijk een straat, een doorgaande 

weg. Als je die zolang blokkeert voor een kermis in een woonomgeving, is het dan niet mogelijk om een betere 

locatie te vinden. Die opdracht dat hebt u net gehoord van de heer Rijsselbeek, dus daar ga ik meer verder, die 

heeft aangegeven van ja dat duurt al een hele tijd. Wij hebben toen dit speelde, toen in 2017 de rapportage 

van het college voorlag en de raad zei dat wij vinden dat juist op dat punt van de alternatieven onvoldoende 

informatie is opgenomen, dat het onmogelijk was om dat nog te regelen voor de besluitvorming over de 

vergunning voor dit jaar. En daarom heeft het op dat moment ook niet de hoogste prioriteit gehad. Wat wel 

de absolute toezegging is, is dat wij komen met die rapportage voor de besluitvorming over de toekenning van 

de kermis 2019. En dat is ook de reden waarom u het technisch antwoord gekregen hebt zoals u het gekregen 

hebt. Als u nu vraagt kan het ook nog naar voor het zomerreces gehaald worden, ik denk dat dat niet lukt. 

Omdat daarvoor nog te veel moet gebeuren en ik zou het jammer vinden als we opnieuw met iets komen 

waarvan u zegt ja hier kunnen we niet mee uit de voeten. Dus we de toezegging is het komt ruim voor het 



moment waarop wij over een nieuwe vergunningaanvraag zeg maar een uit vraag voor de kermis 2019 

moeten besluiten. 

De voorzitter: Prima. Daarmee, aanvullende vragen heb ik net ook toegestaan, dus dat krijgt u ook. Oke. 

Burgemeester Wienen: U hebt gelijk, ja. Die informatie heb ik niet. Ik heb doorgekregen vandaag dat er een 

inspectie heeft plaatsgevonden zeg maar aan het begin van de kermis met alle veiligheidsdiensten en dat hij 

inspectie goed is verlopen. Dus men heeft geconstateerd dat het goed was op dat moment. Van het incident 

weet ik niet, ik ga dat natrekken en ook kijken in hoeverre de reparatie dan zodanig geweest is dat je er 

vertrouwen in kan hebben dat het dan wel helemaal goed zit. Maar ik weet het op dit moment niet. 

De voorzitter: Aanvullende vraag de heer Rijssenbeek. 

De heer Rijssenbeek: Nou niet een aanvullende vraag, eerder iets wat om mee te geven wat ik misschien net 

niet helemaal goed duidelijk heb gemaakt. Maar het signaal wat ik heb gekregen is dat het dus echt in bedrijf 

is, terwijl die octopus aan het draaien was, dat er toen een onderdeel vanaf is gevlogen. En gelukkig dus niet 

op andere mensen terecht is gekomen. Maar als dat zo is dan lijkt mij dat een zeer ernstig incident. Dus alle 

reden om dat inderdaad goed na te gaan.  

Burgemeester Wienen: Zeker, dat zal ik doen. 

De voorzitter: Goed, dit waren de rondvragen vanuit de commissie. 

5. Vaststellen concept verslag van de commissie van 8 maart 2018 

De voorzitter: Dan gaan we even terug in de agenda, in ieder geval de burgemeester dank u wel. Gaan we 

even terug in de agenda, want wij hebben overgeslagen het vaststellen van het verslag van 8 maart. Heeft de 

commissie er behoefte aan dat ik hem pagina voor pagina noem of kan ik hem in één keer vaststellen. Zijn er 

nog, mijn voorkeur gaat uit naar het laatste, zijn er nog opmerkingen over het verslag van 8 maart? Nee? Dan 

stellen we dat bij deze vast. 

6. Agenda komende commissievergadering(en), actielijst en jaarplanning 

De voorzitter: Dan de agenda voor de komende commissievergadering. Ter advisering zijn twee stukken 

ontvangen. Eerste is een eervol ontslag van een lid van de adviescommissie bezwaarschriften en het tweede is 

een begroting en het jaarverslag van de veiligheidsregio Kennemerland onder voorbehoud van tijdige 

aanlevering. Een ter bespreking is ontvangen jaarverslag van de adviescommissie bezwaarschriften over het 

vorige jaar. Dan en de actielijst en de jaarplanning, is agendapunt 6.  

6.1 * 2018195365 Actielijst commissie Bestuur t.b.v. vergadering 26 april 2018 

De voorzitter: 6.1 actielijst commissie Bestuur. 

6.2 * 2018195352 Jaarplanning commissie Bestuur t.b.v. vergadering 26 april 2018 

De voorzitter: En de jaarplanning voor de commissie Bestuur. Kan ik daar iemand over het woord geven? 

Mijnheer Gun, GroenLinks. 



De heer Gun: Ja voorzitter dank u wel. De actielijst is een lijst wat wij als raadsleden met een taak om het 

college te controleren graag als hulpmiddel gebruiken. Wat wij daarop zien staan zijn acties uit 2015, waarvan 

de datum elke keer wordt verlengd. Ik heb daar in de vorige bestuursperiode meerdere malen een opmerking 

over gemaakt. Het valt mij op dat na mij opmerking de lijst ook weer wordt opgeschoond. Ik zou aan het begin 

van deze periode willen vragen om dat gewoon regelmatig te doen zodat wij onze controlerende taak kunnen 

uitvoeren. Dat met betrekking tot de actielijst. Als het gaat om de jaarplanning dan, en het verzoek is dus of 

het college de portefeuillehouder of via de griffie of hoe dan ook dat kan toezeggen dat we dat ook echt 

kunnen inzetten als controlemiddel. Het tweede punt de jaarplanning, daar staan een aantal ijkmomenten in 

in de begroting kadernota, de circulaires et cetera. Ter wel hoor daar in de vorige bestuursperiode, ook op 

aandringen van GroenLinks juist over hebben afgesproken dat de toezeggingen die hier worden gedaan om 

een punt te behandelen in deze commissie op die lijst zouden komen. En die lijst is niet volledig. En ik zou 

graag willen vragen om deze middelen te gebruiken om stukken hier te kunnen agenderen en dat we dus ook 

gewoon zien wanneer het besproken kan worden. Dat was een, overigens in de vorige periode ,een commissie 

brede oproep en ik herhaal hem namens alle collega’s in de vorige periode, maar ook namens jullie als nieuwe 

leden van deze commissie, om daar op deze manier mee om te gaan. En ik hecht er echt veel waarde aan dat 

we dat ook kunnen ontvangen op deze wijze. Dank u. 

De voorzitter: Helder. Mijnheer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Ja het gaat om het vaststellen van de agenda van volgende keer. Ik heb al herhaaldelijk aan 

de burgemeester vragen gesteld over de instelling van een onafhankelijk fonds voor onderzoeksjournalistiek. 

De heer Remkes zou daar conferentie voor organiseren, ook de heer Broertjes van Hilversum is daar in 

geïnteresseerd. Voorzitter, ja ik, de heer Remkes komt niet los, dus ik heb in een mail gevraagd om de 

volgende keer dat fonds op de agenda te zetten en ik heb daarbij persbericht gevoegd van de gemeente 

Leiden die ondertussen zo’n fonds heeft ingesteld.  

De voorzitter: Ja. Ik kijk eventjes naar de griffie. Oké. Ja, als u even stand van zaken, als dat commissie breed 

gedragen dat was het volgens mij zelfs al, dan zou dat op de agenda komen te staan. Ik heb even niet de check 

van het bord af door de commissie dan doen we even check dubbel check, wordt door de commissie 

gedragen, ja? Dan komt het op de agenda. 

De heer Garretsen: Nou ja aanvullend daarop, dat is dus één van de voorbeelden die ik net aandraag dat de 

commissie verzoekt om, staat niet op de actielijst, komt niet op de jaarplanning. Dus het sluit heel mooi aan bij 

elkaar.  

De voorzitter: Ik zag nog een vinger van mijnheer Trompetter en mijnheer IJsbrandy. Mijnheer Trompetter, 

Actiepartij. 

De heer Trompetter: Ja dank u voorzitter. Op zich is onze fractie ook voor zo’n fonds, alleen, nou ja goed, over 

de invulling moeten we het toch maar hebben. 

De voorzitter: Het gaat op dit moment  

De heer Trompetter: Om de agenda inderdaad en daar kan iedere fractie zijn mening en standpunt naar voren 

De voorzitter: Ik geef het woord aan de heer IJsbrandy, Hart voor Haarlem. 



De heer IJsbrandy: Ja mijn, sorry, mijn opmerking ging ook over de actualiteit van de actielijst en de data die 

daarop vermeld staan, die niet erg actueel lijken, ja. 

De voorzitter: Zijn er nog meer opmerkingen over de actielijst en de agenda en de jaarplanning. De heer 

Rijssenbeek, D66. 

De heer Rijssenbeek: Ja dank u voorzitter. Het zal misschien niet verbazen, maar over de kermis. Wij hebben 

net een harde toezegging gehad van de burgemeester waar ik blij mee ben. In de actielijst staat die op 22 juni 

2018. Ik hoor net dat dat waarschijnlijk september wordt, ook na een technische uitvraag. Maar dan wil ik ook 

wel dat die daadwerkelijk in september op de agenda van de commissie bestuur komt en dat het geen maand 

later wordt. Want wij zijn nu al twee maanden of twee jaar hier op aan het wachten. Ander punt wat ik in 

ieder geval in de jaar agenda niet terug zie, maar wat ik mij ook nog wel herinner wat terug zou gaan komen, is 

het prostitutiebeleid. We hebben natuurlijk in één van de laatste raden, misschien wel dé laatste raad, hebben 

we daar een interessant debat over gevoerd en daar zou nog op worden teruggekomen. Dus die kan nog aan 

de jaaragenda worden toegevoegd. Dat even wat mij betreft in een minder urgentie, maar wel om op de 

agenda te houden. 

De voorzitter: Interruptie de heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ik ben het 100% eens met de heer Rijssenbeek. 

De voorzitter: Wat fijn. Dan geef ik het woord aan mijnheer Botter. 

De heer Botter: Ja dank u wel mevrouw de voorzitter. Waar het mij om gaat is dat we vanaf het begin af aan 

een zo heldere en goed mogelijke actielijst hebben. Dat vraagt een vereende inspanning om te voorkomen 

wat er vorig jaar gebeurd is, de afgelopen periode. Dus mijn voorstel zou zijn dat in ieder geval iemand van de 

griffie de voorzitter of straks een vaste voorzitter van de commissie bestuur en de betreffende wethouder die 

dit in zijn pakket heeft met elkaar rond de tafel gaan zitten om te zorgen dat die actielijst wordt opgeschoond 

en dat er op toegezien wordt dat hij ook up-to-date blijft. En ik denk in ieder geval vanuit samenleving, maar ik 

kan daar niet over oordelen hoe dat hier is gegaan, dat de toenmalige vaste voorzitter elke drie maanden 

gewoon bij mij langs kwam en ook bij mijn andere collega’s van Samenleving om te toetsen hoe is het met de 

actielijst, hoe staat het er mee, wat kan er van af en wat ontbreekt. Dus dat is iets wat volgens mij dan ook 

hier moet gebeuren. 

De voorzitter: Prima. Zijn er nog aanvullende vragen uit de commissie? Mijnheer Gun. 

De heer Gun: Geen aanvullende vraag. The proof of the pudding is in the eating zou ik willen zeggen. Dus wij 

zien het, deze toezegging graag terug op de actielijst vervolgens terug komen, geupdatet. 

De voorzitter: Andere opmerkingen? Nee?  

7. Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

De voorzitter: Dan gaan wij over naar de spreektijd voor belangstellenden. Dat zijn er een aantal. Dat zal wel 

zijn omdat het ze de eerste commissie is van deze nieuwe periode. We hebben er mijnheer Sloos, mijnheer 

Jacobs, mevrouw Helmond-Snoeks, mijnheer Smid en mijnheer Pos. En graag ook in die volgorde. Mijnheer 

Sloos mag ik, ja ik had u al zien zitten. U weet hoe het werkt hier. U heeft drie minuten de tijd om in te 



spreken. Daarna kunnen de commissieleden vragen stellen ter verduidelijking. En als de commissie vragen 

hebben aan de wethouder kunnen ze die stellen tijdens de rondvraag. Gaat uw gang. 

De heer Sloos: Ja. Dank u wel voorzitter. Ik zit hier op aanraden van twee raadsleden, waarvan een inmiddels 

ex, waar ik een gesprek had over het verloop van de gemeenteraadsverkiezingen, het tellen ervan. En zij 

zeiden van misschien is het wel handig als je je ervaringen even deelt met de commissie die daar over gaat. 

Vandaar dat ik hier zit. Ik ben, 16 jaar lang ben ik lid van het stembureau, waarvan de laatste 14 jaar als 

voorzitter. En laat ik maar bekennen, ook ik heb in het verleden gerotzooid met de uitslagen. Dat heb ik niet in 

mijn eentje gedaan, dat hebben meerdere mensen gedaan. Want als je om 01.30 uur gaat aankondigen een 

hertelling, twee stemmen te hervinden, maak je je daarmee niet populair, dus wordt er al snel tot een blanco 

stem en een ongeldige stem verklaard om de boel op nul te krijgen. Ik ben daar een jaar of zes geleden mee 

gestopt. Temeer omdat gemeente ineens niet meer eiste dat alles op nul uitkwam. Dus zo ik al heb, ik heb de 

laatste jaren bijgehouden wat ongeveer de foutmarge is in het huidige systeem van stemmen tellen, want die 

fouten zitten er in, kan ik u bij deze vertellen. Bij zo’n 1000 stemmen heb je een foutmarge van 1,5 promille. 

Dat wil zeggen dat je er 1,5 naar boven hebt en 1,5 naar beneden. Oftewel 3 stemmen dat je ernaast zit. Er zijn 

stembureaus met 2000 leden, eh stemmen, dan weet u wat ongeveer de marge daar is. Ik probeer eigenlijk 

duidelijk te maken dat er met de huidige stand van zaken wel degelijk verbeteringen zijn aan te brengen en die 

heb ik zelf ook aangebracht. Alleen de suggesties die ik daarbij heb gedaan, die worden niet overgenomen 

door de ambtenaren die de verkiezingen organiseren. Om een hele simpele te nemen, ik heb in excel een 

sjabloon gemaakt waardoor in ieder geval de optelfouten worden voorkomen. Ik heb gezegd zet zo’n soort 

sjabloon op een usb-stick die beveiligd is en dan voorkomt u in ieder geval die fout. Want ik heb ook een klein 

keukenweegschaaltje om de stembiljetten te tellen, naast het tellen ook even te wegen zodat op die manier je 

telfouten eruit haalt. Ook die suggestie is niet overgenomen. Ik heb gekleurde wasknijpers genomen zodat je 

bij 10 in ieder geval ziet wat 10 biljetten is zodat je makkelijk kan doortellen, ik heb gezegd dat je dat 

eventueel wat kunt vereenvoudigen met, ook die suggestie wordt niet overgenomen. Met andere woorden 

mijn vraag aan u is eigenlijk, wij hebben besloten toen we de computer afschaften, om eigenlijk weer met 

potlood en papier te stemmen, waar ik op zich niks op tegen heb, lijkt mij een prima systeem, maar is toch een 

beetje of je met paard en wagen gaat rijden en dan hoef je die paard en wagen niet met houten wielen te 

doen en met reuzel vet te smeren, maar dan kun je er gewoon keurig nette kogel gelaagde wielen onder 

zetten met schijfremmen en ledverlichting in plaats van carbidlampen. Dus waarom er nu zo archaïsch bezig 

zijn terwijl heel voor de hand liggende systemen, stemmenwegen in plaats van tellen is niet een uitvinding van 

mij maar van de Nederlandse Bank, dat doen ze namelijk ook met hun geld, om dat te doen. Ik heb 

De voorzitter: U bent door uw tijd heen. Kunt u afronden alstublieft? 

De heer Sloos: Ja ik heb de firma Maak, dat is zoals u weet, heb ik benaderd, heb ik connecties mee en 

gevraagd goh zouden jullie er voor voelen om eens een keer met elkaar rond de tafel te gaan zitten en te 

kijken of we tot een aantal voorstellen kunnen komen waardoor het tellen van de stemmen niet alleen beter 

en sneller gaat, maar ook vooral eerlijker. Dank u voor uw aandacht. 

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er vragen vanuit de commissie? Is de bijdrage helder? Mijnheer Gun, 

GroenLinks. 

De heer Gun: U geeft aan dat u graag in gesprek wil met het onderdeel van de organisatie die daar over gaat 

en u zegt dat lukt mij niet. En wat is dan de reactie die u krijgt? Is het om welwillendheid van de organisatie en 

vraagt u ons om dat mogelijk te maken, of zegt u zoek één van de middelen, u draagt er een aantal aan om het 

opener, transparanter en daarmee ook eerlijker te krijgen? 



De heer Sloos: Nou datgene wat ik aan de dienst van de verkiezingen heb medegedeeld, die zeggen van zoals u 

het voor uzelf doet is dat prima, maar wij nemen het niet over, wij gaan het niet overnemen. En er zit dus, nog 

steeds zit er een telmachine in zonder telstrook. Ik begrijp in de vredesnaam niet hoe je dat kan doen bij een 

verkiezingsuitslag, maar goed terzijde. 

De voorzitter: De heer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Ja mijn vraag is eigenlijk, u zegt wij nemen dat niet over. Wordt er dan een reden bij 

gegeven waarom nemen ze het niet over. 

De heer Sloos: Ja omdat men met paard en wagen verder wil. Nou ja de suggestie ligt hier in, mijn is niet 

gevoelig voor initiatieven die het huidige proces kunnen verbeteren, omdat het gaat zoals het gaat. 

De voorzitter: Dank u wel. Als u plaats zou willen maken voor mijnheer Jacobs, dan kan ik mijnheer Jacobs van 

harte welkom heten. Ook u heeft drie minuten om uw verhaal te doen. Gaat uw gang. 

De heer Jacobs: Goedenavond allen. Dames en heren mijn naam is Lennart Jacobs, ik ben 23 jaar, ik studeer 

geschiedenis. Ik verdien mijn geld met een parttime job als huizenbegeleider. Die baan heb ik sinds dit jaar 

februari. Daarvoor werkte ik twee jaar bij een tankstation en ik had het daar goed naar mijn zin, ik had leuke 

collega’s, baan was goed en ik had hart voor de zaak. Toch is mijn contract na twee jaar niet verlengd. Om de 

simpele reden dat mijn werkgever mij geen vaste baan wilde aanbieden ondanks mijn goede prestaties. Mijn 

nieuwe werkgever heeft mij geeneens een contract aangeboden, ik heb namelijk maar een overeenkomst tot 

opdracht. Ik ben dus een freelancer. Zonder doorbetaling bij ziekte, zonder WW opbouw en zonder enige 

basiszekerheid. Ik zit dus al jaren vast in flex. En ik ben niet de enige. Met mij zitten honderdduizenden 

jongeren in Nederland in een draaideur van onzeker flexwerk. Werkgevers gebruiken flexwerk niet om Piet en 

ziek op te vangen, maar zetten het structureel in om kosten te besparen. Zo wordt er winst gemaakt over de 

ruggen van jongeren. En daarmee kunnen we geen toekomst opbouwen. Met flexcontracten verdienen we 

dus minder, kunnen we geen hypotheek afsluiten of een eigen huurhuis veroorloven, moeten we later aan een 

gezin beginnen en bouwen we geen pensioen op. En dat gaat voor problemen zorgen, dat zorgt al voor 

problemen, ook in Haarlem. Ik heb me daarom aangesloten bij Young & United van de FNV. In Haarlem 

hebben we steun van GroenLinks, D66, de Partij van de Arbeid, de SP en de Actiepartij die onze petitie hebben 

getekend voor meer zekerheid op de banenmarkt. Wij zetten ons gezamenlijk in om het probleem van verdere 

flexibilisering in Nederland en ook in Haarlem onder de aandacht te brengen en aan te pakken. Want jongeren 

vinden flex niet sexy. Flexwerk is onzeker werk en jongeren willen juist zekerheid. En daarom sta ik hier 

vandaag, of zit ik hier eigenlijk vandaag. De gemeente Haarlem wil een goede werkgever zijn, de zogenaamde 

flex file onder gemeente ambtenaren is nu relatief klein. En dat is mooi, dat is goed. Maar de gemeente huurt 

de laatste jaren wel steeds vaker uitzendkrachten in. Bovendien wordt niet alleen gemeentewerk gedaan door 

mensen die direct voor de gemeente werken, veel werk wordt namelijk aanbesteed. En dat werk wordt 

uitgevoerd door bedrijven die vaak wel flexwerkers in dienst hebben. Daarmee draagt de gemeente indirect 

bij aan de onzekerheid op de Haarlemse arbeidsmarkt. Ik wil daarom namens alle aangesloten jongeren van 

Young & United de gemeente oproepen om in haar personeelsbeleid en ook haar gemeente 

aanbestedingsbeleid rekening te houden met de risico’s van Flexwerk. U zou bijvoorbeeld kunnen eisen dat 

werkgevers niet meer dan een bepaald maximum percentage flexwerkers inzetten in het werk dat ze doen 

voor de gemeente. En blijft mensen in vaste dienst nemen in plaats van uitzendkrachten in te zetten. Zo bent 

u als gemeente een echt goede werkgever en geeft u het goede voorbeeld aan heel Haarlem. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er vragen vanuit de commissie? Mijnheer Aynan, Jouw Haarlem. 



De heer Aynan: Aynan voorzitter. Dank u wel. Bent u bij het pipa’s geweest vorige week om dit onder de 

aandacht te brengen van de onderhandelaars van de nieuwe coalitie? 

De heer Jacobs: Ik persoonlijk niet. 

De heer Aynan: Maar als Young & United?  

De heer Jacobs: Als het goed is niet. 

De heer Aynan: Nou dan hoop ik dat de coalitie, de beoogde coalitie hierbij heel goed geluisterd heeft naar 

deze waardevolle inbreng. Dank u wel trouwens. 

De voorzitter: Mijnheer Gun. 

De heer Gun: Ja even reactie op mijnheer Aynan. De inspreker heeft een aantal partijen genoemd, volgens mij 

zelfs alle vier die aan de onderhandelingstafel zitten. Dus wij zijn zeer zeker op de hoogte en hebben de petitie 

zelfs getekend. 

De voorzitter: Maar heeft u een vraag? Oké. Zijn er vragen vanuit de commissie? Mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja er hebben vijf partijen ondertekend, er zitten hier 12 partijen aan tafel. Dus misschien 

kunt u aan de overige zeven partijen vertellen wat ze de inhoud van de petitie was. Natuurlijk zijn wij het met 

de heer Aynan eens dat de coalitie dit in het coalitieakkoord moet gaan opnemen, daar gaan wij van uit. En 

verder kunt u misschien wat vertellen over uw persoonlijke ervaring, wat het in uw persoonlijk leven betekent 

dat u elke dag maar Flexwerker bent, bijvoorbeeld bij de benzinepomp dat u, heeft u dan een nul uren 

contract of hoe ging dat? 

De voorzitter: En vooral kort. 

De heer Jacobs: Ja. Ten eerste getekend voor een zeker maandelijks inkomen voor werkenden, een vast 

contract bij structureel werk, bij structureel werk dus en een einde voor de “voor jou tien anderen cultuur”. En 

om even op het tankstation in te gaan. Nul uren contract, steeds tijdelijke contracten, moest elke 7 of 8 

maanden afwachten van worden mijn contracten wel verlengd. En in het begin, voordat ik überhaupt zeg 

maar mijn contract had getekend, werd er al tegen mij gezegd: Lennart je kan hier eigenlijk maar twee jaar 

werken en dan is het klaar. En nog één ander voorbeeld: ik heb ook bij een tankstation gewerkt waar dan dit 

normaal was, bij andere tankstations is dit ook normaal. Wij hebben zelfs een werknemer gehad die dan werd 

ontslagen na twee jaar, die bij een ander tankstation is gaan werken en bij het andere tankstation was er ook 

iemand ontslagen, die dan weer bij mijn tankstation kwam werken. Dus het is eigenlijk een soort van roulette, 

het is een draaideur, het is letterlijk waar een draaideur. 

De voorzitter: Oké. Dank u wel. Andere vragen? Mijnheer IJsbrandy. 

De heer IJsbrandy: Korte opmerking. We ontvangen als Hart voor Haarlem graag de petitie, dan zullen we daar 

naar kijken en  

De heer Jacobs: Mooi, is goed om te horen. 

De heer IJsbrandy: ondersteunen. 



De voorzitter: Ja. Wat was uw vraag? Dat u graag de petitie ontvangt? 

De heer IJsbrandy: Precies. 

De voorzitter: Oké. Heel goed. Andere vragen nog vanuit de commissie? Dan wil ik graag het woord geven aan 

de volgende inspreker, dank u wel voor uw bijdrage, aan mevrouw Helmond-Snoeks. 

Mevrouw Helmonds-Snoeks: Goedenavond. Ik ben Irene Helmond. Ik ben de secretaris van de wijkraad 

Amsterdamse buurten en het gaat over de vergunning van de Amsterdamsevaart 46-52. Vooraf willen wij u 

meedelen dat wij niet tegen een voedselbank zijn. De wijkraad heeft de vergunning bestudeerd en een aantal 

onjuistheden aangetroffen. De vergunning is aangevraagd door de nieuwe eigenaar van de panden en gaat 

onder andere over het gewijzigde gebruik van de begane grond met bestemming bedrijf en gemengd 3 naar 

maatschappelijk. Dit om de vestiging van de voedselbank mogelijk te maken. De vergunning kon niet worden 

verleend door de activiteit in strijd handelen met regels ruimtelijke ordening en is in beginsel geweigerd. Door 

gebruikmaking van artikelen van de WABO en de BOR om af te wijken van artikelen 4 en 9 van de regels van 

het bestemmingsplan zomerzone Noord, wordt de vergunning toch verleend. In de vergunning is sprake van 

50 gezinnen per week. Echter de Voedselbank zelf spreekt van 230. De zes uitdeelpunten gaan sluiten en 

worden gecentraliseerd op de Amsterdamsevaart waar een supermarkt komt met ruimere openingstijden. 

Alle gezinnen gaan gebruikmaken van deze locatie en er zullen veel meer auto en fietsbewegingen plaats gaan 

vinden op de Amsterdamsevaart. De berekening voor de parkeerplaatsen is ons inziens niet correct, daar er 

een totale ruimte van 1100 m² in gebruik wordt genomen en niet zoals de bijlage parkeren laat zien 542. Ook 

gaat de Voedselbank gebruikmaken van meerdere kleine busjes die na sluitingstijd geparkeerd worden op de 

Amsterdamsevaart. Het fietsverkeer gaat ook toenemen en er is geen enkele voorziening om de fietsen te 

stallen. Het bezwaar van de wijkraad en omwonenden is, als de wijziging van de bestemmingsplannen 

definitief wordt, het niet duidelijk is wat er na de huurtermijn van de Voedselbank na vijf jaar voor nieuwe 

invulling aan het pand wordt gegeven. Onze wensen zijn: de juiste cijfers gebruiken voor het berekenen van de 

parkeerplaatsen; de juiste informatie van de Voedselbank gebruiken voor het aantal klanten, dus ook voor de 

verkeersbewegingen; de juiste parkeernorm gebruiken dus inclusief van de bovenwoningen; de definitieve 

vergunning maatschappelijk wijzigen naar een tijdelijke vergunning voor vijf jaar. Als dit allemaal gecorrigeerd 

is vragen wij ons af of de overweging om tot het verlenen van de vergunning over te gaan, zou worden 

gehonoreerd. Zin in de vergunning als de Voedselbank zorgt voor een positief effect op het woonklimaat, de 

voorziening zorgt voor een positief effect op de sociale veiligheid in de buurt, verkeersoverlast zal bij de 

Voedselbank afnemen vergeleken bij de oude voorziening, de Voedselbank zorgt voor verlevendiging van de 

buurt en versterking van behoud van het al aanwezige aanbod. Al deze argumenten zorgen voor een conclusie 

dat het realiseren van een maatschappelijke functie past binnen het beleid voor de Amsterdamsevaart, maar 

is deels gestoeld op onjuiste informatie. Wij betreuren het dat er vooraf door de gemeente in alle andere 

belanghebbenden geen enkele moeite is genomen om de omwonenden en de wijkraad te informeren over 

deze plannen. Tenslotte aan de voorwaarden actief communiceren middels het versturen van een brief aan 

belanghebbenden, volgens punt 4 ruimtelijk ontwerp is niet voldaan. 

De voorzitter: Mevrouw Helmond-Snoeks uw tijd is inmiddels verlopen. 

Mevrouw Helmond-Snoeks: Klaar. 

De voorzitter: Oh kijk eens aan. 

Mevrouw Helmond-Snoeks: Ja ik had getimed hè.  



De voorzitter: Bijna alsof u er op geoefend had. 

Mevrouw Helmond-Snoeks: Ik had hem er op afgestemd. 

De voorzitter: Zijn er vragen. Ja dat is wel bijna een applausje waard hè. Zijn er vragen vanuit de commissie? 

Echt vragen. Mijnheer Aynan. 

De heer Aynan: Dank u wel. Mevrouw Helmond, dank voor het inspreken. U heeft het erover dat de buurt, in 

ieder geval de bewoners niet zijn ingelicht. Maar is er niet een brief van ik geloof de ontwikkelaar 

rondgestuurd hierover? 

Mevrouw Helmond-Snoeks: Op 3 april. Drie maanden nadat de vergunning is aangevraagd. En in de 

vergunning staat dat als de vergunning ontvankelijk wordt verklaard dat er dan gecommuniceerd moet 

worden met de buurt. En ontvankelijk verklaard, is in behandeling genomen, dus dat had al veel eerder 

gekund. Plus dat wij op 15 maart een gesprek hadden met, wijk gesprek met de wijkraad, en er ons een brief 

getoond is die de dag ervoor zou zijn verstuurd, wat niet gebeurd is. En het blijkt dus dat pas op 3 april 

gecommuniceerd is met de directe omwonenden, niet met een groot deel van de Amsterdamsevaart, maar 

echt het blok er omheen.  

De voorzitter: Ja hoor. 

De heer Aynan: U bent niet tegen een Voedselbank. 

Mevrouw Helmond-Snoeks: Nee. 

De heer Aynnan: Maar goed ook. Maar begrijp ik nou dat u ook officieel bezwaar gaat aantekenen hiertegen? 

Mevrouw Hemond-Snoeks: Dat zijn wij wel van plan, om het feit dat de drukte die het gaat toenemen op de 

Amsterdamsevaart en eigenlijk te punten die er zijn overwogen, bijvoorbeeld dat er maar 50 gezinnen 

gebruikmaken van de Voedselbank op die locatie dat klopt niet. Wij hebben een gesprek gehad met de 

Voedselbank zelf en die hebben dus gezegd dat zijn er 230, dus er komt veel meer verkeersstroom over de 

Amsterdamsevaart en geen voorzieningen. Niet genoeg voor het parkeren, want de norm klopt niet die 

berekend is, die is op de helft van het pand berekend. Plus dat er bovenwoningen zijn en er worden busjes 

gestald ook ‘s avonds van de Voedselbank. 

De voorzitter: Ja laatste vraag. 

De heer Aynan: Ja heel kort voorzitter. Ik zou het zelf persoonlijk jammer vinden als u officieel in bezwaar gaat 

en volgens mij, heeft u daar niet ook als wijkraad, u bent een officiële instantie, niet contact gezocht met het 

college? 

Mevrouw Helmond-Snoeks: Wij hebben geen contact gezocht met het college. De informatie die wij hebben, 

die hebben we zelf allemaal achterhaald. En zijn zelf ook verder niet geïnformeerd. 

De heer Aynan: Ik hoop dat u dat alsnog doet en dat het college wel met u in gesprek gaat om dit in der minne 

op te lossen.  

De voorzitter: Mijnheer Garretsen, SP. 



De heer Garretsen: Ja reactie op wat de heer Aynan zegt. Ik hoop dat het college dat doet. Maar ik heb, 

natuurlijk heb ik concrete vragen voorzitter. Ik ben een heel keurig commissielid. Mijn concrete vraag is: u zegt 

dat de ontwikkelaar contact met u heeft gezocht, zij het misschien op een later moment. Vindt u het niet veel 

beter dat de vergunningverlener, in dit geval de gemeente, contact met u zocht. 

Mevrouw Helmond-Snoeks: Nou dat schrijf ik dus ook. 

De heer Garretsen: Oh dat zegt u ook. 

Mevrouw Helmond-Snoeks: Had ik dus ook genoemd dat het jammer is dat er niemand. 

De heer Garretsen: Dan hadden we dit gedoe misschien voorkomen kunnen. 

Mevrouw Helmond-Snoeks: Het was trouwens een brief van de architect en niet de vergunningaanvrager. 

De voorzitter: Andere vragen nog vanuit de commissie? Mevrouw Verhoeff, Partij van de Arbeid. 

Mevrouw Verhoeff: Ja mevrouw heeft u nog de mogelijkheid om in een echte bezwarenprocedure, u 

overweegt bezwaar te maken, maar het begint toch altijd eerst met een zienswijze. Heeft u al de mogelijkheid 

gehad? 

Mevrouw Helmond-Snoeks: Nou er is al een vergunning afgegeven. 

Mevrouw Verhoeff: Dan is er nog bezwaar mogelijk ja. 

Mevrouw Helmond-Snoeks: En nu hebben we dus periode van bezwaar. Maar we wilden eigenlijk ook 

inspreken om alles wat wij nagelezen hebben dat er zoveel onduidelijkheden zijn en niet helemaal correcte 

gegevens zijn gebruikt waarop deze vergunning ons inziens is verleend.  

De voorzitter: Oké. Het gaat over, het kan alleen als de commissie een vraag stelt en dat moment is 

gepasseerd. Dus op zich, u kunt ook een rondvraag natuurlijk stellen. 

De heer Garretsen: Hierbij een rondvraag dan. Voorzitter daar had ik de vorige keer ook een paar vragen aan 

de wethouder gesteld. Dit is niet te doen gebruikelijk, vraag aan de wethouder, ik vind het prima dat hij dat nu 

doet bij wijze van rondvraag, maar dan wou ik ze, bij de volgende insprekers dat niet meer doen, want anders 

zitten we hier om 9 uur nog. 

De voorzitter: Dat heeft u goed. De wethouder wil even reageren. 

De heer Botter: De problematiek is vanuit de portefeuille vanuit de heer Roduner verder aangevlogen op het 

terrein van bijstandszaken. Maar wat ik in ieder geval wel weet is dat u net aangeeft dat u verwacht dat er 

heel veel autobewegingen zullen zijn. Ik kan u wel vertellen de mensen die vaak bij de Voedselbank komen die 

hebben geen beschikking over een auto omdat ze die gewoon, ja die hebben zo’n laag inkomen, dat dat echt 

niet. 

Mevrouw Helmond-Snoeks: Ja die hebben we al eerder gehoord, maar we hebben ook heel veel gehoord van 

mensen die worden gereden door buren om al die tassen mee te nemen. Dus het is, dat ze zelf of met de fiets 

komen, maar ook veel worden er gereden.  



De voorzitter: Dank de wethouder voor in ieder geval zijn reactie. Wil ik u danken voor uw bijdrage. 

Mevrouw Helmond- Snoeks: Oké. 

De voorzitter: En kan ik het woord geven aan de volgende, één na laatste inspreker die heer Smid van wijkraad 

de Vijfhoek. 

De heer Smid: Dank u voorzitter. Mijn naam is Dick Smid, voorzitter van de wijkraad Vijfhoek, Raaks en Doelen. 

En ik wil graag even met u stilstaan bij een brief van de burgemeester, helaas is hij zojuist vertrokken, die hij u 

stuurde eind november 2017. En die brief heeft u tweemaal besproken in januari in uw commissie omdat we 

de maatregelen die de burgemeester daarin aankondigde ten aanzien van de overlast die sommige bezoekers 

van een coffeeshop in de wijk veroorzaken, die brief kreeg volop uw aandacht. De wijkbewoners en de 

wijkraad is ontzettend tevreden over die brief en over de in gang gezette maatregelen, kortom alle lof. Met 

name ook wat niet in de brief stond, maar ontzettend goed is gevallen, is de bevoegdheid die de 

burgemeester heeft om incidentele gevallen een coffeeshop ze mogen ingrijpen met verantwoording achteraf 

naar de raad. En wij merken ook dat de vrijwillige sluiting van de coffeeshop met name in de nachtelijke uren 

een ander tijdsframe geeft ten aanzien van de overlast die wordt ervaren. En ook dat is door de wijk positief 

bejegend. Ik kom niet alleen complimenten uitdelen, ik kom ook uw aandacht vragen voor iets wat in die brief 

is genoemd en wat ook uitvoerig door u is besproken, maar wat na vijf maanden niet is gestart. Dat zijn de 

verkeersmaatregelen. U heeft gesproken over het vergezicht, het autoluwe centrum. Dat vergezicht kennen 

wij, dat respecteren wij, maar wij hebben met name gevraagd om kortetermijnmaatregelen. Die zijn ook door 

de burgemeester toegezegd, de brief kunt u nog een keer zien, zit bij de stukken. En de toezegging kwam erop 

neer dat het college snel met de wijkraad contact zou zoeken. U heeft problemen met de actielijst, wij hebben 

problemen met deze actie, want hij is nog niet in gang gezet. En meerdere pogingen om met ambtenaren, met 

de wethouder Verkeer, met de burgemeester in contact te komen, wanneer gaat dit gesprek plaatsvinden, die 

hebben nog geen succes gehad. Ik dacht ik ga eens bij de burgemeester op visite, maar hij is zojuist 

vertrokken. Eigenlijk is dit mijn vraag: kunt u bespoedigen dat ook die ene actie naast die andere, waar we 

zeer tevreden over zijn, binnenkort een gang wordt gezet. Want wij leveren u op een presenteerblaadje 

oplossingen van de wijkbewoners voor de verkeersvraagstukken in hun wijk. Zij hebben een zelfstandig een 

wijkvisie geschreven, lange termijn, korte termijn. En ik kan u zeggen de korte termijn maatregelen, zeer 

goedkoop, het zal u aanspreken, kunnen zo worden ingevoerd, natuurlijk na een deskundige beoordeling. 

Maar de korte termijn maatregelen liggen voor u klaar. 

De voorzitter: Uw spreektijd. 

De heer Smid: Nou dan stop ik onmiddellijk voorzitter. Ik dank u. 

De voorzitter: Even een procesmatige opmerking. U vraagt aan de commissie of ze kunnen bespoedigen dat er 

maatregelen worden genomen. Dat kan de commissie, de commissie kan wel het college vragen hoe het 

daarmee. 

De heer Smid: Daar zou ik heel tevreden over zijn.  

De voorzitter: Mijnheer Gun. 

De heer Gun: Ja even een verduidelijkende vraag. U bent een bekende in deze commissie. Ik kan mij de 

gesprekken die we hebben gevoerd over overlast goed herinneren. Overlast van de coffeeshop die vrijwillig 



meewerkt aan heel veel activiteiten, maar ook overlast van verkeer van al dan niet bezoekers van de 

coffeeshop. Want het is ook bewezen dat het niet altijd te maken heeft met de coffeeshop. Het gaat om 

verkeersmaatregelen. U heeft daar toen vragen over gesteld, wij als commissie hebben dat met elkaar 

behandeld en als mijn geheugen mij niet in de steek laat en dat wil ik even bij u toetsen, heeft de 

burgemeester toen toegezegd dat hij het met de wethouder Verkeer zou bespreken en ook bij haar zou 

beleggen om daarover met u in contact te treden. Dus ik ben gewoon even oprecht in verwarring, hoort het 

nou hier thuis en vraagt u ons van breng dat nogmaals onder de aandacht van de burgemeester zodat hij het 

bij de wethouder Verkeer neerlegt die dat weer met u gaat opnemen, of moeten wij nu gewoon zeggen u kunt 

beter inspreken bij de commissie Beheer omdat die activiteit in mijn optiek, maar ik kan ernaast zitten, al bij 

de wethouder Verkeer is belegd?  

De voorzitter: En weet u hier het antwoord op? 

De heer Smid: Nou ik zal u voorlezen wat de burgemeester u heeft geschreven. En daarom ben ik hier. De 

burgemeester richt zich tot u als commissie. En ik dacht dat u daarom in de juiste zaal zat, anders had ik in een 

andere zaal moeten zitten. De burgemeester schrijft: om de overlast op de korte termijn terug te dringen gaat 

de gemeente opnieuw in gesprek met de wijkraad over de door hen ingebrachte suggesties om passende 

verkeersmaatregelen. Dat schrijft hij aan u. 22 januari komt de burgemeester in de nieuwe Kerk, u was erbij, 

om de wijkbewoners een toelichting te geven op zijn brief en alle maatregelen. Die avond vroeg ik de 

burgemeester: kunt u mij vertellen, we waren twee maanden verder, wanneer deze actie wordt ingezet. Want 

de wethouder is binnenkort demissionair. Dan zegt de burgemeester: ik zal dat binnenkort doen. 14 maart 

stuur ik de burgemeester een mailtje, de wethouder stuur ik hetzelfde mailtje. Maar u snapt het: 22 januari, 

14 maart er gebeurt niets. En als u zegt dat ik naar een andere commissie zou moeten gaan, dan zit ik daar 

binnenkort ook. Maar de brief van de burgemeester is aan u als commissie gericht. 

De voorzitter: Oké. Dat is helder. Andere vraag, mijnheer Trompetter, Actiepartij. 

De heer Trompetter: Dank u wel voorzitter. Ja ik heb toch in de krant en op internet vernomen dat er allerlei 

plannen zijn nu met de verkeersmaatregelen. 

De voorzitter: Mijnheer Trompetter, uw microfoon. 

De heer Trompetter: Ja, ja. 

De voorzitter: Oh sorry dat is beter. 

De heer Trompetter: ik heb zeg maar gelezen en vernomen dat er toch allerlei beperkte aan de gang zijn om 

de verkeersmaatregelen in de Vijfhoek en daar op die locatie allemaal aan te pakken, of gaat het nou weer 

over iets anders? 

De heer Smid: Ik vermoed dat u heeft gelezen een artikel in het Haarlems Dagblad over de plannen die de 

wijkbewoners hebben, waar ik net van zei: eigenlijk liggen de kortetermijn maatregelen zeer goedkoop, 

efficiënt, korte termijn op tafel. Van de gemeente weet ik niet dat er rondom het nieuwe Kerksplein iets in 

gang is gezet en daar gaat deze brief over. 

De voorzitter: Mijnheer Amand, Trots. 



De heer Amand: Ja dank u wel voorzitter. Bedankt voor het inspreken. Ik heb eigenlijk de vraag: de toezegging 

die u heeft gekregen van de burgemeester, is daar nog een termijn aan verbonden behalve twee maanden? 

De heer Smid: Nou als ik naar uw voorbeelden hoor, luister een actie uit 2015 die in 2019 misschien gedaan 

worden, dan weet ik niet hoe ik het begrip korte termijn moet interpreteren, maar dat laat ik graag aan u over. 

Overigens de burgemeester heeft niet mij een toezegging gedaan, de burgemeester heeft u een toezegging 

gedaan. 

De voorzitter: Heel helder. Volgens mij, de commissieleden weten de weg. 

De heer Smid: Dat is fijn. 

De voorzitter: Dank u voor uw bijdrage. 

De heer Smid: Ik dank u. 

De voorzitter: Dan de laatste inspreker mag ik het woord geven. Dat is mijnheer Pos over de woontorens in De 

Krim. 

De heer Pos: Geachte voorzitter en leden van de commissie bestuur. Ik feliciteer u met uw aanstelling voor de 

komende vier jaar. U vertegenwoordigt de belangen van de stad en haar inwoners. U adviseert de 

gemeenteraad, controleert indirect het college en haar ambtenarij. Een schone maar ook belangrijke en 

verantwoordelijke taak. Ik wens u veel sterkte. Een lijvig en pijnlijk dossier bestaat over de woont door een op 

sportpark Pim Mulier. Volgende maand buigt de commissie ontwikkeling zich over de onbegrijpelijke 

totstandkoming van de eerstefase-omgeving. Als verenigde belanghebbenden op De Krim hebben we een 

dossier opgebouwd over de verlening van de bouwfase, de bouwvergunning, door het college. Dat gebeurde 

in juni vorig jaar in de weken dat wij ons bogen over het beroep tegenover het verlenen van de eerste fase. 

Het college kreeg haast een bijna een jaar nadat de aanvraag door de investeerder Anvest was ingediend, 

verleende het college de omgevingsvergunning fase 2. Direct zonder betrokkenheid van commissies en 

gemeenteraad. Daarom zitten we hier. Procedureel mag dat, maar doe het dan wel goed. Een verantwoord 

besluit dat gemandeerd moet worden genomen. Willens en wetens heeft de gemeente de aanvraagfase twee 

niet digitaal beschikbaar gesteld. Echter belanghebbenden hebben zich na enkele vergeefse pogingen toegang 

verschaft tot de ingediende aanvraag en bestudeerde in detail. Wat blijkt, de door Anvest getekende aanvraag 

is niet door Anvest zelf opgesteld, maar door ontwikkelaar CRA, die ten tijde van de indeling al geen eigenaar 

meer was van het kavel. De aanvraag bevat data die helemaal niet slaan op de situatie ter plekke en ook 

gegevens die technisch inhoudelijk als onvoldoende moeten worden gekwalificeerd. De aanvraag ligt 

vervolgens 11 maanden te verstoffen in de burelen van het stadhuis. Plots is er weinig tijd. 

De voorzitter: Uw spreektijd stond op nul, maar die was. Excuses gaat u vooral door met uw verhaal. 

De heer Pos: Goed, ik hoef niet opnieuw te beginnen begrijp ik. Plots is er weinig tijd en het college vergeet 

dat het in de zienswijze nota van maart 2017 de zienswijze van belanghebbenden ongegrond heeft verklaard, 

maar wel toegaf dat door CRA gepresenteerde kaart de woontoren gedeeltelijk buiten het kavel 

positioneerde. Een nieuwe kaart met verstrekkende gevolgen werd door het college zelf geïntroduceerd en 

vastgesteld. Wij verwijten het college dat ze drie maanden na haar zienswijze nota de tweede fase 

omgevingsvergunning verleent die gebaseerd is op de oude verkeerde positie van de woontoren en als 

milieuprestatieparagraaf gegevens bevat over het circusterrein in de gemeente Haterd. Dit is niet 



lachwekkend, dit is nog erger ja. Noch het college, noch de adviserende ambtenarij heeft controle uitgevoerd 

moeten wij constateren. Onbehoorlijk bestuur, valsheid in geschrifte, allemaal strafbare feiten. Vragen aan de 

burgemeester en ja ik hoor dat vaker vanavond blijven echter onbeantwoord. We verzoeken u 

commissieleden in de rondvraag, hadden we het net ook al, het college aan te spreken over deze gang van 

zaken en de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering te adviseren het college te sommeren de verleende 

omgevingsvergunning tweede fase in te trekken. Ik dank u voor de geboden inspraaktijd. 

De voorzitter: Hartelijk dank. U bent ervan op de hoogte dat u ook bij de commissie ontwikkeling kunt 

inspreken op 24 mei als de, ja dan staat het punt ook daadwerkelijk op de agenda.  

De heer Pos: Dan gaat het alleen maar over fase één, niet over fase twee.  

De voorzitter: Ik stel u op de hoogte, u weet het. Mevrouw Sterenberg, VVD. 

Mevrouw Sterenberg: Ja dank u wel voor het inspreken. We hebben ook met u gesproken over de gang van 

zaken en u heeft toen aangegeven dat u ook de burgemeester aangesproken en bij de burgemeester heeft 

aangegeven, nou ja u had een hele lijst met zaken die dus verkeerd zijn gegaan en de burgemeester heeft naar 

ik heb begrepen tegen u gezegd: dat kan niet waar zijn, daar kom ik nog bij u op terug. Is de burgemeester al 

bij u teruggekomen? 

De heer Pos: Nee. De burgemeester is er niet op terug gekomen, de burgemeester was hier, hij kent mij, dus 

hij weet ook van de vragen die ik gesteld heb, maar hij heeft blijkbaar nog geen antwoorden. 

De voorzitter: Oké. Wie heeft er nog meer? Mijnheer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Ja, ik heb ook van te voren met u gesproken. Ik heb twee heel concrete vragen. U zegt 

willens en wetens heeft de gemeente de aanvraag fase 2 niet digitaal beschikbaar gesteld. Is die wel op andere 

wijze gepubliceerd bijvoorbeeld in een wekelijkse krant. Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag is: na 

de verlening van de omgeving bent u niet in bezwaar gegaan. Mijn vraag is: waarom niet? Kunt u dat nog even 

toelichten? 

De heer Pos: Dank u wel mijnheer Garretsen voor de vragen. De aanvraag is niet beschikbaar gesteld digitaal, 

maar we hebben begrepen dat die als je dat ver zoekt ergens op het stadhuis wel lag. Maar hij is nergens 

gepubliceerd geweest.  

De voorzitter: Anderen vragen nog?  

De heer Garretsen: Tweede vraag was waarom u niet in bezwaar bent gegaan. Kunt u dat uitleggen. Was u 

misschien niet in de gelegenheid of wat dan ook.  

De heer Pos: Ik heb net heel kort proberen aan te geven dat, nadat de eerste fase verleend was, wij inderdaad 

in beroep konden gaan. Maar je gaat in beroep tegen een besluit wat zeg maar details heeft, want je moet 

ergens tegen in beroep gaan. Voor de tweede fase was het een zin: we hebben de tweede fase verleend punt. 

Tegen zo’n soort besluit ga je niet in bezwaar, want je weet niet waar je dan tegen bezwaart, waartegen je in 

bezwaar gaat.  

De heer Garretsen: Waar stond die zin, waar heeft u die zin gevonden? 



De heer Pos: Die zin is in de gemeentepublicatie gepubliceerd.  

De voorzitter: Oké. Mevrouw Verhoeff, PvdA. 

Mevrouw Verhoeff: Ja mijnheer Pos ik heb een vraag. Ik weet dat u tijdens de eerste fase in bezwaar bent 

gegaan, niet persoonlijk maar namens een aantal anderen. U zegt nu dat die gegevens later bekend zijn 

geworden. Heeft niet iemand u uitgelegd hoe het proces precies in elkaar zit, want is de tweede fase niet 

vooral van de bouwvergunning of de omgevingsvergunning zoals die tegenwoordig heet, vooral niet technisch 

verhaal en niet meer over de feiten en de inpassing? Want die zit toch in de eerste fase juist? 

De heer Pos: Dat klopt. Daarom is er zo’n verschil tussen eerste fase en tweede fase. Het gaat in mei over de 

eerste fase. De tweede fase is inderdaad technisch. Maar technisch inhoudelijk moeten er dan ambtenaren 

zijn, moet er gekeken worden naar de inhoud. Wat blijkt in de aanvraag, inhoudelijk dat er dus heel veel 

informatie uit de gemeente Haterd in zit van een circusterrein. Dat is het milieu aspect wat moet slaan op Pim 

Mulier. Maar het is een, alleen maar informatie uit de gemeente Haterd. En ten tweede de aanvraag die 

ingediend was in juni 2016, dat is drie maanden nadat het gekocht was door Anvest, het kavel, hebben ze een 

CRA, de ontwikkelaar gevraagd van doen jullie de aanvraag. Oké zegt CRA dan doen wij het wel, maar Anvest 

heeft niet getekend. Maar dat was met technisch inhoudelijke metingen van waar de fundering moet komen 

van zo’n gebouw op basis van die kaart die in juni ’16 bekend was. Jullie hebben in oktober ’16 gesproken over 

de voorlopige voorziening, daar is een zienswijze op ingediend door ons. Daar is in maart 2017, in de 

zienswijze nota heeft het college toegegeven dat de positie van het gebouw op de kaart niet correct was. Hij 

stond gedeeltelijk om het kruispunt. Dus die kaart is toen aangepast. In maart vorig jaar is die kaart aangepast. 

In juni, drie maanden later, komt dat zinnetje in het gemeentebesluit dat het, de bouwfase is goedgekeurd. 

Pas daarna, wij zijn toen gaan graven, maar wat keur je dan goed. Dan blijkt dus dat die kaart die in ’16 was 

ingediend, nooit is gecorrigeerd. Daar heb je ambtenarij voor, daar heb je gemeente voor die in hun zienswijze 

nota die nieuwe kaart moeten voorstellen aan Anvest. 

De voorzitter: Mevrouw Verhoeff. 

Mevrouw Verhoeff: Mijn vraag was anders. Kijk, ik vind het heel stuitend dat dingen niet kloppen hè. Ik ga er 

vanuit dat u gewoon gelijk heeft dat dat niet klopt. Maar bij een fase één gaat het over of er iets mag komen 

en op welke plek. Dus dat daar een fout in zit, maar daar is toch al de hele bezwarenprocedure voor doorlopen 

en andere zaken die in technische zin niet kloppen, dat ben ik met u eens, als dat juist is, dan moet het worden 

rechtgezet, maar dat doet niets meer af aan het feit of die toren daar komt. Alleen wel, hoe wordt die 

gebouwd.  

De voorzitter: En wat is uw vraag dan? 

Mevrouw Verhoeff: Mijn vraag was: is dat verschil, is daar met u over gesproken? 

De heer Pos: Nee. Kort antwoord.  

De voorzitter: Heel kort antwoord. Zijn er andere vragen vanuit de commissie? Mijnheer Rijssenbeek, D66. 

De heer Rijssenbeek: Ja misschien in navolging van die vraag, want u moet ook een beetje rekening met ons 

houden, wij zijn maar eenvoudige leden van de commissie bestuur en afgezien van de mensen die het geluk 

hebben dat ze ook in de commissie ontwikkeling zitten, duizelt het ons een beetje qua terminologie. Dit is niet 



iets waar wij per definitie verstand van hebben. Dus daarom sla ik hem maar even plat. Wat zou u nou in uw 

ideale situatie willen bereiken op moment dat u ons aan de gang zet? Is dat dat inderdaad de hele bouw van 

die toren opnieuw ter discussie komt of is dat dat de tekening alsnog in orde wordt gemaakt en dat het op een 

juiste manier wordt neergezet? 

De heer Pos: Een hele goede vraag. Ik denk dat A de bouw die nu gedeeltelijk begonnen is, er is nog niets 

gebouwd, maar het veld is afgezet, gestopt zou moeten worden. En dat kunnen jullie. Dan kan Anvest 

gevraagd worden van stuur die aanvraag nog eens een keer opnieuw in, maar dan met allemaal correcte 

informatie. En dan gaat het, we hebben technisch inhoudelijk heel veel punten. Het is een hele slechte 

aanvraag. Maar het college heeft dat laten passeren. En het college heeft direct gehandeld, heeft dat zonder 

commissies of zonder gemeenteraad gedaan. Dat mogen ze, maar het is jullie taak om dat college te 

corrigeren. 

De voorzitter: Aanvullende vraag. 

De heer Garretsen: Aanvullende vraag. Stel dat we dat zouden doen, stel dat we dit zouden stilleggen en stel 

dat Anvest met een nieuwe aanvraag zou komen die wel correct is. Verwacht u dan dat het uiteindelijke 

resultaat anders wordt dan zoals het nu gebouwd gaat worden. 

De heer Pos: Het is compleet anders. U kent de situatie niet. Daar lag indertijd een water. Daar moet een 

gebouw van 11 verdiepingen komen te staan op een veenachtig gebied naast een water. Het is een van de 

drassigste gebieden, soort oud moerasgebied van Haarlem. Daar zijn dus puntmetingen gedaan over waar de 

fundering moet komen. Maar dat was op basis van de positie, de oude positie van dat gebouw. Dus nu is het 

op een nieuwe, dus moet je opnieuw die puntmetingen doen. Dus ja het is de aanvraag, maar je moet alle 

onderzoeken moet je opnieuw doen. Dat is best wel detaillistisch werk, dat ze moet je goed doen. Dus 

eigenlijk willen wij, er zitten wij ons meer ingenieurs denk ik in de wijk dan in de gemeenteraad en hier, niks 

ten nadele van jullie als commissie, maar wij vinden het stuitend dat dit soort zaken zomaar door zo’n college 

kan worden goedgekeurd. 

De voorzitter: Was dat antwoord op uw vraag? Prima. Andere vragen nog vanuit de commissie? Anders wil ik, 

mijnheer Amand. 

De heer Amand: Ja voorzitter ik wilde inspreken toch even bedanken. De situatie kennende daar heeft meneer 

groot gelijk. Wij hebben toen de tijd ook tegen gestemd, maar buiten dat. De vraag eigenlijk van u is, u wil 

eigenlijk gewoon denk ik dat er opnieuw naar gekeken wordt, dat wil u het liefst. 

De heer Pos: Ik denk dat wij met z’n allen, en niet alleen maar ik, ik wil niet dat er naar gekeken wordt, nee 

met z’n allen zouden we dat moeten willen.  

De voorzitter: Aanvullende vraag mevrouw Verhoeff. Laatste. 

Mevrouw Verhoeff: Mijnheer Pos u bent nu in de commissie bestuur. Is dat eigenlijk, want u begon uw 

verhaal, in de basis van uw verhaal had u het over fraude bewuste misleiding, dat soort zaken. Wil u dat 

eigenlijk aan de orde stellen en niet, want wij dreigen met z’n allen heel snel van wilt u wel of niet de toren 

opnieuw laten beoordelen. Maar omdat u in het bestuur zit zit het hem in het proces waarvan u vindt hé hier 

zijn echt fouten gemaakt, dat moet overnieuw gedaan worden. Los van of het over de vergunning gaat, maar 



hier moeten mensen tot de orde geroepen worden. Is dat uw standpunt? Anders moet u in ontwikkeling zijn 

denk ik, als het gaat over de vergunning en is het een goed verleende vergunning. 

De heer Pos: De heer Pos. U heeft helemaal gelijk. Er zijn heel veel fouten, ik kan dat niet in drie minuten 

samenvatten, maar er is zoveel valsheid in geschrifte gepleegd, zoveel fouten. Er is geantidateerd, er zijn 

documenten van juni ’16 waar kaarten van februari ’17 nu plotseling in staan. Die zijn allemaal bij de 

gemeente. Dus de gemeente zou, er zijn ontzettend veel vragen en dat moeten ze bij de commissie bestuur, 

moet dat besproken worden. 

De voorzitter: Volgens mij is uw boodschap inmiddels helder. De commissie weten wat ze kan doen. 

De heer Pos: Ik dank u wel. 

De voorzitter: Dan wil ik u danken voor uw bijdrage als er geen vragen meer vanuit de commissie zijn. En dan 

gaat de commissie naar de agenda. 

Overige punten ter bespreking 

De voorzitter: Er zijn drie punten ter bespreking ontvangen en een viertal ter advisering. Wij lopen wel 

inmiddels een uur achter op de planning. We zijn ook een half uur te laat begonnen. Dus wellicht kunnen we 

het inhalen en anders dan zullen wij om half elf met elkaar de balans opmaken. Het eerste, ik wacht even tot 

de rust is wedergekeerd. Als u de zaal wilt verlaten dan kunnen wij met de, of u mag ook blijven zitten, maar in 

ieder geval een keuze maakt, dan kunnen wij verder met de vergadering. Dank u wel allemaal. Fijne avond.  

8. Werkwijze restantbudgetten versnellers en beleidsintensiveringen 2017 (JvS)  

De voorzitter: Goed eerste punt ter bespreking: de werkwijze restantbudgetten versnellers en 

beleidsintensiveringen. Wie mag ik daarover het woord geven? Mijnheer Gun, ik ga eens de andere kant. Gaat 

uw gang. 

De heer Gun: Ja dank u wel voorzitter. Even kijken, het is op zich een goed opgesteld stuk. Hij is helder, hij is 

duidelijk, dank daarvoor. Dat willen we nog wel eens anders zien, dus vandaar dat ik hem uitspreek. De 

versnellers zijn in 2017 op verzoek van de raad opgesteld. Dus heeft goedkeuring van de raad. De vragen die 

daar dan bij reizen is: wat maakt dat in 2017 niet het volledige budget, want het waren juist versnellers, het 

was juist nodig om zaken in versnelling te zetten en in de versnelling te krijgen. Wat maakt dan dat dat op de 

een of andere manier niet is gelukt. Dat is mijn eerste vraag. Een tweede is, ik zal het kort houden, dus ik ga 

even snel door mijn aantekeningen heen. Procesmatig, wat maakt, hè als je het ziet aankomen dat je budget 

niet uitgenut wordt wat maakt dan dat je geen resultaatbestemming. We hebben daar gewoon een proces 

voor binnen de organisatie, dat je een resultaatbestemming opneemt zodat je dat als balanspost kan 

gebruiken zodat we niet hak op de tak elke keer stukken hoeven te behandelen. Want dat kost het college 

meer tijd om het in te brengen, het kost ons tijd om voor te bereiden, maar we hebben daar gewoon met 

elkaar een afspraak over gemaakt procedureel hoe we dat kunnen aanvliegen. Dus twee vragen: één watt 

maart 2017; twee waarom geen resultaatbestemming. 

De voorzitter: Mijnheer Van Kessel, VVD. 



De heer Van Kessel: Kortheidshalve sluit ik mij aan bij de vraag die de heer Gun al gesteld heeft, want die had 

ik ook. 

De voorzitter: Goed. Wie mag ik nog meer het woord geven? Mijnheer Sepers van de PvdA. 

De heer Sepers: Dank u voorzitter. Ook heel kort. De beleidsversnellers en de beleidsintensiveringen waren 

voor ons belangrijk, zeker in het sociaal domein. En dit plan vinden we goed, dat die gelden in ieder geval 

aangewend worden in de richting waarvoor ze bedoeld zijn. En mijn vraag is inderdaad ook waarom is het niet 

gelukt om dat in 2017 uitgegeven te krijgen, want dat is natuurlijk vervelend. 

De voorzitter: Andere opmerkingen nog vanuit de commissie? Nee dan geef ik het woord aan wethouder 

Botter. 

De heer Botter: Ja dank u wel mevrouw de voorzitter. Ja het is natuurlijk ook jammer dat het niet gelukt is om 

al die activiteiten verder te doen, maar we hebben te maken met dat we dachten dat het makkelijker zou zijn 

een aantal zaken te bewerkstelligen. En daarom hebben we in ieder geval ook op die manier begroot. Dat is 

dus zeg maar een beetje te veel geweest, ook met de capaciteit die we aan konden. Er is wel heel veel gedaan, 

dat kan ik u wel zeggen, er zijn inmiddels ook een heleboel dingen wel gerealiseerd. En de reden zeg maar dat 

het niet op de manier gaat zo als mijnheer Gun het heeft aangegeven, heeft alles ermee te maken dat dit niet 

via de exploitatie loopt, maar via de reserve. En daarom hebben we dus de systematiek gevolgd om het op 

deze manier aan u voor te leggen. En u ziet ook aan de datum van het stuk dat het al in februari bij het college 

is geweest en het is wat verder naar achteren geschoven. Dit wil niet zeggen dat we er al op deze manier zijn 

gaan werken, want dan had het natuurlijk geen zin gehad om hier bij u te komen. Maar in de geest van alle 

versnellers die wij hebben vormgegeven en benoemd met elkaar, zijn we wel aan de slag gegaan en kunnen 

we ook zo meteen een doorstart maken op het moment dat u daarmee kunt instemmen. 

De voorzitter: Ja, helder? Punt zo voldoende behandeld? Mijnheer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Nee eigenlijk zocht ik bij de vraag die gesteld werd van goh waarom zijn al die middelen 

ook niet besteed, ook naar welke acties zijn er uiteindelijk dan ook niet uitgevoerd, dus wat is er eigenlijk op 

de plank blijven liggen en kunt u daar wat concrete voorbeelden bij geven. Want eigenlijk de richting of het 

beleid waar die intensiveringen en die versnellingen voor waren, dat waren hele lovenswaardige, is heel 

lovenswaardig beleid, over opschotten op terrein van WMO, participatiewet, schuld- hulpverlening, allerlei 

zaken om sneller aan het werk te komen. Dus heeft u daar een beeld bij. 

De voorzitter: Ja. Het woord is aan de wethouder. 

De heer Botter: Ja daar heb ik wel degelijk een beeld bij, want het is niet zo erg dat wij daar geen zicht op 

hebben. Kijkt ten aanzien, er is een onderscheid gemaakt tussen een budgetten rondom het sociaal domein en 

ook het fysieke domein en bij het fysieke domein daar zie je met name dat daar ook een bedrag is 

overgebleven. Dat zal weer via de Berap worden aangekondigd om dat alsnog te gaan doen. Een deel daarvan 

wat wel besteed is aan een heel mooi project rondom zonnepanelen, wat ook in de lijn der verwachting was 

dat zou worden uitgevoerd. We hebben ook de Skaeve huse onderzoek kunnen doen. We hebben kunnen, 

daar is nu een locatie voor ontwikkeld die we met u willen gaan bespreken of dat de locaties zijn waarop u zelf 

nog toevoegingen heeft. We hebben het Odensehuis weten te realiseren. En een aantal andere zaken die zijn 

gewoon minder omvangrijk geweest in een periode. Er is bijna zeg maar, er zijn twee denk ik punten geweest 

waar helemaal geen geld op uit is gegeven. En dat is zeg maar op het, dat is een heel groot bedrag van die acht 



ton van de preventie herstellen zelfstandig wonen. Daar is zeg maar een bedrag van vijf ton sowieso niet op 

uitgegeven. Maar dat is wel weer ingezet ook voor de renovatie van de Velserpoort. Dat is ook een vorm van 

die daar onder dat budgetnummer zou kunnen vallen. Dus wat dat aangaat zeg maar is er wel degelijk sprake 

van dat er het een en ander gebeurd is en we vragen niet voor niks dat het bedrag van die 1,1 miljoen om dat 

over te hevelen naar dit jaar om te zorgen dat we het ook af kunnen maken.  

De voorzitter: Kunt u hiermee, nee niet voldoende behandeld. Mijnheer Gun. 

De heer Gun: Even een vervolgvraag. Want we hebben het over budgetten voor versnellers, we hebben tijdens 

de behandeling van dit punt in de raad, maar ook in de commissie hebben we het gehad over de 

capaciteitsbehoefte van de organisatie. Haarlem groeit, dus dat groeit, we gaan het zo meteen hebben over 

anoniem solliciteren, we hebben een inspreker vandaag gehad over flexcontracten. Dat rapport van de 

capaciteitsbehoefte van de gemeente Haarlem zou vorig jaar eerste kwartaal aangeleverd worden. Nou we 

zijn inmiddels een jaar verder, die vraag staat dus ook al twee jaar uit. Is het mogelijk, is gewoon een vraag, u 

hoeft er niet meteen een antwoord op te geven, maar ik vraag u om u in te spannen om voor die versnellers 

ook indien mogelijk maximaal gebruik te maken van zo min mogelijk flexcontracten, want de behoefte hebben 

we toch, dus laten we meteen goed inzetten indien mogelijk. Dank u wel. 

De heer Botter: Ik kan daar een poging toe wagen. Wij hebben ook zo meteen nog agendapunt 12 waar we het 

gaan hebben over begrotingswijzigingen over de organisatiewijziging. Daarin zal de goede lezer hebben 

opgemerkt dat er een verschil zit met 90 nieuwe FTE’s die niet, daarvan is wel een deel ook flex, maar een deel 

is ook in vaste dienst aangenomen. Juist om te zorgen om capaciteitstekorten die we hadden weg te werken. 

Ik zeg niet dat we daar volledig al mee klaar zijn, maar we zullen ons uiterste best doen om te kijken of die ook 

daadwerkelijk in vaste dienst kunnen worden aangenomen en daar waar het mogelijk is om wel met Flexers te 

werken omdat het tijdelijke projecten zijn, want die hebben we ook, dan zou het toch ook mogelijk moeten 

zijn denk ik in onze bedrijfsvoering daar met tijdelijke contracten te werken. 

De voorzitter: Ja? Punt hiermee al voldoende behandeld? 

9. Proef Anoniem Solliciteren  

De voorzitter: Gaan we naar het volgende agendapunt 9, de proef met anoniem solliciteren. Wie mag ik 

daarover het woord geven? Mijnheer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Ja dank u wel voorzitter. Discriminatie dat tolereert de VVD niet in Haarlem en niet ergens 

anders. Ook als je solliciteert dan zou het ook niet moeten uitmaken of je nu een man of een vrouw bent, wat 

je leeftijd is, de kleur van je huid of je achtergrond, seksuele geaardheid ja. Hij is breder inderdaad ja. Bij het 

solliciteren, als je daar naar gaat kijken, dan ligt die verantwoordelijkheid om dat niet te doen in eerste 

instantie bij de werkgever. Gemeente Haarlem die heeft op verzoek van een aantal partijen een proef met 

anoniem solliciteren uitgevoerd. En uit die proef kan geconcludeerd worden dat deze proef het middel 

anoniem solliciteren dus niet bijdraagt aan het terugbrengen van eventuele arbeidsmarkt discriminatie op 

afkomst of culturele achtergrond binnen de gemeente Haarlem. Is dit dan nutteloos geweest is de vraag. Nou 

de wethouder schrijft, althans niet deze wethouder maar collega schrijft dat deze proef heeft geleid tot een 

versterkte bewustzijn van het belang van de diversiteitsbeleid. Nou dat klinkt logisch, maar dat bleek niet uit 

die evaluatie. Dus ik vroeg mij af of de wethouder kan aangeven hoe tot de conclusie gekomen is dat de proef, 

alhoewel die dus niet geholpen heeft, in ieder geval heeft, daaraan heeft bijgedragen aan het bewustzijn. Nou 

het college stelt voor om de proef solliciteren te beëindigen. Nou dat lijkt ons een goed plan, gelet op het feit 



dat het niet effectief was, ja. De Tweede Kamer heeft in december 2015 een motie aangenomen van de leden 

Vermeij en Van Wyenberg die hebben gevraagd om lokale experimenten met anoniem solliciteren te 

stimuleren. Dat was ook één van de aanleidingen voor dat onderzoek en voor deze proef. Nu is eigenlijk mijn 

vraag, nu de resultaten bekend zijn zou het niet een goed idee zijn om ook deze kamerleden en gezien een van 

de twee volgens mij niet meer een kamerlid is, misschien de commissies waar zij in zitten, om die te 

informeren over de uitkomsten van dit beleid en eventueel ook het Ministerie. Dus is de wethouder daartoe 

bereid? En nog één vraag, de motie die destijds is ingediend en aangenomen daarin werd ook gevraagd om 

grote Haarlemse werkgevers, uitzendbureaus en bedrijven actief te stimuleren deel te nemen aan deze proef. 

En mijn vraag is eigenlijk hoeveel van deze bedrijven hebben eigenlijk, zijn er benaderd hier voor en wat is de 

respons hiervan geweest. En dat hem. 

De voorzitter: Ja er was net de suggestie om de indieners van de motie het woord te geven. Dat lijkt me een 

hele goede. Partij van de Arbeid heeft u behoefte om hier. 

Mevrouw Verhoeff: Ja ik wil wel het woord voeren. Het grappige is dat ik niet wist dat we hem al hadden 

ingediend, maar dat heb ik ook pas net goed gelezen. Ja precies, er waren meerdere indieners. 

De voorzitter: Maar goed die verzocht hebben om bespreking van het agendapunt en ik heb begrepen dat u 

dat was en de SP. 

Mevrouw Verhoeff: Ja maar dat is in de voorgaande periode,  

De voorzitter: Ja maar goed. 

Mevrouw Verhoeff: er is even wat mis gegaan, dank u wel dat u mij helpt herinneren. Ja soms zijn mensen 

heel ver weg op vakantie. Maar we gaan gewoon verder want het gaat over de inhoud van het punt. Op zich 

helder verhaal in de nota. Ik moet zeggen het verhaal was helder, alleen de tabel daar begreep ik werkelijk 

helemaal niets van, maar omdat de tekst goed was zijn we vrolijk verder gegaan en ja het lijkt goed opgezet. 

Wij moeten wel zeggen dat 35 vacatures, ik snap dat tot in de periode logisch is dat dat er niet meer dan 35 

waren, geeft niet echt uitsluitsel of het nou echt nou duidelijk is dat er gediscrimineerd, want wij zijn ook 

benieuwd naar of er werkelijk een groter bewustzijn is en waar dat uit blijkt en hoe wij dat ook gaan zien. En 

net als wat de VVD vroeg was natuurlijk één van de dingen er zou ook bij onze partners gekeken worden, 

gekeken bij het inkoopbeleid er mogelijk het een en ander zou kunnen gebeuren om dit te voorkomen. 

Hebben natuurlijk met z’n allen wel gehoord en gelezen hoe het bij uitzendbureaus gaat. Wij werken ook met 

uitzendbureaus als gemeente. Dus ik kan me niet voorstellen dat niet daar toch ook wel het een en ander nog 

beter zou kunnen gaan dan het ging voordat wij deze proef startten in een toekomstige periode. Het hoeft 

niet een zware proef, maar op zich het nu opgeven, het zou toch wel heel fijn zijn om gewoon anoniem 

solliciteren als gewoon altijd een mogelijkheid bij vacatures of misschien gewoon wel permanent in te gaan 

stellen. Dat was eigenlijk mijn vraag. Zou u dat willen overwegen? 

De voorzitter: De heer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Ja voorzitter waarom is deze proef begonnen. Omdat wij willen dat het Haarlemse 

personeel bij de gemeente een afspiegeling vormt van de Haarlemse bevolking. En dan kijk ik naar die tabel en 

dan ben ik heel nieuwsgierig en denk ik hoeveel mensen met een vreemde achternaam, Marokkaanse, Turkse 

noem maar op, afkomst zijn aangenomen. En die gegevens zijn er niet. Dus dat vind ik heel teleurstellend. En 

dan worden alleen gegevens gegeven naar geslacht en naar leeftijd. Maar daar ging het natuurlijk niet om. Wij 



willen een afspiegeling van de Haarlemse bevolking in het gemeentelijke apparaat, ook naar hoe heet het, 

culturele achtergrond of migratie achtergrond of hoe je het dan ook noemt en die afspiegeling is er niet. En 

daar moeten we naar toe. Dus ik wou een toezegging van het college dat er wordt gestreefd dat er tot een 

afspiegeling bij het personeel van de gemeente Haarlem van de Haarlemse bevolking wordt gekomen. En dat 

kan de overheid doen. De hoofdcommissaris van politie in Amsterdam is daar ook mee bezig geweest en de 

politie is qua achternaam significant veranderd. En dat moet bij personeelsapparaat van Haarlem, 

personeelsformatie van Haarlem moet dat ook gebeuren. Dat vinden wij hartstikke belangrijk. Wij vragen dus 

van het college om een actieplan om te zorgen dat diversiteit ook op dit punt, niet alleen qua geslacht, dat is 

een succes, maar ook op dit punt groter wordt.  

De voorzitter: Wie mag ik nog meer? Mijnheer Gun, GroenLinks, wat wilt u nog. 

De heer Gun: Ja voorzitter dank u wel. Allereerst wil ik het college complimenteren dat ze zich aan hebben 

gesloten bij de charter diversiteit. Laat dat gezegd worden, want dat is een goede eerste stap om te komen tot 

hetgeen wat de heer Garretsen van de SP ook aangeeft dat we willen dat de gemeente Haarlem een 

afspiegeling is van Haarlemse samenleving. Daar begon het allemaal mee en ik ben blij om te kunnen zeggen 

als een van de mede indieners en ook zelfs van de motie te kunnen zeggen dat ik het een geslaagde proef 

vind. En waarom vind ik het een geslaagde proef? Omdat we op basis van meten is weten hebben kunnen 

constateren dat het geen wezenlijk verschil maakt voor Haarlem om te komen tot nou ja een meer diverse 

samenstelling. Wat ik, ik was het eens met uw verhaal, maar wat u, u had een iets te nauwe benadering in 

mijn optiek en u gaat zich vast bij mij aansluiten als ik zeg het gaat niet alleen om etnische diversiteit. Man-

vrouw was al zo bleek tijdens de technische sessie die we hebben gevoerd met ambtelijke organisatie, maar 

dat het ook ging om mensen met een arbeidsbeperking, dat het ging om mensen met een diverse etnische 

achtergrond, nou ja dus meer dan man-vrouw alleen.  

De voorzitter: De heer Garretsen, interruptie van de heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja u zegt dat het stuk concludeert dat het geen verschil uit maakt, dat is terecht. Maar als 

nou de uitkomst van beide proeven, steekproeven nul was, dus dat er niemand met een arbeidshandicap is 

aangenomen, dat er niemand met een andere afkomst is aangenomen, ja dan is het logisch dat het geen 

verschil uitmaakt. Dus het gaat mij ook om wat de uitkomst is van het sollicitatie. 

De voorzitter: Vervolgt u uw verhaal. 

De heer Gun: Ja dank u wel. Dat is een heel mooi bruggetje, we hebben hem niet afgesproken, maar daar 

wilde ik inderdaad naartoe. Dat is we tijdens de sessie, technische sessie, met elkaar een vrij goed gesprek 

hebben gehad waaruit blijkt dat in de operationele, het operationele deel van het ambtelijk apparaat er best 

wel een diverse samenstelling kan zijn. Als u gewoon de publiekshal in loopt dan ziet u daar een man, vrouw, 

etnische diversiteit, mensen met een beperking, u ziet ze daar allemaal door elkaar lopen. Helemaal goed. Wat 

we wel hebben kunnen constateren en daar gaat mijn vraag nu over is, bij de beleidsafdelingen man-vrouw 

verdeling prima, op basis van etniciteit zie je daar een heel groot verschil, want dat is er bijna niet. Als we 

kijken naar de top van de ambtelijke organisatie dan is daar ook geen diversiteit, als we man-vrouw nu even 

buiten beschouwing laten. De vragen die ik toen heb gesteld wil ik hier herhalen: wat gaat het college doen 

om ervoor te zorgen dat we ook in het midden en in de top van de ambtelijke organisatie een meer diversere 

afspiegeling gaan krijgen gaan krijgen die past bij de afspiegeling van Haarlem als gemeente en haar burgers. 

Dank u wel. 



De voorzitter: Oh interruptie. Interruptie mijnheer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Ja ik wilde graag vragen of u ook van mening bent dat die diversiteit ook weerspiegeld zou 

moeten worden in het college en gaat u daar ook aan vasthouden, in het toekomstige college?  

De heer Gun: Nou ik ben het helemaal met u eens dat niet alleen de ambtelijke organisatie, maar alle gremia 

in de samenleving een afspiegeling moeten zijn. Want dat maakte juist dat je je betrokken gaat voelen. Wat 

we nu zien is dat er delen in de samenleving afhaken omdat bijvoorbeeld voorbeeldfuncties ontbreken en 

daardoor onverschilligheid ontstaat. Dus ja ik heb me overigens niet verkiesbaar gesteld als 

wethouderskandidaat, dus die teleurstelling wil ik u graag alvast meegeven. 

De voorzitter: Mijnheer Van Kessel.  

De heer Van Kessel: Maar op het moment dat het toekomstige college dus niet divers is op een aantal van de 

aspecten die u net genoemde, gaat u dat college dan ook niet steunen? Dat was eigenlijk mijn tweede vraag. 

De heer Gun: Dat is een vervolgvraag op. Ik ga niet vooruitlopen op de zaken die er zijn, want ik ken de 

wethouderskandidaten überhaupt van alle partijen en de mogelijke samenstelling van het college ook niet, 

dus zitten de zaken in het proces. Laten we afwachten wat daar uitkomt heb ik gisteren van uw landelijke 

voorzitter geleerd en dan kan ik mij misschien herinneren dat wij dit gesprek nog hebben gevoerd. 

De voorzitter: Prima. Wie mag ik het woord geven? Mijnheer IJsbrandy, Hart voor Haarlem. 

De heer IJsbrandy: Ja ik hoor in deze discussie toch een ernstige … 

De voorzitter: Gaat het hier om een termijn of een interruptie? 

De heer IJsbrandy: Een interruptie. 

De voorzitter: Interruptie. 

De heer IJsbrandy: …. paradox op, kijk we willen geen discriminatie, dat zal niemand hier om de tafel willen als 

het gaat over negatieve discriminatie. Aan de andere kant zeggen we dan anonimiteitsbeleid bij solliciteren 

dat is eigenlijk om gelijke kansen te creëren. Dus in feite ja laat je dan het lot, toeval of hoe je dan ook verder 

die selectie maakt, bepalen wie uiteindelijk een baan krijgt, maar wat ik daarna hoor is eigenlijk een positief 

discriminatieverhaal namelijk we moeten naar bijna quotaregelingen als het gaat om diversiteit en zorgen dat 

alle segmenten van de samenleving in bepaalde proporties vertegenwoordigd zijn in het ambtelijk apparaat et 

cetera. Zou u dan zo ver willen gaan dat we naar een positief discriminatiebeleid /quotabeleid zouden moeten 

om dat te moeten bereiken? 

De voorzitter: Heeft u een microfoon. 

De heer Gun: Dat vind ik een goede vraag, maar ik vind hem moeilijk om hem te beantwoorden. Aan de ene 

kant als het om diversiteit gaat op sekse, dan kunnen we heel makkelijk zeggen van joh er is een 

vrouwenquotum nodig want in de top van het bedrijfsleven zijn er te weinig dames, hè bij commissariaten, 

CEO’s noemt u maar op. Wat me dan zeggen is dat we de beste man/vrouw op de juiste plek willen hebben, 

die het meeste waarde toevoegt. Kan een grote daarbij helpen? Ja misschien kan dat helpen, weet ik niet, heb 

ik geen ervaring mee, maar misschien kan het helpen. Als ik het omkeren naar waar wij het net over hadden 



zou een quotum een positieve discriminatie kunnen helpen? Ik weet het niet, het werkt bij de politie in ieder 

geval wel. Die hebben gewoon gezegd wij willen minimaal 25% van onze agenten die op straat lopen moeten 

een etnische, een diverse achtergrond hebben. Nou er zijn heel veel positieve verhalen die daar mee te maken 

hebben. Gaat dat ten koste van mensen die ook agent willen worden en die die etnische achtergrond dan niet 

hebben, die dus een gewone autochtone achtergrond hebben? Ja dat is zo. Maar voegt het waarde toe aan 

het politieapparaat? Ja zegt de politiechef in Nederland. Dus ik ben er voor mijzelf nog niet helemaal uit, ik 

hoor voor- en ik hoor nadelen. Terug naar deze proef, want daar gaat het hier vandaag om, deze proef is voor 

mij een succes omdat we hebben aangetoond dat anoniem solliciteren er niet voor heeft gezorgd dat er meer 

of minder mensen van een diverse pluimage, sekse, beperkt/niet beperkt te werk zijn gesteld. En daarom vind 

ik de proef geslaagd. 

De voorzitter: Ik zie dat u weer een interruptie heeft van de heer Garretsen. Ik wil graag uw termijn daarna 

graag afronden en naar een volgende termijn overgaan. Mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja ik wil ook, want die interruptie was ook richting mij. Het streven moet zijn naar een 

afspiegeling, maar dan moet je daar ook dingen aandoen, dan moet je zorgen dat de sollicitatiecommissie 

divers is. Want er zijn natuurlijk onbewust er zijn die veroordelen. Dus divers bedoel ik ook naar etnische 

achtergrond. En er wordt in het stuk wel gezegd dat sollicitatiecommissies divers waren, maar daar wordt mee 

bedoeld man-vrouw, moet ook diverse achtergrond zijn. En zo kun je ervoor zorgen dat dat streven naar een 

afspiegeling van de Haarlemse bevolking dat het stappen naderbij.  

De voorzitter: Oké. Voor zijn termijn mijnheer Aynan, Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: Ja dank u wel. Allereerst dank voor de beantwoording van onze technische vragen. Anoniem 

solliciteren is geen doel, maar een middel. Dat dat in ieder geval duidelijk is. En een middel om discriminatie 

op de arbeidsmarkt te voorkomen. En inderdaad kansen, gelijke kansen te bieden. En niet zomaar kansen, 

mijnheer van Hart voor Haarlem, voor mensen die niets kunnen. Maar voor mensen die capaciteiten hebben, 

maar door het systeem bewust of onbewust gewoon niet herkend en erkend worden. Ik was dan ook blij te 

lezen dat er door de proef, want op dat vlak is het inderdaad geslaagd, dat er sprake is van een toegenomen 

bewustzijn aangaande diversiteit en dat uit zich dan in divers samengestelde selectiecommissies. Maar 

voorzitter als ik dan de technische vraag stel van waaruit bestaat dan zo’n divers samengestelde commissie, ja 

dan citeer ik eventjes: een diverse commissie bestaat uit de opdrachtgever, een medewerker uit de afdeling 

en een werving- en selectieadviseur. Voorzitter dat is niet wat men in den landen verstaat onder diversiteit. En 

dan is het niet eens diversiteit man-vrouw, maar gaat het dus over een afdeling en opdrachtgever. Voorzitter 

dus dan is er de ambitie ook om de organisatie een afspiegeling van de Haarlemse bevolking te laten zijn. Ja 

halleluja, maar als ik vraag naar de samenstelling van het personeel van de gemeente, dan krijg ik het 

antwoord: ja we weten het niet, want we mogen het niet meten, we mogen etniciteit en afkomst niet 

registreren. Ja maar voorzitter hoe kunnen we dan weten dat er niet gediscrimineerd wordt, bewust of 

onbewust bij sollicitaties. En wat Jouw Haarlem betreft mag er echt harder getrokken worden aan diversiteit. 

De voorzitter: Mijnheer Gun interruptie. 

De heer Gun: Mijnheer Aynan, want u zegt het treffend hè hoe kan je het dan weten. Bent u het dan eens met 

Burhan Gun van GroenLinks die dan door de ambtelijke organisatie fietst en wandelt en dan gewoon kijkt naar 

hoe de beleidsafdelingen samen zijn gesteld en daar dan vragen over stelt omdat hij ziet dat daar de 

diversiteit en dat bewustzijn wat dus gecreëerd zou worden daar in ieder geval niet is terug te vinden? 

Overweegt u om ook een keer zo’n wandeling te maken door de ambtelijke organisatie. 



De heer Aynan: Voorzitter die wandeling maak ik wel vaker en heb ik misschien wel vaker dan u gemaakt. En 

uiteraard heb ik dat ook gezien. En dat is een juiste constatering. En als u mij mijn betoog af laat maken, dan 

zal ik ook daar iets over zeggen. Nee hoor, dat hoeft helemaal, we zitten hier in een keurig debat. En voorzitter 

nogmaals kijk diversiteit is niet zomaar iets vrijblijvend of iets vrijwilligs. Het is echt essentieel dat dat goed 

tussen de oren zit en dat doen we niet door een diverse samenstelling of commissie, sollicitatiecommissie 

door daar uit verschillende afdelingen mensen in te zetten, maar door echt gewoon te kijken naar wat 

diversiteit is. En dat is dan inderdaad de afkomst, dat is inderdaad gender, dat is ook seksuele geaardheid, dat 

is echter diversiteit. En dan gaat het niet over functies. En nogmaals voorzitter anoniem solliciteren is geen 

doel, het is echt een middel. En als blijkt uit de proef dat dat niet werkt, dan is het terecht dat we zeggen nou 

daar stoppen we mee, maar dan moeten we op zoek naar middelen die wel werken. Want het doel is namelijk 

diversiteit. 

De voorzitter: U heeft nog een interruptie, van mijnheer IJsbrandy. 

De heer IJsbrandy: Ja het doel is natuurlijk uiteindelijk niet diversiteit, het doel is functionerende organisatie 

waarop gewoon de goede mensen op de goede plekken zitten om het werk te doen wat gedaan moet worden. 

We moeten natuurlijk niet identiteitspolitiek gaan verwarren met gewoon de bedrijfsvoering die bepaalde 

eisen stelt. Bovendien u stelt, diversiteit natuurlijk zelf, ik weet niet hoe ver u gaat in uw rondjes, dat u ook 

seksuele geaardheid gaat waarnemen, maar in ieder geval er zijn natuurlijk ook wel een beetje grenzen aan 

wat je nog vanuit privacy en dergelijke in dat opzicht kan verlangen van de organisatie. Dus daar en ook op 

kleurtjes gaan turven. Ik bedoel ik vind het allemaal een beetje onsmakelijk worden als we op die manier zeg 

naar ons personeel gaan kijken. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Gun interruptie op mijnheer IJsbrandy? 

De heer Gun: Het is een interruptie op, maar het is ook wel dat ik me een beetje voel aangesproken op het 

betoog wat ik heb gehouden. Het is wetenschappelijk bewezen dat divers samengestelde teams veel beter 

performen. Dus als u zegt ik wil een organisatie die performed, die optimaal diensten verleent richting haar 

burgers, dan is een divers samengesteld team een organisatie dus essentieel. 

De voorzitter: Mijnheer IJsbrandy. 

De heer IJsbrandy: Nou dat is uitstekend, dat is ook zo, maar dan moet je dat managers leren dat ze op die 

manier een team samenstellen en dan komt het vanzelf goed.  

De heer Gun: En dat zijn we dan helemaal met elkaar eens. En daar gaat mijn vraag ook over richting het 

college en daar hoop ik zo meteen een antwoord op te krijgen, hoe Haarlem dat wil gaan regelen. 

De voorzitter: Ik begrijp dat het onderwerp veel discussie bij u oproept, maar ik wil toch gezien de tijd ook een 

beetje voortgang maken met de bijdrage van de commissie. Mijnheer Aynan kunt u afronden. 

De heer Aynan: Voorzitter dan had u het debat beter moeten sturen. Dank u mijnheer Gun dat u .. 

De voorzitter: Bij deze. 

De heer Aynan: .. en interruptie op mij heeft beantwoord. Een uiterst goede vraag met een uiterst verkeerde 

conclusie. Inderdaad diversiteit, divers samengestelde teams hebben gewoon nu eenmaal een meerwaarde. 



Het gaat niet alleen over een economische meerwaarde, die is gewoon feitelijk vastgesteld. De echte 

meerwaarde zit hem in het zich thuis voelen in de organisatie, in de stad, in onze samenleving, dat is de echte 

meerwaarde van een divers samengestelde organisatie. Voorzitter nogmaals anoniem solliciteren is maar een 

middel, we moeten op zoek naar een middel die wel werkt. Ik zal met veel interesse kijken hoe de nieuwe 

coalitie dit middel of in ieder geval het doel opneemt in het nieuwe coalitieakkoord. Als dat niet opgenomen 

wordt dan zullen wij zelf, als Jouw Haarlem, met een initiatiefvoorstel komen om dit wel te borgen binnen de 

organisatie. Dank u wel. 

De voorzitter: Prima. Wie mag ik het woord geven? Termijn of interruptie? Mijnheer Rijssenbeek, D66. 

De heer Rijssenbeek: Ja voorzitter ik kan het heel kort houden, want volgens mij staat er een heel concreet 

agendapunt op de agenda, dat is namelijk: wat is de evaluatie van de proef. En dan ben ik het volledig eens 

met mijnheer Gun die zegt de proef is geslaagd. Daar kunnen wij het wat mij betreft voor nu bij laten omdat ik 

ook de verdere conclusies van mijnheer Gun daarover deel. De discussie over hoe wij deze organisatie meer 

divers gaan maken, is volgens mij een apart agendapunt. En als wij dat hier vanavond toch enigszins à la 

improviste helemaal gaan bespreken dan wordt het alleen met dit agendapunt al half elf. Dus ik zou willen 

verzoeken om het bij dit agendapunt te laten en op de jaaragenda die we dan de volgende keer toch weer 

langs zien komen het onderwerp diversiteit toe te voegen.  

De voorzitter: Prima. Mijn heer Kwee, Actiepartij. 

De heer Kwee: Sorry, ik ben het even eens met mijnheer Rijssenbeek. Maar het gaat hier denk ik ook niet 

zozeer om diversiteit, maar om de kans die anderen hebben. En in die zin vind ik dat dus anoniem solliciteren 

daarvoor een waarborg is. En daarom stel ik voor om hem voort te zetten. 

De voorzitter: U vindt dat. Prima. Mag ik het woord geven aan mijnheer Amand. 

De heer Amand: Dank u wel voorzitter. Nou ik heb nu, iedereen heeft al het gras voor onze voeten 

weggemaaid. De complimenten ook een beetje naar mijnheer Gun en naar mijnheer Rijssenbeek. Wij kunnen 

ons er helemaal in vinden. Wij vinden wel enkels, wij moeten die toetsen wel eigenlijk om de zoveel tijd 

herhalen. Want als ze dat niet doen dan gaan we misschien een andere visie krijgen. Kijk het beleid moet er 

eigenlijk van de nieuwe coalitie, of dat mijnheer Gun wethouder wordt, dan gaan we er misschien op vooruit 

lopen, dus ik wil toch wel even aan deze wethouder ook meegeven dat wij wel voelen, maar wij willen wel 

meer evaluatie, meer evaluatie in het hele proces. En niet, en ik hoor dan mijnheer Aynan zeggen ja ik loop 

altijd mee of ik zie het allemaal. Ja dat zie ik ook, maar het is natuurlijk wel zo je moet ook in een team passen 

en sommigen passen wel in een team, maar dat moet juist niet uitmaken. Iedereen heeft zijn capaciteiten. De 

een is heel erg goed in, met het hoofd, de andere wil spijkers slaan. Prima, maar je moet iedereen in zijn 

waarde laten. Dus wethouder zoals u er nog bent doe er wat mee.  

De voorzitter: Goed. Zijn er nog bijdragen vanuit de commissie? Nee? Geef ik het woord aan de wethouder, 

mijnheer Botter. 

De heer Botter: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Het is een heel erg interessant onderwerp en zeker toen ik 

me voorbereiden op deze avond heb ik ook lang met de betrokken ambtenaar erover gesproken over hoe 

zouden we hier nou zeg maar in de toekomst ook mee om kunnen gaan, omdat ik het ook belangrijk vind dat 

als je constateert met elkaar tot zo’n anoniem solliciteren procedure niet werkt, dat je dan daarvoor wel iets 

in de plaats moet hebben. En ik was ook blij om te lezen in de stukken dat dat charter voor diversiteit, wat 



eigenlijk in gaat op een inclusieve organisatie. Het gaat nog veel verder dan diversiteit, maar het gaat in op 

een inclusieve organisatie, het einddoel is waar naar waar streven. We hebben het er ook over gehad hoe gaat 

dat nou inderdaad met zo’n gemengd team. Is het zo dat onze afdeling van die zich bezighoudt met werving 

en selectie op dit moment zich bevindt op de markt of op de plekken waar verschillende doelgroepen zich 

bezighouden of waar we, het is een zeg maar een werknemersmarkt aan het worden, we komen echt, je ziet 

het aantal brieven dat we binnenkrijgen ook terugneemt, afneemt op het aantal plekken, op de sollicitaties die 

we hebben. En we moeten echt op zoek, we moeten veel meer naar buiten treden en dat moet je dan ook als 

je een diversiteitsbeleid wilt hebben, ook veel meer en actief propageren. Daarvoor wordt op dit moment ook 

beleid gemaakt, net zo goed als dat er een beleidsstuk wordt gemaakt voor die charter in te vullen om naar die 

inclusieve organisatie te komen. En dat zal gezamenlijk hier gepresenteerd worden als alternatief voor 

hetgene wat zeg maar nu het anoniem solliciteren is geweest. Als je kijkt, daarover was ik ook verbaasd, het is 

inderdaad zo dat nationale wetgeving voorschrijft dat je niet mag noteren van je personeel waar die vandaan 

komen. Dat maakt het natuurlijk heel erg ingewikkeld om een nulmeting te houden, laat staan het 

uitgangspunt te formuleren waar naar je werkt. En ook het feit dat je een niet Nederlandse of een niet 

westerse naam hebt vind ik een heel fragiel onderscheidingskenmerk. Want in hoeverre is het zo dat iemand 

met een bepaalde naam nou tweede of derde generatie is en ja is die dan te vergelijken met iemand die hier 

korter in Nederland woont of niet. En datzelfde geldt er kunnen mensen zijn met een hele exotische naam die 

al generaties lang hier in dit land leven. Dus ook als dat het onderscheidend karakter is, wat je voor komt 

vaker met anoniem solliciteren dat je door het weglokken van de naam dan zegt dat in feite nog heel erg 

weinig. Als je kijkt naar de vraag waarom het niet gelukt is, is denk ik dat we ook hebben moeten constateren 

dat er een situatie was waarbij toch een beperkt aantal vacatures waren, er waren er 35, dat is niet echt heel 

erg veel. Maar we hebben die afgezegd tegen twee periodes waarbij je gewoon kunt zien dat in twee periodes 

waar ongeveer 35 tot 37 vacatures waren, eentje voor de periode dat we anoniem solliciteren deden en de 

periode dat we dat wel deden, dat er eigenlijk geen significante verschillen in waren. En dat is de reden ook 

om te constateren dat we er mee gestopt zijn. 

De voorzitter: Interruptie mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja u zegt dat er nog geen significante verschillen waren, maar het gaat er dan om van 

hoeveel mensen met een vreemde achternaam, mag ik het dan zo vragen, zijn in de beide periodes 

aangenomen? 

De heer Botter: Heel erg weinig en dat weet ik niet zo uit mijn hoofd, maar dat kan ik u nazenden. Dat weet ik 

niet uit mijn hoofd. 

De voorzitter: Mijnheer Aynan. 

De heer Aynan: ja voorzitter termen als een vreemde achternaam is misschien wel precies waar diversiteit 

over gaat. U had het over een doelstelling dat niet helemaal duidelijk is, maar volgens mij is dat wel heel 

duidelijk in de stukken terug te lezen, namelijk een afspiegeling van de Haarlemse samenleving. Dus dat is wel 

duidelijk. En toch even over die charter, ik zou heel graag het plan van aanpak van zeg maar hoe je de 

diversiteit binnen de organisatie ja voor elkaar kunt krijgen, toegestuurd krijgen naar de commissie. 

De heer Botter: Ja maar dat is er nog niet, dat heb ik net toegezegd. Er wordt aan twee sporen nu gewerkt, het 

plan is er niet en zodra het klaar is komt dat natuurlijk naar u toe. 

De voorzitter: Mevrouw Verhoeff. 



Mevrouw Verhoeff: Ja wethouder in dat plan van aanpak, als ik het goed begreep gaat het dan niet alleen om 

allochtoon-autochtoon, maar gaat het ook met name om man-vrouw ligt voor de hand, maar ook 

gehandicapten, maar ook oud en jong, de hele overzicht. 

De heer Botter: En als we dan verder kijken naar, kijk want ik begrijp wel dat u zegt van ja daar gaat die daar 

zo rond die naam, maar het is zo ingewikkeld om, en we maken het ons zelf zo moeilijk, dat we mogen niet 

meer over autochtoon, allochtoon, we mogen niet meer over mensen met een niet Westerse achtergrond. 

Dus in die zin is dat principe van die naam zoals dat hier in die notitie wordt gebruikt, is dat het meest 

onderscheidende dat we zover kunnen gaan. 

De voorzitter: Ja. 

De heer Botter: Ik verwees naar de term vreemde achternaam. Kijk het feit dat je een achternaam vreemd 

vindt betekent al dat je, je hebt gewoon achternamen klaar. 

De voorzitter: Wil iedereen hier op reageren of kan de wethouder gewoon. Mijnheer Garretsen nog even. 

De heer Garretsen: Ik snap iets niet. De politie Amsterdam heeft een heel concreet diversiteitsbeleid, 

inderdaad 25%. En zij houden bij 

De voorzitter: Jongens, jongens even kort. Nee hoor gaat u verder met uw betoog, er was geen interruptie, ik 

heb geen lamp gezien. Mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Zij houden ook bij in hoeverre zij hun doelstelling halen. Dus hoe doet de gemeente 

Amsterdam dat dan als wat u zegt dat dat allemaal niet mag. Je moet toch op een gegeven moment kunnen 

meten in hoeverre je diversiteitsbeleid succes heeft, politie Amsterdam doet dat wel. 

Mevrouw Verhoeff: Mijnheer Garritsen ik begrijp uw zorg, maar u heeft het over 25%, dat gaat waarschijnlijk 

wel over mensen met een niet-westerse achtergrond. 

De heer Garretsen: Dat spreekt toch vanzelf, u weet toch ook 

Mevrouw Verhoeff: Maar mijn zin was nog niet af. Dat is een getal wat ongetwijfeld bij Amsterdam kan 

passen, wij moeten naar onze samenleving kijken en we moeten ook naar de andere doel. Ik zei het niet voor 

niks, ik vind het heel belangrijk dat mensen van allerlei culturele achtergronden laten we het maar even zo 

noemen, een plek kunnen krijgen, dus de kans krijgen om hier te werken. Daar moet je een beleid op 

formuleren. Maar we hebben het ook over al die andere dingen, over leeftijden, mensen met handicaps want 

ook daar, ik werk bij een werkgever waar, echt daar struikel je echt, heel veel mensen werken daar met een 

handicap, is gewoon veel en hier hebben wij er weinig, dus dat vind ik minstens zo belangrijk aan deze 

discussie. 

De voorzitter: Goed. Mijnheer Botter vervolgt u uw betoog.  

De heer Garretsen: Ik wil hier op reageren. 

De voorzitter: Mijnheer Garretsen reageert hier op. 



De heer Garretsen: u begrepen de strekking van mijn vraag dan niet mevrouw Verhoeff. De strekking van mijn 

vraag is dat de wethouder zegt we kunnen niet meten want het mag niet. Ik geef een concreet voorbeeld dat 

de politie Amsterdam wel meent. Dus hoe is dat met elkaar te rijmen. 

De voorzitter: Mijnheer Botter. 

De heer Botter: Dat heeft er alles mee te maken, dat wil ik u nog wel eens uitleggen, want dat heb ik van de 

week ook gehoord van hoe dat zit, maar dat heeft alles te maken met de status van de republiek Amsterdam. 

En daar laat ik het verder bij, die hebben dat op die manier gewoon toepast. 

De heer Garretsen: Het kan dus wel. 

De heer Botter: Ja. 

De voorzitter: Mijnheer Botter maakt zijn betoog af. 

De heer Garretsen: Maar daar is burgerlijke ongehoorzaamheid voor nodig of bestuurlijke ongehoorzaamheid. 

De voorzitter: Gaat u verder. 

De heer Botter: Ik heb nog twee punten volgens mij die ik niet behandeld heb. Dat is het punt aangaande de 

andere organisaties die in de motie genoemd worden die wij zouden gaan benaderen. Nou voor een deel 

hebben we dat gedaan. Dat zijn Randstad geweest en ook Paswerk die hebben we ook op de hoogte gebracht 

van onze bevindingen. En verder zeg maar zijn we niet gekomen omdat we zo iets hadden van wij hebben 

onvoldoende resultaat daarmee dat we dat bij anderen aan de man willen brengen. Dat neemt niet weg dat 

wij natuurlijk op het moment dat we zover zijn dat ze een invulling hebben van die charter en dat we met al 

onze, in ieder geval gesubsidieerde partners aan de slag zullen gaan om dat daar onder de aandacht te 

brengen. En dat we ook met, via werknemers, werkgevers overleggen, ondernemers waarder en dergelijke dat 

we daar in de stad en in de waarderpolder mee in gesprek gaan. Ik denk dat sommigen zelfs beter al te werk 

gaan dan dat wij. En het team, het multidisciplinaire team waar u het over had van solliciteren, dat zullen we 

in de toekomst, ook dat is al een kruk moment, ook voor mij dat u zegt van ja het gaat erom dat het een divers 

samengesteld team moet zijn en dan is diversiteit van mij heeft een andere connotatie dan hetgeen u zonet 

voorlas in de beantwoording. Dat zijn de dingen waar je dus echt ziet dat het nodig is om ook hier in de 

gemeente nog ook een slag te maken. En ik ben te allen tijde bereid, wat de VVD vroeg, om ervoor te zorgen 

dat de bevindingen die wij hebben opgedaan met ons onderzoek ook naar de commissie gaat in Den Haag, de 

vaste Kamercommissie en ook naar het Ministerie aldaar. 

De voorzitter: Nog een vraag, mijnheer Gun? Uw vraag, welke vraag. 

De heer Gun: Ik had twee concrete vragen gesteld en die zijn niet beantwoord. Ik kan ze herhalen. 

De voorzitter: Wilt u ze even herhalen, ja. 

De heer Botter: Wat maakt dat het niet is gelukt en de bestemming procedureel afspraken heb ik 

opgeschreven.  

De heer Gun: Nou dan ben ik niet duidelijk genoeg geweest in waar het zwaartepunt van mijn vragen hebben 

gelegen. Ik heb namelijk gesteld dat in de operationele uitvoering er een meer diverse samenstelling is zoals 



ook door de ambtelijke organisatie, de gesprekspartners tijdens de technische sessies, is verwoord, maar dat 

hierbij beleidsmatige afdelingen, met name in het midden en een top van de piramide een meer diverse en 

inclusieve organisatie zeer wenselijk is. Maar wat gaan we, hoe gaan we dat dan bereiken, dat is dat waren de 

concrete vragen, beleidsafdelingen en midden en top. 

De heer Botter: Wij gaan daar mee aan de slag in het zowel wervingsverhaal als ook in de inclusieve 

organisatie vanuit wat voortkomt uit het charter. Want ik ben het met u eens als je als gemeente een 

afspiegeling wil zijn met je personeel van de samenleving, dan moet dat waarschuwde organisatie zijn en dat 

moet dan niet alleen maar bij de functie zijn onder aan het loongebouw.  

De voorzitter: Prima. Vindt de commissie dat de motie 31, anoniem solliciteren hiermee voldoende is 

afgedaan. Als u verder wilt met dit onderwerp staan, zoals het voorstel hier al gedaan is, ook andere middelen 

nog ter beschikking. Maar is de motie hiermee volgens de commissie voldoende afgedaan? Ja? Mijnheer 

Aynan. 

De heer Aynan: Voorzitter nog even een toelichting, want ik ben echt heel erg blij met uw reactie. Vooral over 

de diverse samenstelling van de selectiecommissies. Kunt u ons daar op te een of andere manier, nou ik durf 

het woord memo niet meer te gebruiken, maar zeg maar iets sturen een brief of van hoe u dat gaat doen. 

De voorzitter: Wat ziet u voor zich? Wat voor een brief. 

De heer Aynan: Nou. 

De heer Gun: Mag ik mijnheer Aynan helpen? 

De voorzitter: Ja mijnheer Gun. 

De heer Gun: Nee, bij diversiteit helpen wij elkaar ja. Nee wat mijnheer Aynan concreet vraagt is of u het op 

de actielijst kunt opnemen als actiepunt en die kan koppelen aan de jaarplanning. En dan is het aan u om te 

bepalen wanneer hij het onderwerp dan terugkomt en daar kunnen wij dan weer op reageren. Heb ik u goed 

ontzorgd? 

De heer Aynan: Nou ik zou eigenlijk wel heel graag willen weten hoe de wethouder dit binnen de organisatie 

gaat borgen, hoe weet ik dat wat u hier en ik zie hoe u dat doet, dus dat is echt gewoon heel erg oprecht, dat 

we divers samengestelde selectiecommissies krijgen binnen de gemeentelijke organisatie. 

De heer Botter: Nou kijk wat ik heb toegezegd is dat u zowel de uitwerking van het charter als ook van het 

werving- en selectiebeleid gaat krijgen. Is dat nog voor het zomerreces of wordt dat ergens in 

september/oktober? Nou dat wordt in september/oktober. En tot die tijd zijn er toch weinig vacatures. 

De voorzitter: Oké. Is met deze toezegging, is het hiermee voldoende behandeld? Ik zit even te kijken naar de 

tijd. We hebben nog, we lopen dik een uur achter op de agenda. Heeft u nog behoefte aan een pauze of zullen 

we even doorgaan? Ja? Doorgaan. Er zijn namelijk een aantal stukken die ter advisering aan de raad zijn. En 

die, zouden we even kunnen omdraaien. Ja nou ja goed die is ter bespreking, anders doen we eerst die. Jullie 

gaan lekker snel door,  



10.  Aanstelling Functionaris voor de gegevensbescherming  

De voorzitter: als jullie lekker snel zijn dan gaan we door met nummer 10, aanstelling functionaris 

gegevensbescherming. Wie kan ik daarover het woord geven? Mevrouw Verhoeff. 

Mevrouw Verhoeff: Dank u wel voorzitter. Op zich blij met het stuk. Het is ook denk ik heel goed dat deze 

persoon op een neutrale plek komt bij de controle, daar zijn we blij mee met het voorstel. Er zijn eigenlijk 

maar twee vragen die wij zouden willen stellen. En dat is: er wordt aangegeven dat een aantal activiteiten al 

voor 25 mei 2018 moeten worden afgerond. Is dat haalbaar? Dat zou heel fijn zijn, maar dat horen we graag. 

En daarnaast: dit gaat over 2018. Het is slim opgelost lijkt het gezien het geld en dat het ook goed gaat. Maar 

is er al enig inzicht of er ook nog in 2019 middelen nodig zijn, want dan is het wel handig om het gelijk mee te 

nemen. Dank u wel. 

De voorzitter: Mevrouw Sterenberg, VVD. 

Mevrouw Sterenberg: Ja dank u wel. Ja in de intro is inderdaad het wordt nu budget onvoorzien. Nou dit is 

geen tijdelijke maatregel, dus wij gaan er ook vanuit dat er snel een juiste correcte post voor wordt gevonden. 

En wat ik interessant vond is dat in het college besluit ook nog wordt gesproken dat na de verkiezingen met 

een nieuwe raad besproken wordt wat er verder dient te gebeuren en wat daarin onze ambities zijn. Nou onze 

ambitie is sowieso volgen van de wet. Dat lijkt mij een hele heldere. Dus ik hoop dat we dat gewoon snel gaan 

doen en op 25 mei daar aan voldoen. Maar ik ben benieuwd hoe de wethouder dat zag, wij zitten hier dan als 

nieuwe raad, nou hoe wilt u die ambities gaan bespreken. Want dit is dan niet het moment, want anders stond 

het in dit stuk neem ik aan. Wat ook leuk was om te lezen bij de, dat de autoriteiten persoonsgegevens gaan 

meer handhaven en er werden een paar leuke voorbeelden genoemd, onder andere de afvalpas en daar werd 

Nijmegen genoemd. Nou in Haarlem hebben we hetzelfde probleem en de heer Boer van de VVD die heeft 

daar ook al meerdere malen naar gevraagd en dat is nog altijd opgelost. Dus ik kan u in ieder geval verzekeren 

dat de heer Boer daar gewoon weer op doorgaat en ervoor gaat zorgen dat we daarin ook de regels volgen. 

Verder vroeg ik me nog wel af waarom we voor een combifunctie gaan tussen die strategische privacy 

adviseur en de FG want in het stuk verderop, in de memo lees je juist dat die strategisch privacy adviseur zich 

veel meer zeg maar op de werkvloer bemoeit en de FG daar meer boven hangt. En toch ga je het dan 

combineren en dat dat dan is omdat er personeelstekort is, maar dan zou je juist ook voor een andere 

invulling kunnen gaan door die rollen te scheiden en een beperkte FG voor wat er nodig is en dat zou je 

kunnen combineren met de andere gemeentes, want dat mag een rol zijn die verschillend wordt vervuld. En 

dan juist als het inderdaad zo is dat er extra ingezet moet worden bij zo’n privacy en ik geloof dat zeker, want 

als er dan die 35 sollicitaties binnenkomen zijn er straks regels wat je met het cv doet van die mensen, na 

zoveel dagen weggooien. Dus op de werkvloer ga je die mensen nodig hebben. Dus ik hoor ook graag van de 

wethouder waarom eigenlijk voor die dubbelrol is gekozen en niet voor wat meer een mogelijk efficiëntere rol 

invulling. 

De voorzitter: Wie mag ik het woord geven? Mijnheer Gun. 

De heer Gun: Voor de laatste keer vanavond. Voor wat betreft, omdat ik het zeg, ik houd het kort. GroenLinks 

in mijn persoon heeft in 2017 meerdere keren aan de wethouder die hier over gaat de vraag gesteld hoe het 

gaat met. Wij hebben dat vrij vaak op de agenda gezet en gehouden. Toen werd er gezegd dat ook alles in de 

pijpleiding zat, dat ging allemaal prima en we hoefden ons geen zorgen te maken. Nu wordt er hals over kop 

vooruitlopend op, wordt er een budget van € 150.000 gevraagd. De vraag is wat maakt dat dat nu ineens 

halsoverkop nodig is. Hebben we dit niet eerder zien aankomen, zijn we wel in control en we gaan we 25 mei 



zoals genoemd door de collega’s van de VVD wel halen. De vraag die hiermee samenhangt is als we het dan 

toch gaan hebben over het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming in een privacyadviseur, gaan 

we dat, dat zijn hele schaarse mensen zeker in deze tijd, in plaats van inhuur zou ik juist voor dit soort 

strategische plaatsen met name om kennisborging opteren voor het in vaste dienst nemen van een 

functionaris, mochten die zich nog willen aanbieden om bij Haarlem te komen werken.  

De voorzitter: U zou het kort houden. 

De heer Gun: Er zitten geen grote verschillen met de wet WBP. Wat maakt dat er nu dan toch weer, uit de 

stukken haal ik dat er veel activiteiten nu ineens met spoed verricht moeten worden. Waar zit dat hem erin. 

Graag reactie daarop van het college en wij staan overigens achter het budget wat wordt aangevraagd voor 

alle duidelijkheid. 

De voorzitter: Wie uit de commissie? Mijnheer Rijssenbeek, D66. 

De heer Rijssenbeek: Ja voorzitter er is al een aantal dingen gezegd, ik kan mij voor een groot deel aansluiten 

bij datgene wat door GroenLinks en VVD is gezegd. Wij hebben inderdaad enerzijds ook de vraag van hoe kan 

dit dat het nu ineens onvoorzien is terwijl die AVG echt al behoorlijke tijd op ons af zit te komen, maar goed 

daar hebben meer overheidsorganisaties last van, ook overigens heel veel private organisaties. Maar wij zitten 

met name ook op die vraag rond die dubbelrol van de privacy functionaris en de functionaris voor de 

gegevensbescherming. Er wordt nu extra budget aangevraagd, maar dat budget wordt dan niet al direct 

ingezet om ofwel een tweede strategisch privacy-adviseur vast te werven ofwel een nieuwe functionaris voor 

de gegevensbescherming. Terwijl je hoe dan ook weet, wat er ook gaat gebeuren dat je ze allebei nodig zal 

hebben en dat ze allebei ook ongeveer direct overwerkt zullen zijn met de workload die nog op hun afkomt. 

Dus dat is gewoon, ik geef het toe, een beetje een technische vraag, maar wel een afweging die ik nog even 

graag zou willen terughoren. Voor de rest wij kunnen inderdaad ook instemmen met het budget, alleen de 

besteding daarvan daar moet nog even kritisch naar gekeken worden. 

De voorzitter: Prima. Wie nog meer commissie? Mijnheer Kwee, Actiepartij. 

De heer Kwee: Ja ik wou me ook bij aansluiten, ik denk dat zelfs het budget van anderhalve ton inderdaad 

ruimte geeft voor twee personen en niet voor één dubbelfunctie. 

De voorzitter: Mijnheer Amand, Trots. 

De heer Amand: Ja voorzitter wij kunnen ons zelf daarin vinden, het bedrag ook. Het lijkt ons enkel een beetje 

nu extra gehaast voor die datum te halen, maar daar kan de wethouder misschien wel antwoord op geven. 

De voorzitter: Geef ik het woord aan de wethouder, mijnheer Botter. 

Burgemeester Wienen: Ja dank u wel mevrouw de voorzitter. Het is inderdaad zo dat het allemaal wat krapper 

geworden is en dat heeft voor een deel te maken ook met de ziekte die we hier in het gebouw hebben gehad 

rondom de griep. Dus daar zijn wat mensen ziek geweest en zijn allemaal niet tegelijkertijd ziek geweest, maar 

achter mekaar. Dus dat maakte het in dat opzicht wat ingewikkeld. Wij wisten ook wel zeker dat het eraan zat 

te komen en we hebben daar ook wel maatregelen voor getroffen. Het is ook niet zo dat wij helemaal de 

achterste in de rij zijn als het gaat over gemeenten die op dit moment bezig zijn met de voorbereidingen, we 

zitten zo’n beetje in de middenmoot. En wat wij in ieder geval ook al hebben is dat we een hele duidelijke 



beschrijving hebben van hoe die taken en welke taken verricht moeten worden. Dus daar in hebben wij in 

ieder geval al een slag gemaakt. Het is ook niet zo dat alle taken nieuw zijn die de wet ons brengt, we hebben 

al mensen die zich bezighouden met privacy, we hebben al mensen die zich bezighouden met datalekken. Het 

is alleen zo dat het allemaal meer wordt en het wordt nog veel meer wat er op ons afkomt de komende 

periode. Als het dan gaat over werden wij het straks allemaal als er extra op gehandhaafd wordt. We hebben 

begrepen van de autoriteit die dat gaat doen dat er is een wet en die wordt gehandhaafd, maar op moment 

dat je gewoon laat zien dat je in ieder geval handelt in de geest van de wet en ook ervoor zorgt dat je 

maatregelen al hebt getroffen en dat je bezig bent dan wordt er niet meteen zo heel erg meteen een oordeel 

geveld, maar dan is er enige coulance. Als het dan gaat over de vraag, waarvoor dank, voor het budget voor 

2018 dan wil ik dat nog even verder aan de controller vragen hoe dat zit met 2019 en verder. En de vraag in 

hoeverre zeg maar, want dan kan ik, je kunt zeggen als je het verdeelt over twee functionarissen, dan zeg 

maar dan ben je minder kwetsbaar. Maar of dat de reden is waarom we het zo hebben ingestoken zoals het 

hier wordt voorgesteld, dat weet ik niet en dat zou ik ook graag aan de controller over willen laten. De vraag 

over de middelen, die worden niet alleen voor personen gevraagd, want dan kun je zeggen kun je daar niet, in 

de onderbouwing waar die € 150.000 voor nodig is blijkt ook een komt iets op ons af waar we ook nog geen 

ervaring mee hebben. En we weten zeg maar sinds het najaar van 2017 is pas de concrete handreiking 

gekomen, dus we weten al heel lang dat die wet op ons afkomt, maar wat het precies betekent en wanneer 

het af moet zijn is pas in het najaar gekomen, dan ga je door vertalen. Die DPIA’s daar hebben we geen enkele 

ervaring mee. Dus daar zeggen we ook, daar vragen we ondersteuning op, mensen die daar deskundigheid op 

hebben en dat laten we tegelijkertijd doen met mensen die het straks in onze organisatie moeten doen om zo 

overdracht te creëren. De vraag is hoeveel hebben we nodig en hoeveel is incidenteel. Dat weten we nog niet 

precies genoeg, dus daarom zeggen we ook laten we eerst in 2018 aan kijken. En mogelijk dat met de eerste 

ervaring zelfs al in de tweede Berap daar op terug kunnen komen, dus dat zeggen we ook daar zullen we over 

rapporteren hoe ver we zijn. Maar het is heel wel mogelijk dat we daar nog onvoldoende zicht op hebben en 

dat we pas eind 2018 begin 2019 daar zicht op krijgen. Wel is een redelijke verwachting dat je in het begin veel 

werk hebt en langzamerhand moet dat dan inslijten en ben je door die dikke aanloopperiode heen en dan zou 

je het regulier moeten kunnen inbedden. Dus vandaar dat we niet overvragen, maar eerst goed zicht krijgen 

en dan pas weer terugkomen om dan te beoordelen of we structureel voldoende middelen hebben. Waarom 

is dat dan op deze manier ingericht? Omdat de combinatie tussen de privacy op strategisch niveau, 

concernniveau en laten we zeggen de veronderstelde een vereiste onafhankelijkheid, laten we zeggen maar 

een beperkte aantal combinatiemogelijkheden met zich meebrengen. Wel is het zoals we kijken naar andere 

gemeenten, degene die in Haarlem worden aangesteld zal ook er voor de gemeente Zandvoort worden 

aangesteld. Dus daar zoeken we echt al na combinatiemogelijkheden. In deze combinatie dat het en bij 

concern control is en de strategische privacy overigens al op concernniveau is, was een ideale kans en de 

persoon in kwestie vindt het ook mogelijk om dat te combineren. Of dat blijkt dat dat de komende periode te 

handhaven is, nogmaals dat zal moeten uitwijzen. Tegelijkertijd ook op operationeel niveau zitten echt wel 

degelijk ook mensen in de organisatie die in onze afdeling dicht tegen de business aan zitten zijn 

georganiseerd. Dan weer opnieuw naar de vraag waarom, wij hebben extra werk, dat is vooral waar veel 

vragen zijn, waar veel persoonlijke gegevens verwerkt worden, daar komen nu ook vanuit de vakafdeling de 

vragen help ons om dat op te lossen. Nou dan zitten we echt veel meer op het operationele niveau. Deel van 

de inhuur is daar ook voor bedoeld om dat op te lossen. En zo denken wij met dit voorstel zowel de 

strategische als de operationele vraag te kunnen oplossen en pas later kunnen we het beoordelen of dat 

afdoende is. 

De voorzitter: Mevrouw Sterenberg. 



Mevrouw Sterenberg: Dank u wel. Maar in het stuk komt juist terug dat ook de vraag bij die strategische 

privacy adviseur in die functie dus niet dan in FG functie ook vergroot zal worden. Dus eigenlijk krijgt die 

persoon het dubbel druk. Want én die heeft dan FG verantwoordelijkheid en die heeft de businessers die met 

extra vragen komt. En vandaar dat mijn vraag dus was is het een ideale combinatie of had je misschien op zoek 

moeten gaan naar nog een paar gemeentes waarmee je zeg maar de FG kan combineren en dan meer inzetten 

op ook je gewone strategisch privacy adviseurschap.  

Burgemeester Wienen: Ja daar hebben we wel naar gekeken, of daar combinatiemogelijkheden waren, maar 

we zien dat dit nog zo gericht is op de eigen organisatie, dat het alweer ingewikkeld is als je dat met andere 

gemeentes moeten delen. Wat we wel doen is de kennis die vanuit 100.000+ gemeenten in onze gegeven 

komen, zoals Zaanstad en Haarlemmermeer, dat is wel alvast een netwerk die elkaar helpt om vragen op te 

lossen. Maar je hebt behoorlijk wat specifieke kennis van organisatie nodig om deze start te maken. Het is wel 

een bewuste afweging geweest om het zo te doen. 

De voorzitter: Nog vragen vanuit de commissie? 

De heer Botter: Nou ik heb nog twee die heb ik nog niet beantwoord. Dat gaat over de opmerkingen vanuit de 

VVD die zijn gemaakt over wat dient er nou verder nog te gebeuren en hoe breed ga je het maken nadat die 

zijn geïnstalleerd en dat wil ik graag overlaten voor het moment wanneer hier de nieuwe portefeuillehouder 

zit die daarover met u in discussie zal gaan en ook nadat de eerste reguliere rapportage beschikbaar is van hoe 

het gaat. Dus het lijkt mij niet goed om allerlei dingen nu overhoop te halen, terwijl we eerst de hele boel nog 

moeten regelen. En het andere punt is, over de afvalpas dat heb ik veel meer gezien als een soort, ja hoe moet 

ik het zeggen, dreigement. Dat zullen we in de gaten houden en wij zullen proberen om dat voor te zijn, om 

daar een adequate oplossing voor te vinden. Maar dat is dan iets wat we met Spaarnelanden samen zullen 

moeten doen. 

De voorzitter: Zijn er nog vragen vanuit de commissie? Is dit agendapunt voldoende behandeld? Het is ter 

bespreking, dus.  

Ter advisering aan de raad 

De voorzitter: Maar nu gaan we naar de punten ter advisering, dus dan wordt het wel relevant hoe het in de 

raad hangt. Ja wilt u koffiepauze, we hebben 3 kwartier, dit zijn punten die naar de raad moeten. Gaat u eerst 

snel koffiedrinken. Zienswijze, ik hoor vanuit de commissie dat ze door wil.  

11. Zienswijze op verantwoording 2017 en globale begroting 2019 Metropoolregio Amsterdam  

De voorzitter: De zienswijze op de verantwoording 2017 naar de globale begroting 2019 van de 

Metropoolregio Amsterdam.? 

De voorzitter: En daarbij zit ook 11.1 de toezegging over de overzicht inhoudelijke zaken en Haarlemse 

ambities in de halfjaarlijkse rapportages over de MRA. Verzoek is of u die punten tegelijkertijd wil behandelen. 

Wie mag ik het woord geven? Mijnheer Aynan, Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: Heel kort. Haarlem is binnen de MRA trekker van vier programma’s heb ik gelezen en mede 

trekker van een aantal andere. Voorzitter gezien de uitdagingen waar we voor staan, Haarlem is niet alleen de 



hoofdstad van Noord-Holland maar ook vierde hoofdstad van Nederland, lijkt het mij verstandig om trekker te 

worden van het platform bereikbaarheid. 

De voorzitter: Mjinheer Trompetter, Actiepartij. 

De heer Trompetter: Ja dank u voorzitter. Net mijnheer Aynan Haarlem was de vierde hoofdstad in één jaar. 

En die 10 jaar daarvoor kwam sinds het gemeten wordt Haarlem niet voor in de top tien van het lijstje. 

De heer Aynan: Ja voorzitter behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. En 

dat lijkt mij van toepassing ook op dit thema. Maar voorzitter kijk het is natuurlijk gewoon een voorbeeld, 

vierde hoofdstad. U heeft wel degelijk gelijk, bereikbaarheid want daar heb ik het eigenlijk over bestaat 

natuurlijk uit veel meer dan auto mobiliteit en daarvan ben ik er een. Platform bereikbaarheid. Ik zou heel 

graag willen dat we daar de trekker van worden. Dat biedt heel veel kansen als je kijkt naar wat ze daar 

allemaal in gebeurt en wat de budgetten zijn, ja is het eigenlijk jammer dat we trekker zijn van een aantal 

andere platforms en agenda’s. Ook als we kijken naar de andere metropoolregio namelijk Rotterdam-Den 

Haag, daar hebben ze het anders geregeld, wat mij betreft ook beter omdat daar binnen de metropoolregio 

een OV-autoriteit zit. Ten eerste hebben ze daar een enorm budget van jaarlijks tussen de 600 en 800 miljoen. 

We zien wat ze daar dus echt bereikt hebben, zij kunnen het verschil maken. Kijk maar naar de Randstadrail 

die de hele regio met elkaar verbindt op een zeer efficiënte manier. En eigenlijk zouden we hier met z’n allen 

in een metropoolregio Amsterdam naar zou iets moeten streven. En daarom dus het voorstel om trekker te 

worden van platformbereikbaarheid binnen de MRA en binnen de MRA een OV-autoriteit daar aan toe te 

voegen. En daar zullen we dus ook met een motie over komen en hopelijk dus ook steun vanuit de andere 

fracties. Dank u wel.  

De voorzitter: Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Sterenberg, VVD. 

Mevrouw Sterenberg: Ja dank u wel. Ja mijn voorganger mevrouw Van der Smagt heeft het hier vorige keer 

ook al aangegeven, keek de gemeente Haarlem is natuurlijk een klein onderdeeltje van de MRA. Mooie 

samenwerking inderdaad om veel mooie dingen te bereiken voor de regio. Nu is het zo en de heer 

De voorzitter: U bent nog niets eens begonnen en heeft al interrupties te pakken, twee zelfs. Mijnheer Gun. 

De heer Gun: Ik had even tijd nodig om te bedenken of ik het wel goed hoorde, maar meet u zichzelf nu in 

Calimero effect aan van wij zijn maar een klein onderdeeltje van, ik bedoel we zijn hoofdstad van Noord-

Holland, centrum gemeente van Kennemerland. Licht toe alstublieft. 

Mevrouw Sterenberg: Je kijkt u ook naar de bijdragen die wij leveren dan aan de MRA in financiële zin en dan 

moet je toch kijken hoe hard kun je daar schreeuwen en dan moet je denk ik als gemeente strategisch inzetten 

op de onderwerpen die voor jou belangrijk zijn en niet overal alles op proberen binnen te halen. En op dat 

punt, de heer Aynan gaf het ook al aan, vervoer bereikbaarheid. Nou is het mooie, de MRA komt vaker voorbij 

in deze commissie en zo ook nog in september en toen heeft de wethouder ook toegezegd dat hij na de 

gemeenteraadsverkiezingen met een nieuw college dit punt op de agenda zou zetten om te zorgen dat 

Haarlem die regio zou mogen gaan trekken. Nou nu zit hier nog geen nieuw college, maar we bespreken dit 

onderwerp wel. Nou heeft, de onderhandelende partijen hebben aangegeven alle geluiden uit de stad zijn 

welkom. Nou bij deze ook een geluid vanuit de VVD. Als u nu kunt zorgen dat het nieuwe college gaat inzetten 

op die bereikbaarheid, ik heb begrepen dat sommige partijen het iets minder belangrijk vinden, maar laten we 



dan wel zorgen dat we hier binnen de MRA aan de juiste tafel zitten en wel een echte iets voor onze stad 

kunnen gaan betekenen. 

De voorzitter: Mijnheer Rijssenbeek, D66. 

De heer Rijssenbeek: Ja dank u wel voorzitter. Ik kan mij alleen maar aansluiten bij de ambities van zowel Jouw 

Haarlem als VVD wanneer het gaat om daadwerkelijk een vinger in de pap bij bereikbaarheid. Het is inderdaad 

al eerder aan de orde gekomen en toen zijn we ook best wel streng geweest. Eigenlijk wat strenger dan de 

geluiden die ik tot nu toe hoor. Dus ik wil daar ook wel wat strenger in zijn. Het verbaast mij namelijk dat er 

bijvoorbeeld nu weer staat in dat stoplichtenoverzicht onder 5.5 dat het stoplicht bereikbaarheid op groen 

staat, binnen de gemeente Haarlem is dat hè, omdat er is onderzocht welke nieuwe 

infrastructuurinvesteringen prioriteit hebben na 2025 en dan worden er een aantal voorbeelden genoemd en 

geen enkele daarvan die valt binnen de gemeente Haarlem. Sterker nog geen enkele daarvan valt überhaupt 

binnen de regio Kennemerland. Voorzitter als ik zie hoeveel miljarden er vanuit de MRA regio of in de MRA 

regio in de provincie Noord-Holland de grond in zijn gegaan, als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar 

Haarlemmermeer, als je kijkt hoe vreselijk schril wij afsteken daarbij wanneer het gaat om de infrastructurele 

uitdagingen dan doen wij echt iets fundamenteel verkeerd door daar niet aan tafel te zitten, anders dan 

ambtelijke ondersteuning, want dat hebben we dan wel. Maar wij moeten, op dit moment worden wij daar 

vertegenwoordigd door mevrouw Post, gedeputeerde bij Noord-Holland. Nou ja heel eerlijk gezegd ik zal mij 

genuanceerd uit te rukken, maar, nou ja die moet zich nog bewijzen bij het zich hard maken voor 

infrastructurele uitdagingen oplossen in en rond Haarlem. Dus ik vind echt dat wij daar een hele stevige 

ambitie mogen uitspreken en sterker nog stevig met twee vuisten en op tafel mogen slaan. Dat als eerste, 

daarnaast zijn wij blij dat er nu ook budget wat overblijft daar een andere belangrijke uitdaging gaan namelijk 

duurzaamheid. Dus dat kunnen we alleen maar onderschrijven.  

De voorzitter: Mevrouw Sterenberg interruptie. 

Mevrouw Sterenberg: Ja dank u wel. Ja mijnheer Rijssenbeek mevrouw Post die zit natuurlijk als gedeputeerde 

namens de hele provincie zit zij daar, dus niet alleen Haarlem. Nu heeft u een nieuwe wethouder en u heeft 

straks vermoedelijk weer een wethouder. Kunt u zich er dan hard voor maken dat in het volgende 

collegeakkoord in de volgende coalitie hiervoor wordt gestreden.  

De heer Rijssenbeek: Nou volgens mij heb ik dat zojuist al gedaan. Dat ten eerste. En ten tweede ik ga me daar 

zeker hard maken. Ik verwacht ook van deze hele commissie dat wij ons daar met z’n allen voor hard gaan 

maken. Het enige is wel en u gaf dat zelf terecht aan, dat wij niet de enige zijn die het voor het zeggen in die 

MRA regio. Dus we zullen ook naar strategische bondgenoten moeten gaan kijken en dat is ook een opdracht 

aan het toekomstig college om met die strategische bondgenoten in en om de regio Kennemerland te gaan 

kijken van hoe gaan we nou regionaal zorgen dat die infrastructurele uitdagingen worden opgelost. Want daar 

heeft Bloemendaal en Zandvoort en Haarlemmermeer heeft daar ook belang bij. 

De voorzitter: Wie mag? Mijnheer Aynan, Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: Ja voorzitter ik word blij van uw bijdrage en uiteraard ik heb ook gekeken naar een platform, 

dan is het eigenlijk wel heel logisch dat de investeringen richting Amsterdam en vooral Almere gaan, die 

samenstelling is daar gewoon provincie Flevoland, Almere is daarin vertegenwoordigd. Dus dat is dan heel 

logisch, vandaar ook pleidooi van joh ga er als Haarlem alstublieft in zitten en dan niet ambtelijk maar gewoon 



bestuurlijk. Bent u bereid om alle, moet ik zeggen, trekkersrollen op te geven om te gaan zitten in platform 

mobiliteit? 

De voorzitter: Mijnheer Rijssenbeek. 

De heer Rijssenbeek: Ja voorzitter ik heb altijd geleerd om niet zomaar toezeggingen te doen, dus ja dan zullen 

we gewoon echt even naar moeten gaan kijken. Ik ben net als mijnheer Gun niet beschikbaar, misschien dat 

mijnheer Gun en ik een soort schaduw college gaan vormen. Maar wij staan ook te kijken.  

De voorzitter: Mijnheer Amand, Trots. 

De heer Amand: Ja voorzitter dank wel. Nou wij zijn natuurlijk voor bereikbaarheid en daar willen we toch wel 

eens even ook eens een statement over maken. Ten tweede zijn we natuurlijk ook voor de oudere wijken en 

we zijn natuurlijk ook voor de wijken die de woningbouw moet stimuleren en daar ontbreekt het in Haarlem 

nog steeds een beetje aan. Want ik, mevrouw Post die kan wel eens alles willen, maar wij als Haarlemmers 

zouden ook nog wel wat in kunnen brengen. En ten derde zijn we natuurlijk dat we natuurlijk veel meer samen 

moeten werken met de MRA, want anders redden we het niet. Dat is hier en daar al een beetje 

geconcludeerd. Woningbouw is natuurlijk punt numero 1 en bereikbaarheid dus. En de vooroorlogse 

woningen of de oudere woningen, laat ik het netjes zeggen, dat we dat nog goed kunnen behouden. Dus niet 

dat we alles slopen gaan zoals sommige woningbouwverenigingen doen. Wij willen gewoon dat het doorgaat. 

De voorzitter: Ja. Nee gaat u eerst, mijnheer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Voorzitter heel hartelijk dank voor het woord. U zegt we moeten samenwerken met de 

MRA en dan noemt u ook de woningbouw. Nou wil Amsterdam bijvoorbeeld dat Amsterdammers dat die hier 

komen wonen en ik zie niet wat de meerwaarde is voor samenwerking met de MRA en de woningbouw, want 

het zou op een gegeven moment betekenen dat wij minder sociale huurwoningen hebben en meer bouwen 

voor Amsterdammers met een ruimere beurs, met een dikkere portemonnaie. 

De voorzitter: Mijnheer Amand. 

De heer Amand: Ja ik zal meteen even antwoord geven. U weet natuurlijk net zo goed als ik dat de sociale 

woningbouw altijd voorrang moet hebben. Maar u zegt, geeft het zelf al aan, u kan geen advertentie bij een 

makelaar openslaan en u heeft natuurlijk al elke Amsterdammer op de stoep staan. Dus dan zou u de 

huisvestingsregels aan moeten passen. En dat zou misschien ook iets wezen waar u misschien met mij ook 

eens over na moet denken. 

De heer Garretsen: Mijn vraag was meer specifiek waarom ziet u brood in de samenwerking met de MRA op 

het punt van de woningbouw? 

De heer Amand: Omdat wij in een hoop dingen te afhankelijk zijn van onze woningcorporaties. Wij kunnen 

misschien samen een vuist maken, hun hebben ook belang bij woningbouw. Waarom kunnen we dat niet 

samen doen. Iedereen wil altijd wat doen, maar je moet ook samen wat willen en doen. En dan kan je ook 

sociale woningbouw natuurlijk doorgaan. 

De voorzitter: Uw punt is helder.  

De heer Amand: Ja? 



De voorzitter: U bent klaar met uw betoog?  

De heer Amand: Ik ben op dit moment klaar voorzitter. Dank u wel voor uw vriendelijke woordspeling. 

De voorzitter: Woordspeling? Allemaal vingers zie ik. Mijnheer Van den Doel, GroenLinks. 

De heer Van den Doel: Dank je wel voorzitter. Ja als GroenLinks zijn wij blij natuurlijk met de positieve geluiden 

van de MRA dat er 1,1 miljoen hopelijk naar duurzaamheid gaat. Dat hopen we echt. Haarlem presteert vind ik 

niet heel erg goed in de MRA. We zijn te weinig vertegenwoordigd. We krijgen een klein budget in verhouding 

tot de omliggende clusters van gemeentes. Dat vind ik jammer. Dus ik hoop dat we daar echt vaart achter 

zetten om die 1,1 miljoen ook daar voor een groot deel voor te besteden.  

De voorzitter: Mevrouw Verhoeff, PvdA. 

Mevrouw Verhoeff: Mijnheer Van den Doel ik vind ook dat er veel geld naar duurzaamheid moet, maar als ik 

kijk zult u toch ook wel zien dat er behoorlijk wat andere onderwerpen ook genoemd worden waar het ook 

naar toe gaat. Dus ik hoop dat u ook nog blij bent als u kijkt wat er naar cultuur gaat. En aantal 

landschapszaken.  

De heer Van den Doel: Zeker, zeker. 

De voorzitter: Interruptie? Mijnheer IJsbrandy, interruptie. 

De heer IJsbrandy: Geen interruptie, meer een 

De voorzitter: Termijn. 

De heer IJsbrandy: Termijn. 

De voorzitter: Mijnheer Van den Doel was nog niet klaar. 

De heer Van den Doel: Ik ben nog wel even bezig. 

De voorzitter: Maar toch 

De heer Van den Doel: Verder kan ik het met collega Rijssenbeek eens zijn over hoe Haarlem zich opstelt 

binnen de MRA en wat we daar te doen hebben, vooral nog te doen hebben met de bereikbaarheid wat een 

groot issue is, want het is gewoon een groot issue en dat willen we ook als GroenLinks zo adresseren. Dus dat 

zou voor ons enorm belangrijk zijn. En tot slot, de sociale paragraaf die er aan zit te komen, die nog steeds er 

aan zit te komen en ik hoop dat Haarlem daar een trekkersrol in gaat vervullen en zich er ook hard voor maakt 

dat het er ook komt. Dat het niet een rood ding blijft.  

De voorzitter: U heeft een interruptie, mijnheer Aynan. 

De heer Aynan: Eigenlijk een vraag, verzoek meer. Bent u dan bereid om de motie die we dan gaan opstellen 

over trekkersrol richting platform mobiliteit om dat te steunen?  



De heer Van den Doel: Dat moeten we bekijken. Op zich de mobiliteit en dat we daar een trekkersrol in 

krijgen, dat vinden we goed. Maar we willen dat sociale teken niet vergeten.  

De heer Aynan: Kan prima samengaan. 

De voorzitter: De termijn, mijnheer IJsbrandy, Hart voor Haarlem. 

De heer IJsbrandy: Ja we hebben ook de stukken van de MRA bekeken en de MRA dreigt, hier wordt het ook 

een beetje in de discussie zoals die vanavond plaatsvindt, een beetje een Zwitsers zakmes te worden. In de zin 

dat er voor elk probleem wel een oplossing in de MRA te vinden is en een stukje budget. We hebben nu drie 

platformen, we hebben zeven ontwikkelrichtingen, we hebben 57 initiatieven en we hebben nog geld over. 

Dus er kunnen vast nog wel meer initiatieven verzonnen worden. En volgens mij is dat niet de manier waarop 

je zo’n MRA succesvol gaat maken. Dus je zult op de een of andere manier. 

De voorzitter: Mijnheer Aynan. 

De heer Aynan: Voorzitter één van de meest succesvolle dingen is toch echt een Zwitsers zakmes met wel 50 

functies.  

De voorzitter: Andere metafoor. 

De heer IJsbrandy: Als je verdwaald bent in het bos misschien. 

De voorzitter: Een duizend dingen doekje. 

De heer heer IJsbrandy: Duizend dingen doekje. Nee dus ik ben benieuwd naar eigenlijk hoe in de governance 

van de MRA geborgd wordt dat er op een gegeven moment keuzes gemaakt worden en dat er serieuze 

middelen op serieuze problemen worden ingezet en dat we niet proberen om voor iedereen inderdaad een 

doekje voor het bloeden te bieden. Want dan zal het ook heel moeilijk zijn om de effectiviteit van die 

middelen die daar ingezet worden uiteindelijk te beoordelen. Dat is nu eigenlijk al zo, er zijn eigenlijk wel 57 

initiatieven, maar ik lees eigenlijk nergens wat zijn nou de doelen van die initiatieven zijn, wanneer ze 

gerealiseerd moeten worden, hoeveel middelen er per initiatief dan werkelijk ook aan meetbare doelen 

gekoppeld kunnen worden, dus dat we uiteindelijk kunnen beoordelen of het geld, waar het dan ook vandaan 

komt, zinvol besteed is. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Ja. 

De voorzitter: U heeft lekker koffie gedronken, bent weer helemaal fris. 

De heer Garretsen: Nee die heeft zo beneden gezegd dat de desbetreffende meneer naar huis kan gaan, niet 

hoeft te wachten op de commissie bestuur, dus de heer Garretsen is sociaal bezig geweest. Zoals de SP al 

herhaalde malen heeft gezegd vinden wij de MRA een bestuurlijk wangedrocht die zich alleen maar 

bezighoudt, of alleen maar, maar zich ook bezighoudt met rondpompen van geld en daar vinden wij twee 

zinvolle functies bij de MRA. Inderdaad de vervoersregio, dat moet je inderdaad in de zoals je het vroeger 

noemde de Noordvleugel van de Randstad oplossen en daar, nou ja ik sluit me aan bij alle opmerkingen die 

gemaakt zijn. De tweede functie, zinvolle functie van de MRA is eigenlijk lobbywerk richting rijkssubsidies of 



subsidies van het andere bestuurlijk wangedrocht wat in Brussel zetelt. En dan heb ik nog een concrete vraag 

aan de wethouder. Er staat de lijst bij de laatste bijlage van onderwerpen die hiervoor Zuid Kennemerland 

relevant zijn. Wie heeft bepaald welke onderwerpen voor Zuid Kennemerland relevant zijn? Ik kan me niet 

herinneren dat we in de commissie bestuur daar gesprek over is geweest van nou jongens laten we die 

onderwerpen nou eens relevant noemen. Dat was mijn concrete vraag aan de wethouder. 

De voorzitter: Wie mag ik het woorden geven? Niemand, dan. Helemaal links in de hoek. Mevrouw Verhoeff, 

PvdA. 

Mevrouw Verhoeff: Dank u wel voorzitter dat ik nu ook mijn termijn kan invullen. Wij hebben werkelijk niets 

tegen de MRA en natuurlijk willen we kritisch volgen welke zaken daar spelen. Sterker nog in het kader van de 

provinciale, hoe noem je dat nou, omgevingsvisie is de MRA gewoon een hele belangrijke regio en wat mij 

betreft mogen er op MRA niveau ook nog wel meer ambtenaren uit Haarlemmermeer, of uit 

Haarlemmermeer, uit Haarlem actief zijn, ook raadsleden. Ik doe echt wel een oproep aan ook deze collega’s, 

ik ben er wel geweest bijvoorbeeld bij de laatste keer, dan zie je uit de, juist deze regio Kennemerland en ook 

uit onze eigen gemeente bijna geen raadslid lopen. Ik ben de griffier tegengekomen. Jongens kom op moeten 

daar in MRA verband een aantal zaken binnenslepen en dan moet je dus ook als raadslid en ook als ambtenaar 

daar toch wat beter vertegenwoordigd zijn dan nu. En dat geldt ook bij een aantal MRA discussies. Ik denk dat 

het heel belangrijk is wil je als centrum stad ook goed uit de verf komen dat je je ook daar dan presenteert. 

Bereikbaarheid is een belangrijk ding voor ons als het gaat om snellere fietsverbindingen, oplossen van 

knelpunten, maar zeker het openbaar vervoer. Daar moet je zeker bij pleiten, of je de trekker van moet zijn 

vind ik een heel andere discussie. En daar gaan we nu ook volgens mij niet over. Wat ik wel heel belangrijk 

vind, je energietransitie dat zul je dadelijk in de omgevingsvisie zien, dat zie je in alle andere stukken die naar 

buiten komen van de MRA, van de provincie, van het rijk. En ik denk dat wij daar een belangrijke rol in moeten 

vervullen. Kortom dat vinden wij en onderaan staat iets, wij zijn gewoon helemaal akkoord met wat hier 

verder ligt en zullen graag verdergaan met de stukken. 

De voorzitter: Mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja mevrouw Verhoeff heeft het over de provinciale omgevingsvisie. Dan lijkt mij voor de 

hand liggen dat je juist bij de provincie moet zijn. Bij juist ook omdat er binnen de MRA wat betreft de 

omgevingsvisie tegengestelde belangen zijn. Dus dan is, de MRA is niet je bondgenoot, maar je moet juist je 

eigen belang van Zuid Kennemerland moet je naar voren brengen bij de provincie, dat is de juiste manier om 

met de provinciale omgevingsvisie om te gaan, naar mijn oordeel. 

Mevrouw Verhoeff: Maar mijnheer Garretsen dan bent u het toch met mij eens als je sterk staat binnen de 

MRA we daar voldoende mensen zitten op verschillende platforms, niet alleen omdat je trekt maar ook omdat 

je daarin mee discussieert, maar dat ook op het moment dat het dan bij een andere overheid, dat is voor ons 

meestal de provincie, terechtkomt je dus ook vertegenwoordigd bent, als er over de MRA wordt gesproken 

dat je daar aan tafel zit. Zowel als raadslid als ambtenaar. 

De heer Garretsen: Ja hooguit omdat je dan kennis neemt van hoe anderen binnen de MRA bijvoorbeeld 

Amsterdam of Almere hun tegengestelde belangen met die van Zuid Kennemerland gaan verwoorden bij de 

provincie. 

Mevrouw Verhoeff: Mijnheer Garretsen u heeft duidelijk niet begrepen hoe de aanpak is, want dan had u dat 

niet en u bent er ook niet geweest, dan had u dit geweten dat ik precies het omgekeerde zoals u nu zegt, je zit 



daar om juist je inbreng te leveren zodat daarmee ook je teksten worden aan.. de teksten teruggevonden zijn 

en niet alleen maar om te horen wat iemand anders vindt. 

De heer Garretsen: Mevrouw Verhoeff we worden het niet eens. 

De voorzitter: Voldoende uitgediscussieerd. Dan geef ik het woord aan de wethouder, mijnheer Botter. 

De heer Botter: Ja dank u wel mevrouw de voorzitter. Het was eigenlijk de bedoeling om te zeggen of u zich 

kon vinden in die stukken of dat u vond dat het college nog wat informatie bij u kon ophalen om per brief te 

laten weten als zienswijze naar de MRA. Maar wat ik in ieder geval uit uw opmerkingen allemaal opmaak is 

van dat u eigenlijk wil dat er iets met Haarlem en de vervoersregio gaat plaatsvinden. En of dat dan al dan niet 

ertoe leidt dat we al om onze andere zetels daar in opgeven, dat is nog iets wat de komende weken nog wel 

duidelijk wordt op het moment wanneer de motie komt. Ik begrijp daarmee ook dat het een behandelstuk 

wordt in de raad. Het is wel een ingewikkeld als het gaat over de vraag van ja hoeveel invloed kunnen we 

daarop uitoefenen. Want terecht wordt gezegd in Almere en Flevoland zitten er allebei in. Vanuit Noord-

Holland zit alleen mevrouw Post erin, zit alleen de provincie erin. En dat is iets waar gewoon ook, zij doet het 

echt namens alle verdere steden en dorpen in de regio die vertegenwoordigd worden en dat maakt dat het 

ook wel heel moeilijk wordt om daar tussen te komen. Want zij hebben dat wel eens geprobeerd. Dat vraagt 

om lobbywerk, dat vraagt om presentie en dus aanwezigheid en ik ben het wat dat betreft helemaal eens, ik 

ben zelf ook wel eens bij zo’n bijeenkomst geweest van de MRA, waar je echt alle gelegenheid krijgt, ook als 

raadsleden vanuit de verschillende gemeenten om met stickers prioriteringen aan te brengen, aan te geven 

van wat je wel of niet vindt dat het geld naar toe moet et cetera. Maar vervoer en verkeer is natuurlijk een erg 

belangrijk. En ik wacht met belangstelling uw motie af. Als het gaat over verkeer, vervoer is misschien nog wel 

het vermelden waard dat wij vanuit de vervoersregio 30 miljoen hebben gehad om het Rottepolderplein 

verder weer op te knappen en te verbeteren zodat daar de doorstroming in ieder geval ook verbeterd en dat 

de files daar kunnen worden opgelost. En ook rondom de 3D-makerszone en het zeg maar het thema 

Internationale school heeft er ook de MRA zich voor Haarlem niet onbetuigd gelaten. Als het gaat over andere 

dingen die u heeft aangegeven, het wonen. 

De voorzitter: Mijnheer Gun. 

De heer Gun: En het is omdat het punt MRA meerdere keren terugkomt in de commissie, minstens 1x per jaar 

conform toezegging van het college en dat gebeurt ook. Het is goed dat wij inmiddels iets meer lobbyen dan 

voorheen, want vroeger kregen we niets en inmiddels krijgen we wat geld. Maar het staat natuurlijk in schril 

contrast met wat Purmerend, Zaanstad en Haarlemmermeer, want die harken miljarden binnen. En dat is het 

punt wat hier wordt gemaakt, als je aan tafel zit daar waar de taart wordt verdeeld, maak je gewoon meer 

kans op. En het is goed dat we daar vertegenwoordigd worden, maar die vertegenwoordiging lijkt dus niet 

zodanig te werken dat we iets meer binnenharken dan die paar miljoentjes ten opzichte van die miljarden. 

De heer Botter: Kijk we dreigen ook nog geld vanuit Europa te krijgen, want daar is natuurlijk. Ja ik bedoel, u 

vindt het een gedrocht, maar ik vind het een zegen als het gaat over de vraag van dat we dat ook met elkaar 

doen om te lobbyen daar in Brussel om te zorgen dat we hier en daar toch iets uit die ruif van die projecten 

mee kunnen eten. 

De heer Garretsen: Dat heb ik juist heel zinvol gevonden. Naast de vervoersregio heb ik het lobbywerk bij 

Brussel en bij Den Haag zinvol genoemd. 



De heer Botter: Dus is het goed dat ze dat nog even goed helder hebben met z’n tweeën. Dan hebben we 

daarnaast hebben we natuurlijk een aantal andere dingen die ik nog zou kunnen zeggen. Van er wordt heel 

veel gedaan, gezamenlijk, rondom de circulaire-economie. We halen daar ook heel veel uit, we hebben daar 

ook mevrouw Sikkema in die trekkersrol zitten. Ik zou het heel mooi vinden als we dat in een volgende periode 

ook weer zouden krijgen. Maja nogmaals dat is even afhankelijk ook van uw overleg hoe die motie eruit komt 

te zien. Juist ook het overleg rondom de circulaire-economie is iets waar we de komende jaren natuurlijk ook 

enorm op in willen steken. Dus ja het is een kwestie van geven en nemen. 

De voorzitter: Mevrouw Sterenberg. 

Mevrouw Sterenberg: Ja dank u wel. Ja u zegt op basis van een motie. Maar we hebben hier natuurlijk nu in 

deze commissievergadering geven wij onze zienswijze en nou ik heb denk ik toch wel van heel veel mensen 

gehoord dat de zienswijze is vervoer, vervoer vervoer, hè de bereikbaarheid. Dus volgens mij is dat ook 

gewoon wat wordt meegegeven, ook los van wat die motie gaat doen. 

De heer Botter: Ik probeer ook nog enigszins een klein beetje te beïnvloeden, dat zult u mij niet euvel duiden 

vanuit de rol van het college dat je ook aan die andere onderwerpen moet blijven denken. Dus op moment dat 

je alles op vervoer inzet maak je je aan de ene kant natuurlijk verschrikkelijk kwetsbaar, dat is gewoon echt zo, 

maar dat daar meer aandacht voor komt ja natuurlijk, natuurlijk. Maar ik zou juist willen zeggen dan bij de 

formulering van uw motie denk er dan om dat we ook nog andere punten hier in Haarlem ook belangrijk 

vinden en dat we daar al heel veel succes uithalen. En we moeten het kind niet met het badwater weggooien. 

De voorzitter: Mijnheer Gun. 

De heer Gun: Even een korte vraag, het is wat we even te binnen schiet. Wij hebben tijdens de behandeling 

vorig jaar hebben wij de vraag gesteld aan uw collega Di portefeuillehouder is: kunt u zich inzetten voor een 

kunt u ervoor zorgen dat u aan tafel komt daar waar die taart wordt verdeeld. Daar zou hij zich voor inzetten, 

daar hebben wij niets meer van vernomen want daar zou hij in een volgende behandeling op terugkomen. Ik 

begrijp dat u daar niet op terug kan komen, maar er zit iemand naast u die daar 

De heer Botter: Het speelt in Amsterdam, hij heeft zich daar heel erg voor ingezet en ik zal vragen of hij ook 

verschillende momenten waaruit dat blijkt inzichtelijk kan maken. Ik weet dat mijn collega Van Spijk zich echt 

enorm hard maakt voor de MRA en dat hij het ook belangrijk vindt om in dat gremium ook een aantal, ja 

belangrijke successen te behalen.  

De voorzitter: Mijnheer Aynan. 

De heer Aynan: Voorzitter we gaan het kind uiteraard niet met het badwater weggooien, hooguit een beetje 

wassen. Wat Almere is nu als trekker in het platform mobiliteit en uiteraard hebben die ook hele andere 

trekkersrollen erbij. Dus op die manier willen wij daar ook naar kijken en die motie opstellen, maakt u zich wat 

dat betreft geen zorgen.  

Mevrouw Verhoeff: Ja ik krijg een beetje jeuk omdat het nu alleen nog maar over bereikbaarheid blijkt te gaan 

een grote opgave is als energie en transitie en dergelijke die zijn niet mis te verstaan wat dat voor ons als 

werkgelegenheid in deze regio kan vormen. Eigenlijk vind ik als we een discussie hierover voor een zouden we 

dat niet een keer kunnen doen over de verschillende taken op vrij korte termijn in plaats van alleen maar over 

bereikbaarheid te hebben. 



De voorzitter: Maar dat is aan u zelf. Mevrouw Sterenberg. 

Mevrouw Sterenberg: Wat we hier gewoon allemaal mogen doen als partij is onze zienswijze geven. En u kunt 

uw verhaal ophangen aan economie, werkgelegenheid. Wij hangen het op aan vervoer en volgens mij is dat 

gewoon, zijn dat alle losse zienswijzes die we op dit moment allemaal mee kunnen geven. 

De voorzitter: Dat is helder. Kan ik het woord aan de wethouder, wilt u daar nog op reageren? Nee. Dat mag. 

Mijnheer Botter. 

De heer Botter: U bent natuurlijk altijd vrij om eens een keertje opnieuw met elkaar en ik weet niet hoe het 

inwerkprogramma er verder uitziet voor ook de nieuwe raadsleden als het gaat over de MRA, maar het staat u 

natuurlijk altijd vrij om over de MRA te praten. Die zienswijze die moeten wel zo spoedig mogelijk nu worden 

gestuurd, daar kunnen wij niet mee wachten. 

De voorzitter: Daar zijn afspraken over gemaakt hoor ik hier naast mij. 

De heer Botter: Dacht 27 juni. 

De voorzitter: Ja. Goed. Er wordt aan u een besluit gevraagd. Punt gaat naar de raad en met name een aantal 

punten vragen we u kennis te nemen. Nou ik ga er vanuit dat u daar huiswerk in gedaan heeft. Punt 4 en punt 

5, stemt u in met de zienswijze en wil u daar nog iets aan toevoegen en ik wilde graag even een rond, mag ik 

even mijn zin afmaken, wil ik even een ronde maken langs de commissie met daar uw zienswijze op punt 4 en 

5. Mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja even van de orde, de heer Botter, sorry, heeft op een vraag van mij, de enige vraag die 

ik had geen antwoord gegeven. Namelijk hoe zijn 10 punten die relevant zijn voor Zuid Kennemerland en wie 

heeft dat bepaald. 

De heer Botter: Dat is een ambtelijke stuurgroep geweest.  

De heer Garretsen: Dat staat in het bestuurlijk stuk, maar het is, dank u wel. 

De voorzitter: Prima. Oké. Commissie hoe kan dit naar de raad en stemt u in met de besluitpunten vier en vijf. 

Zo nee zijn er toevoegingen? Wie mag ik het woord geven? Mijnheer Aynan. 

De heer Aynan: Voorzitter uiteraard als bespreek, want ik heb een motie of twee aangekondigd. 

De voorzitter: Ja, stemt de , eventjes uw reacties op de besluitpunten 4 en 5. Partij van de Arbeid, mevrouw 

Verhoeff. 

Mevrouw Verhoeff: Partij van de Arbeid stemt in. 

De voorzitter: Partij van de Arbeid stemt in. Anders ga ik hem gewoon af. GroenLinks, even de microfoon aan. 

Mijnheer Van den Doel, GroenLinks. 

De heer Van den Doel: Ja. 

De voorzitter: U stemt in. Mijnheer Garretsen. Mevrouw Sterenberg, VVD, besluitpunt 4 en 5. 



Mevrouw Sterenberg: Ja daar kunnen we mee instemmen. 

De voorzitter: Stemt u mee in. Mjinheer Amand, Trots. 

De heer Amand: Ja kunnen we mee instemmen. 

De voorzitter: De Actiepartij, mijnheer Kwee. 

De heer Kwee: Akkoord. 

De voorzitter: Mijnheer IJsbrandy, Hart voor Haarlem. 

De heer IJsbrandy: Op zich kunnen wij ermee instemmen, we zien ook die MRA nog in ontwikkeling, dus we 

hebben een aantal opmerkingen gemaakt over het verscherpen van keuzes en meetbaarheid van doelen, dus 

we hopen dat dat in de toekomst gerealiseerd gaat worden. 

De voorzitter: Mijnheer Rijssenbeek, D66. 

De heer Rijssenbeek: Ja D66 kan ook instemmen. Nog heel even kort op de opmerking van mevrouw Verhoeff, 

wat wat mij betreft een terechte opmerking is. Het gaat wel om accenten, want wij stemmen nu in met alle 

aandachtspunten die daarin worden genoemd. Uitdrukkelijk ook aandacht voor bijvoorbeeld 

werkgelegenheid. Alleen ja hier valt het geld te halen wat er heel hard nodig is om te investeren. Dus vanuit 

daar, vanuit D66 nogmaals de vraag om daar ook echt aandacht voor te blijven houden. 

De voorzitter: CDA, mevrouw De Raadt. 

Mevrouw De Raadt: Wij stemmen in. 

De voorzitter: Mijnheer Garretsen, SP, 4 en 5 of u nog niet denk ik. 

De heer Garretsen: Ik heb mijn mening over de MRA geuit, maar ja het bestaat nu eenmaal. Soms moet je de 

werkelijkheid aanvaarden net zoals ik Brussel aanvaard als iets waar je geld vandaan kan halen is dat ze net 

zo’n wangedrocht. Dus we zijn niet tegen en ik heb begrepen van mijn buurman dat die € 240.000 betekent 

dat de bijdrage van Haarlem gelijk blijft zoals wij ook eerder in de raad hebben besloten. 

De voorzitter: Ja. Mijnheer Aynan, Jouw Haarlem. 

De heer Aynan: Ja voorzitter akkoord. Wel een kanttekening over zeg maar geld dat overblijft. Als dat nog een 

keer gebeurd zoals dit jaar dus 1,1. Ik ben er eigenlijk op tegen om dat dan weer even geen terug te storten. 

De administratiekosten zijn al meer dan wat je aan het doen bent, dus  

De voorzitter: Wilt u dat toegevoegd zien aan de zienswijze? 

De heer Aynan: Nou graag ja. 

De voorzitter: Dat lijkt me. Wordt dat heel breed gedragen in de commissie? Ik heb daar namelijk niemand 

over gehoord tot nu toe. 



De heer Aynan: Ik heb geen behoefte aan terugstorting van 1,50. 

De voorzitter: Dat is helder. Mevrouw Verhoeff, PvdA. 

Mevrouw Verhoeff: Ik ga er vanuit dat juist in die startfase als dingen iets later starten en er geld over is, als er 

jaarlijks 1,1 miljoen over gaat is er iets mis met de begroting. Dus voor deze keer is het gewoon doorgaan. 

De voorzitter: Het ging even over de zienswijze. Ik begrijp dat u dat vindt, maar wilt u, of u instemt met de 

zienswijze. Helder. U dient een motie in, dus het gaat als bespreekstuk naar de raad. Dan rond wij dat 

agendapunt hierbij af. Hebben wij nog twee agendapunten te gaan. Ik mis een, de planning klopt niet 

helemaal.  

12. Begrotingswijziging organisatiewijziging 2018  

De voorzitter: Punt 12 de begrotingswijziging organisatiewijziging 2018. Wie van de commissie mag ik het 

woord geven? Mijnheer Garretsen, SP. 

De heer Garretsen: Ja dank u wel voor het woord voorzitter. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma 

De voorzitter: Even tot het geroezemoes, gaat u rustig uw gang mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Dank u wel voorzitter. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma veel aandacht besteed 

aan de bedrijfsvoering en de personeelsformatie. En wat ons betreft zijn een aantal knelpunten bij de 

personeelsformatie de gemeente geld heeft gekost vanuit verkeerde vooronderstelling dat je bezuinigt op 

personeel dat dat geld oplevert. Dat is natuurlijk in lang niet alle gevallen waar. Dus ik vind, ja ik snap de status 

van het stuk niet helemaal, want ik vind het, ik vind dit nou typisch een stuk dat je moet afwachten tot er een 

coalitieakkoord is. Dus misschien dat de wethouder mij de status van het stuk kan toelichten. Er staat ook dat 

het financieel neutraal is. Dus waarom wordt dat dan nu met de commissie gedeeld, wat is de urgentie 

daarvan en waarom kunnen we niet een paar weken of een maand wachten. 

De voorzitter: Zijn er andere commissieleden? Mijnheer Sepers, PvdA. 

De heer Sepers: Ja voorzitter ik beschouw het stuk eigenlijk als een soort technische aanpassing van de 

begroting op basis van besluiten die al eerder inhoudelijk zijn genomen. Dus in die zin hebben wij daar, 

kunnen daarmee instemmen. En dat neemt niet weg dat natuurlijk voor de toekomst wellicht op basis van 

coalitieakkoord goed na moeten gaan, dat zal misschien daar ook wel een punt zijn, hoe is het eigenlijk met 

het ambtelijk apparaat als geheel qua kwantiteit en qua kwaliteit. Maar dat is een heel nieuw onderwerp. Dus 

met dit besluit kunnen wij instemmen als mijn interpretatie in ieder geval juist is. 

De voorzitter: Heel goed. Mjinheer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Ja dank u wel voorzitter. Ja goed, wij hebben de stukken ook gelezen en gezien dus dat in 

de programmabegroting 2018-2020 geïnformeerd zijn over de wijziging van de indeling van de organisaties. Ik 

constateer ook in het stuk dat het geen financiële gevolgen heeft, maar wel dat er gevolgen zijn voor het 

programma op het niveau van beleid. Er worden dan ook vier eigenlijk onderwerpen genoemd waar in de 

organisatieveranderingen geweest zijn, maar vervolgens wordt eigenlijk niet duidelijk in dit stuk, ook al is het 

maar kort of op hoofdlijnen van wat verandert er dan concreet. Dus en ik zie dan vooral op twee punten 

namelijk organisatie ontwikkeling, dus wat is daar nou eigenlijk concreet veranderd waardoor nou ja op 



programmabeleidsniveau de zaken veranderd zijn. De ambtelijke fusie is mij duidelijk, wijziging loonkosten 

ook, maar het andere is er zijn besluiten in de kadernota 2017 genomen en daarvan ook de vraag welke 

besluiten daarin hadden nu formatieve gevolgen die we hier terug zien komen. Dus daar graag wat 

duidelijkheid over en als daar geen gekke dingen in staan kan ik ook alvast zeggen dat wij in principe ook 

gewoon even ermee kunnen instemmen. Maar nou ja toch graag nog wel die toelichting alstublieft. 

De voorzitter: Wie nog meer van de commissie? Mijnheer Kwee, Actiepartij. 

De heer Kwee: Ik had een technische vraag gesteld en die is ook beantwoord naar tevredenheid. Ik had alleen 

even een vraag nog, want dat komt dus nu naar boven, bij de AVG, dus met name over Zandvoort. Is daar nog 

rekening mee gehouden dat daar ook dan Zandvoort een bijdrage in gaat geven, zowel voor 2018 als ook voor 

later? 

De voorzitter: Prima. Andere opmerkingen uit de commissie nog? Dan geef ik het woord aan de wethouder, 

mijnheer Botter. 

De heer Botter: Ja dank u wel mevrouw de voorzitter. Het is inderdaad een technische aanpassing. Het gaat 

om het, ja de eerder genomen besluiten die zijn gedaan bij de kadernota, maar ook vanwege de ambtelijke 

fusie met Zandvoort om die tussen formaliseren. En dan gaat het bijvoorbeeld om de kadernota om mensen 

die extra moesten komen voor vastgoed, maar ook degene die bij economische zaken de bedrijven gaat 

benaderen en zorgen dat er meer bedrijven in Haarlem komen. Nou zo zijn er allerlei functies toegevoegd. De 

reden dat we het hier voorleggen is omdat het het budgetrecht van de gemeenteraad raakt. Het is een, er is 

geschoven tussen kostenposten en beleidsgelden en nou ja dat maakt dat er zeg maar door die schuiving dit 

opnieuw moet worden voorgelegd. En nou ja die kosten bijvoorbeeld voor zo’n functionaris die ook voor 

Zandvoort werkt wordt altijd via de, ja verrekenstuk wordt dat gerealiseerd, om dat te verrekenen naar 

evenredigheid Zandvoort ook bijdraagt. Daar is trouwens een, zijn sowieso in het verleden allerlei afspraken 

gemaakt over hoe dat, die integratie van de ambtelijke organisatie vanuit Zandvoort geregeld wordt en hoe 

dat wordt betaald. Wij krijgen dat zeg maar als een soort lumpsum vanuit Zandvoort en wij zorgen dan dat dat 

op een goede manier dan verdeeld wordt over die budgetten. Dus ja de opmerking van hoe gaan we daar in 

de toekomst mee om kan ik mij ook voorstellen. Ik denk dat het belangrijk is om ergens in het najaar of bij de 

komende begrotingsbehandeling of de kadernota toch eens gaan praten over van zijn nu alle problemen die er 

zijn voorzien opgelost of moet daar nog verder aan worden gewerkt. En nou ja dat is hetgeen ik hier over kan 

zeggen. 

De voorzitter: Helemaal goed. Zijn er nog aanvullende vragen uit de commissie? Mijnheer Amand, Trots. 

De heer Amand: Ja voorzitter ik had nog wel een vraag aan de wethouder. Ik hoorde vastgoed en dat is wel 

een beetje interessante vraag denk ik, aan de wethouder natuurlijk. Gaan wij ons bemoeien of Zandvoort gaat 

die met Haarlems vastgoed bemoeien. Dat wil ik wel eens horen van de wethouder. 

De heer Botter: Ja maar ik ga ze niet met Haarlems vastgoed, net zo min als dat wij ons met hun vastgoed 

bemoeien. 

De voorzitter: Hoe mag dit punt naar de raad? Een hamerstuk, kijk zo doen we dat hier. Laatste agendapunt 

voor vanavond. Mijnheer Amand. 

De heer Amand: Stemverklaring. 



De voorzitter: Een hamerstuk met stemverklaring. 

13  Kadernota en ontwerpbegroting 2019 gemeenschappelijke regeling Cocensus  

13. 1. Jaarstukken 2017 gemeenschappelijke regeling Cocensus 

De heer Garretsen: Punt van orde over het laatste agendapunt. 

De voorzitter: Oh ja. 

De heer Garretsen: Ik heb me in de koekoek verdiept en u weet ongetwijfeld dat het zo’n stapelstukken nu 

ondertussen is. Dus ik heb eerlijk gezegd de jaarstukken niet bestudeerd, alleen maar het college besluit. En 

mijn vraag is kan de zienswijze een volgende commissie gegeven worden of is het echt noodzakelijk dat het nu 

wordt gegeven. Dus met andere woorden mijn verzoek is kan het door geschoven worden naar een volgende 

commissie. Anders zou ik bij dit onderwerp het woord niet kunnen voeren. 

De voorzitter: Dat heeft te maken inderdaad wanneer de volgende algemeen bestuur. Weet iemand op de 

tribune of de wethouder. 

De heer Botter: Nee maar dit gaat over een ander onderwerp, dit ging over het vorige onderwerp toch 

De voorzitter: Nee, nee, nee. Agendapunt 13. 

De heer Botter: Nee dit kan niet blijven wachten heb ik begrepen, want het heeft enige spoed omdat het 

gemeenschappelijke regeling is. 

De voorzitter: Oké. Agendapunt 13, de kadernota. 

De heer Garretsen: Serieus op deze jaarstukken ingegaan, dus.  

De voorzitter: Agendapunt 13 kadernota en de ontwerpbegroting voor 2019 en kunt daarbij betrekken de 

jaarstukken, maar die zijn dus ter informatie meegezonden. Ik zou toch een poging willen doen dit te 

behandelen hier in de commissie. Is de commissie daarmee akkoord? Ja. Wie mag ik het woord geven? 

Mijnheer Sepers, PvdA. 

De heer Sepers: Ja dank u wel voorzitter. Nou blij dat over 2017 de stukken op een heel klein tekort eindigen 

en dat wordt keurig opvang door de algemene reserve van Cocensus. De begroting voor 2019 een 

meerjarenbegroting ziet er op zich ook goed uit. De organisatie staat voor een paar belangrijke uitdagingen in 

de komende jaren en dat hopen wij en zo te zien gaat het ook wel goed. Ik heb eigenlijk twee onderwerpen 

waar ik de wethouder iets specifieks over zou willen vragen. Eén gaat dat over het zogeheten generatiepact 

wat binnen Cocensus is afgesproken. Daar wordt gesproken over twee varianten: de 60-80 en 100% varianten 

en de 80-90 en 100% variant. Ik zou even willen vragen aan de wethouder waarom heeft het DB-AB gekozen 

voor die 60 -80-100 en niet voor die andere. Wat betekent dat eigenlijk en welke effecten verwacht hij van dat 

generatiepact binnen de organisatie? En als laatste is zo’n generatiepact zo dat al niet bestaat, ook iets voor 

de gemeente Haarlem, voor het ambtelijk apparaat van de gemeente Haarlem. Tweede vraag die ik heb is de 

begroting 2019 en meerjarenbegroting die is uitgegaan van de keurige trendmatige aanpassingen, loon- en 

prijsbijstelling en inflatieverwachting. Allemaal prima. Daarmee is die aan de veilige kant. 

Uitvoeringsorganisaties hebben in mijn ervaring altijd ruimte om hun efficiëntie te verbeteren. Zouden toch 



minstens 1 à 1,25% procent per jaar en ik zou de wethouder eigenlijk willen vragen wat hij vindt van de 

gedachten om aan de organisatie een uitnodiging neer te leggen om in de komende vier jaar om bij wijze van 

spreken een efficiency verbetering van een procent of vijf te gaan realiseren. Is dat een interessante 

gedachte? 

De voorzitter: Interessante gedachtes. Wie mag ik nog meer het woord geven? Dank u wel voor uw bijdrage. 

Mijnheer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Ja dit was eigenlijk, dit waren de laatste stukken in een hele rij, in de commissie bestuur. 

Nou is wel even wennen als je daar ’s avonds laat nog in zit te lezen. Toch waren ze erg interessant. Even kort 

naar het jaarverslag gekeken, zag er mooi uit, volgens mij ook verstandig om het ophalen van belasting om dat 

met nou ja goed andere gemeenten dat te delen en dat samen te doen. Zag er allemaal goed uit, het 

jaarverslag zelf zag er goed uit en ook de rapportage die daar door de accountant bij gedaan was, was goed en 

zat ook goedkeurende verklaring bij. Dus wat ons betreft kan het besluit zoals het college het heeft 

voorgelegd, kan dat gewoon zo genomen worden en wensen wij de portefeuillehouder financiën daar veel 

succes. 

De voorzitter: Wie mag ik nog meer het woord geven? Niemand. Geef ik het woord aan de wethouder, 

mijnheer Botter. 

De heer Botter: Ja dank u wel mevrouw de voorzitter. Het generatiepact is al hier in de gemeente ingevoerd. 

Daar zie je al dat mensen er gebruik van maken en dus in die zin is het een activiteit die ook al een eerste 

ronde is geëvalueerd. En je ziet dat daar nog wel enige, ja zeg maar verbetering ook, ik bedoel want niet 

iedereen weet het nog en het is eigenlijk bedoeld ook om jonge mensen aan te kunnen nemen. En nou ja dat 

nog onvoldoende op gang. Dus dat zijn de ervaringen die wij hebben, maar dat wil niet zeggen dat het niet een 

goed instrument is, er zit veel potentieel in. Hoe dat precies werkt met die 60-80-100 dat is naar mijn idee was 

dat, had dat te maken met het aantal procenten dat je nog bleef werken. Dus je blijft voor 60% werken, dan 

krijg je 80% salaris en 100% behoud je toch je pensioen op. En dat is op die manier is dat toegepast. Dan had u 

het over die 5%. Een sympathieke gedachte vanuit ons perspectief. Minder sympathiek vanuit de consensus, 

want ze hebben net acht jaar lang achter mekaar een dergelijke korting voor hun rekening gehad. Dus wat dat 

betreft zijn ze aardig nou ja door de wringer gehaald zeg maar. En waar het nu om gaat is dat er een verschil 

zit van 0,4% in hetgeen van wat zeg maar de, ja door de, door Consensus wordt gebracht aan loon- en 

prijscompensatie en hetgeen van wat wij hadden ingeboekt. Dat komt neer op € 12.000 als je dat vertaalt in 

euro’s. Wij menen dat we daar gewoon mee in moeten stemmen en dat is ook het voorstel zoals we dat in dit 

stuk doen. En mocht dan blijken uiteindelijk uit de jaarrekening dat het zeg maar over blijft dan kan daarmee 

wel een heel klein bedrag misschien naar de reserve, misschien spelen ze dan quitte. Dus wat ons betreft is dit 

mijn voorstel. Dit is ook niet zoiets dat ik het zou zeggen van we gaan het heel erg veranderen het voorstel wat 

hier ligt. Dat zou niet mijn insteek zijn omdat wij ook in de bestuurdersrol bij Consensus als gemeente Haarlem 

een belangrijke positie innemen en dit is door het bestuur gefiatteerd zeg maar om dat voor te leggen aan u. 

Daarin bent u natuurlijk vrij om dat alsnog te amenderen. Maar hetgeen wat hier ligt is wat ons betreft een 

heel afgewogen voorstel. 

De voorzitter: Ja? Ja had u nog vragen mijnheer Sepers. 

De heer Sepers: Ja dank u wel. Dank ook voor het antwoord. Ik was nog niet op de hoogte van het feit dat de 

laatste acht jaar …  



De heer Botter: U bent er ook nog maar net. 

De heer Sepers: …. daar al flink op gekort was, dus ik kan me voorstellen dat voor 2019 tot het blijft zoals het 

voorgesteld is. Maar dat u in uw bestuurdersrol of dat de wethouder die daar gaat zitten of komt te zitten, dat 

die tot afspreekt toch in de komende jaren goed in de gaten zal blijven houden. En ik zou willen vragen u het 

generatiepact binnen de gemeente Haarlem, ik weet niet of daar al een rapportage richting de raad of de 

commissie is geweest. 

De heer Botter: Nee nog niet. 

De heer Sepers: Zo niet. 

De heer Botter: Het is in elk geval in het college behandeld. 

De heer Sepers: dan zou ik het interessant vinden als wij als commissie daar kennis van nemen. 

De heer Botter: Moet kunnen denk ik. 

De voorzitter: Dan als ik, is dit punt hiermee voldoende behandeld volgens de commissie? Dat zijn wij een half 

uur later begonnen, we hadden veel insprekers, veel rondvragen en toch heeft u het voor elkaar gekregen om 

een half uur voor tijd deze vergadering af te ronden. Dus waarvoor de complimenten van de voorzitter. Dank u 

wel. 

15. Sluiting 

De voorzitter: Dan sluit ik de vergadering. 

 

 

 


