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TRANSCRIPT VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN DE GEMEENTE HAARLEM 

d.d. 31 mei 2018 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

De voorzitter: Dames en heren hartelijk welkom bij deze commissie bestuur. Het is vandaag 31 mei 2018. 

Welkom ook de mensen op de publieke tribune. Er zitten niet zo heel veel mensen, maar toch welkom. Zijn er 

nog berichten van verhindering? Ja mijnheer Trompetter. 

De heer Trompetter: Dank u wel voorzitter. Voorzitter de heer Kwee is afwezig. 

De voorzitter: De heer Kwee is niet aanwezig. Verder nog bericht van verhindering? Mijnheer Rijssenbeek. 

De heer Rijssenbeek: Mevrouw Leitner is afwezig. 

De voorzitter: Afwezig. Mijnheer Armand. 

De heer Armand: De heer Van den Raadt schuift zo nog aan. 

De voorzitter: Mijnheer Van den Raadt is eventjes afwezig. Prima. U heeft een mail gehad waarin wordt 

gevraagd naar een lid van de auditcommissie vanuit deze commissie. En ik wilde nog even die vraag stellen: 

zijn er mensen die dat graag zouden willen, die plaats willen nemen in de auditcommissie namens de 

commissie bestuur. Van deze commissie? Mijnheer Armand u zou dat wel willen? 

De heer Armand: Ja. 

De voorzitter: Zijn er verder nog gegadigden? Wordt het nog een verkiezing of is bij deze besloten dat 

mijnheer Armand onze afgevaardigde. 

Mevrouw Taets: Ik geloof dat de heer Smit eventueel ook, maar die wil daar straks iets over zeggen. 

De voorzitter: Oké. We hebben nog een tweede gegadigde, mijnheer Smit maar die komt daar zo meteen even 

iets over toelichten. Zou betekenen dat er twee kandidaten zijn. In de raadsvergadering van 7 juni volgt de 

benoeming van de uiteindelijke lid van de auditcommissie namens deze commissie bestuur. 

2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter: Kan de agenda zoals die voorligt conform worden vastgesteld? Zijn er nog mensen die 

opmerkingen hebben? Ja mijnheer Sepers. 

De heer Sepers: Sorry, even wennen. Ja voorzitter ik heb een vraagje. Bij agendapunt  10.1 en 10.2 wordt het 

jaarverslag 2017 en de begroting 2019 van de veiligheidsregio Kennemerland besproken een zienswijze die wij 

als raad moeten uitbrengen. Maar wat ook bij de stukken zit en dat vond ik een beetje vreemd, was een brief 

van 8 mei aan de veiligheidsregio ondertekend door de gemeentesecretaris en burgemeester waarin de 

veiligheidsregio op de hoogte gesteld wordt van de zienswijze die de raad op 14 juni 2018 zal hebben 

vastgesteld. Dus ik vroeg me af toen ik die brief zag of het wel zin heeft om deze discussie te voeren. 



2 
 

De voorzitter: Daar ligt de vraag voor en het is aan de commissie om dat te besluiten, want wij gaan over onze, 

u gaat over uw eigen agenda. Dus zijn hier nog vragen aan de heer Sepers hier over, zijn er nog mensen die 

hier wat aan willen toevoegen of zijn er mensen die om deze reden die de heer Sepers net heeft genoemd dit 

agendapunt willen afvoeren van de agenda. 

Mevrouw Taets: Ik kan er misschien ook even iets zeggen 

De voorzitter: Onze griffier kan er wat over zeggen, ja. 

Mevrouw Taets: Het is zo dat het een bevoegdheid van de raad is om een zienswijze te geven. En in dit geval is 

het zo dat inderdaad het college een voorzet doet voor een zienswijze van de raad. Maar het is aan u om uw 

eigen zienswijze te geven. Dus wat de bedoeling is straks van de behandeling is dat we komen tot een 

gedragen zienswijze, u zult allemaal uw mening kunnen geven, maar de bedoeling is uiteindelijk dat de 

zienswijze die wordt afgegeven een gedragen zienswijze is. Dus dat betekent dat u ook kunt besluiten om het 

voorstel van het college niet over te nemen, maar een eigen zienswijze te geven. 

De heer Sepers: Ik geloof dat mijn punt niet begrepen is, want er zit een uitgaande, er zit een kopie van een 

brief bij die al uit is, waar de veiligheidsregio geïnformeerd wordt over de zienswijze van de raad die 

vastgesteld zou zijn op 14 juni 2018. Dus er is iets gigantisch misgegaan en misschien kan de burgemeester ons 

informeren hoe dat zit. 

De voorzitter: Burgemeester. 

Burgemeester Wienen: Is het gewoon zo dat wij laten weten van de reactie komt nog. Dus die is, u kunt hem 

gewoon bespreken en zoals u het hier bespreekt, zo gaan wij die reactie uiteindelijk versturen. 

De heer Sepers: Ik begrijp, maar daarom is het heel vreemd dat die uitgaande brief die ondertekend is erbij zit. 

En ik neem aan dat dat niet de bedoeling is geweest, dat die brief niet uitgezonden had moeten worden, maar 

daarin meldt het college dat de raad die en die zienswijze al heeft vastgesteld. Als u, moet u kijken naar, het 

klopt, ja het klopt gewoon. Ja dat zit bij, bij elkaar zit het, bij 10 bij de stukken. Dus ja eigenlijk moet die brief 

of van tafel of, of 

Burgemeester Wienen: Dat is ook vanzelfsprekend. Als, als die brief wel verstuurd is, bij afwezigheid van mij 

door iemand anders getekend is dan zullen wij gewoon duidelijk maken dat die brief niet weg had gemoeten. 

Nogmaals ik weet er niet van en de brief, er gaat gewoon de brief uit met ze te zienswijze van de raad. En alles 

wordt ervoor gebeurd is, als die weg gegaan is, wat ik niet weet, dan zullen wij laten weten van dit klopt niet. 

De voorzitter: Mijnheer Sepers gaat u daar mee akkoord? We kunnen het afdoen als een administratieve 

vergissing en gewoon overgaan tot behandeling in deze vergadering. De zienswijzen van de raad zullen 

worden meegenomen heeft de burgemeester net gezegd. Gaat u daar mee akkoord? En het geldt ook voor de 

rest van de commissie. 

De heer Sepers: Ja als er nagegaan wordt of die brief daadwerkelijk uitgegaan is en niet dat die dan 

teruggetrokken wordt en gewoon het resultaat van deze behandeling in de raad komt. Prima. 

De voorzitter: Kan het toegezegd worden? 

Burgemeester Wienen: Absoluut, absoluut. 
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De voorzitter: Dat is bij deze toegezegd. 

3. Rondvraag 

De voorzitter: Gaan wij over naar de rondvragen. Er is een rondvraag aangekondigd door de heer Trompetter. 

Dat bent u. Gaat uw gang. Is de rondvraag voor de burgemeester? 

De heer Trompetter: Eh wellicht wel. Het, ik heb nog een rondvraag, eigenlijk ik heb er nu twee. Ik heb er één 

aangekondigd. De eerste rondvraag is: de raad heeft vorige periode vastgesteld met een nieuwe 

fractieverantwoording dat de bonnetjes en de uitgaven van de fracties op site gepubliceerd gaan worden. En 

mijn vraag is of dat ook voor het college gaat gelden, voor de college-uitgaven en bonnetjes en dienstreizen en 

dat soort zaken? Dus dat wil ik even gevraagd hebben of dat ook kan. Dat is rondvraag één. En rondvraag twee 

werd ik door mijn fractiegenoten er aan herinnerd dat we met GroenLinks de vorige periode een motie 

ingediend over vergoeding van de bouwleges. Daar is een toezegging opgedaan dat ze er voor de kadernota 

een voorstel zou komen over hoe dat in te zetten. Dus dat is ook een vraag hoe dat daar mee staat een of dat 

met of voor de kadernota komt. Dat was het. 

De voorzitter: Burgemeester. 

Burgemeester Wienen: Ja, nou wat het eerste punt betreft dat lijkt mij in het kader van de transparantie wel 

goed. Dus ik zal dat dinsdag in het college even bespreken, want dat lijkt me gepast om daar ook even over te 

hebben. Maar het lijkt mij een goed punt. Dan voorkom je ook dat er weer om gevraagd wordt, dan zeg je 

gewoon van kijk maar staat er op. En het tweede punt weet ik gewoon niet. Misschien dat de wethouder het 

weet, ik weet daar op dit moment geen antwoord op over die leges. 

De voorzitter: Wethouder Van Spijk heeft u daar een antwoord op? 

De heer Van Spijk: Het is toegezegd. 

De voorzitter: Misschien moet u aan tafel komen zitten zodat het ook opgenomen kan worden. 

De heer Van Spijk: Het is toegezegd en er is ambtelijk aan gewerkt. Maar ik zal even kijken wanneer het 

inderdaad uw kant op komt, want het moet inderdaad dan op korte termijn gebeuren. Dat ging ook over die 

duurzaamheidsgelden hè? Ja precies.  

De voorzitter: Dank u wel wethouder Van Spijk. Zijn er verder nog rondvragen? Mijnheer Armand. 

De heer Armand: Voorzitter ik had er twee. Wanneer kunnen wij evaluatie verwachten van de leefbaarheid en 

de initiatievenraad. En is het een idee om dit soort aanvragen ook dezelfde soort vergoeding per persoon te 

rekenen zodat er transparantie ontstaat. En de andere vraag is aan de burgemeester of aan de wethouder: 

wat is gedaan met het zwartboek van de Krim en heeft het college daar alle mening over gevormd? Graag een 

antwoord. 

De voorzitter: Burgemeester. 

Burgemeester Wienen: De eerste is mij niet helemaal duidelijk. En de tweede, ik zie dat de wethouder die dat 

waarschijnlijk wel zou kunnen beantwoorden. Ik weet alleen niet of u dat hier aan de orde wil hebben, want 
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dat is natuurlijk wel typisch iets van ontwikkeling. Maar het maakt mij niet uit, het is aan u of dat hier nu 

beantwoord moet worden, want het gaat over een ontwikkelingskwestie. 

De heer Van Spijk: Ten aanzien van die leefbaarheid initiatiefraad hebben wij in ieder geval met u afgesproken 

dat wij een evaluatie doen, en ik had voorgesteld na een jaar, maar u zei dat moet eerder, dus dat komt. Dat 

komt naar de zomer, komen wij met een aanzet van hoe bevalt het, wetende burgers het te gebruiken, waar 

lopen we tegen aan, dus dat komt zeker wel kant op, maar dat is nu nog te vroeg. In het tweede is, wij hebben 

in het college gehad over het zwartboek, hebben we het vorige week in de commissie ontwikkeling is er over 

gesproken en er is nog een motie in aankondiging. Wij hebben even als college gemeend we wachten even die 

discussie af en daarna zullen wij keurig het zwartboek afhandelen met reactie. 

De heer Armand: Prima. 

De voorzitter: Mevrouw Verhoeff. 

Mevrouw Verhoeff: Ja graag aanvullend. Dank u wel trouwens voor dat ik het woord kreeg. Aanvullend op wat 

u net zei, ik begrijp dat het onderwerp heel duidelijk iets is voor de commissie ontwikkeling. Hier is de 

inspreker geweest en dat ging met name over dat hij benoemde dat als frauduleus. Maar die woorden neem ik 

niet over, maar of daar sprake van is, is denk ik wel iets dat bij behoorlijk bestuur hoort en dat ook in deze 

commissie op dat aspect, niet over wat u gaat doen ten aanzien van die woningtoren die daar komt. 

De heer Van Spijk: Ja dat zullen wij dus meenemen in onze reactie. 

De voorzitter: Ja mevrouw Sterenberg. 

Mevrouw Sterenberg: Ja de vraag is alleen of daarvoor eerst de motie nodig is, wat weer voor een boel ophef 

kan zorgen, of dat het fijn is om eerst de reactie te kennen en dat we op basis daarvan als raad ook een 

afweging kunnen maken op de motie. Ik vind het vervelend om zonder de terugkoppeling vanuit het college 

een motie te moeten gaan beoordelen.  

De voorzitter: Wethouder. 

De heer Van Spijk: Ja om geen, het probleem is een beetje dit dossier speelt nu op allerlei punten. Er is een 

motie vreemd ingediend, er is in de commissie ontwikkeling is erover gesproken en ja wij proberen het een 

klein beetje overzichtelijk te houden en als wij dan ondertussen weer een brief gaan schrijven dan wordt het 

weer complexer. Dus in die zin hadden wij als college gemeend wij wachten eerst de discussie af en dan gaan 

we die brief ook afhandelen. 

De voorzitter: Aanvullende vraag van mevrouw Verhoeff en dan mevrouw Sterenberg nog de mogelijkheid tot 

een aanvullende vraag. 

De heer Van Spijk: Wat ik misschien als ik het praktisch mag nadenken, wat ik misschien kan doen is dat ik het 

als technisch, u technisch informeer, als ik als een technische vraag beschouw, dan is het voor uw, kan dat u 

misschien helpen in uw overwegingen, maar ik wil de brief pas naar buiten laten gaan na al deze discussies. 

Ja? 

De voorzitter: Mevrouw Verhoeff. 
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Mevrouw Verhoeff: Hoe krijg ik het zo simpel mogelijk geformuleerd. Wat denk ik van belang is bij de 

afweging of als er al, want zelfs dat is twijfelachtig, zaken niet goed gelopen zou het dan überhaupt een 

overweging moeten of kunnen zijn om naar die bouwvergunning te kijken. Want het kan heel goed zijn dat het 

helemaal niet kan en dan zijn we veel sneller klaar en doet zo’n motie er ook helemaal niet meer toe. Want 

het is natuurlijk wel al een onherroepelijke verleende bouwvergunning, dus nou ja dat heet dan 

omgevingsvergunning. 

De heer Van Spijk: Ja dat klopt en dat hebben we ook vorige week in de commissie ontwikkeling besproken. 

Dus het hoogste bestuursorgaan van Nederland heeft hier een oordeel over geveld en dat betekent dat die 

bouwvergunning onherroepelijk is. Dat is nog wat anders als u zegt er zijn integriteitsdingen. Dat wordt 

natuurlijk niet beoordeeld, dat was ook geen sprake van in de behandeling van de raad van natuurlijk, daar 

kunnen we dan technisch op. Maar het is klip en klaar, dat heb ik ook in de commissie gezegd, GroenLinks 

heeft er ook nog expliciet naar gevraagd, ik zeg als u van die onherroepelijke bouwvergunning af wilt dan gaat 

u dat miljoenen kosten. Want er is gewoon een ontwikkelaar die gewoon klaar staat om te bouwen. 

De voorzitter: Dus samenvattend komt er een soort van antwoord of een soort van technische vraag komt de 

kant op van deze commissie. Ja, gaat u daar mee akkoord? Prima. Waren er, ja mijnheer Rijssenbeek. Dat 

wilde ik net aan u gaan vragen. Gaat uw gang. 

De heer Rijssenbeek: Ja dank u wel. Rondvraag voor de burgemeester. In het regeerakkoord van de Tweede 

Kamer is in de categorie rechtspraak gesproken over innovatieve manieren van rechtspraak waaronder de 

zogenaamde buurtrechter, wordt ook wel een spreekuurrechter genoemd, die in de buurt eigenlijk 

kleinschalige burenconflicten behandelt, maar ook andersoortige conflicten. Daar is in de regio Noord-Holland 

goede ervaring mee opgedaan. De vraag is of er in deze regio en meer specifiek in deze stad, ook al gesproken 

wordt met de rechtbank om hier iets soortgelijks te ontwikkelen. 

De voorzitter: Burgemeester. 

Burgemeester Wienen: Nee. Ik heb het ook gelezen. Dat is nog niet gebeurd, maar het lijkt mij zeker de moeite 

waard om in ieder geval te kijken met elkaar van heeft dat, hebben wij het idee dat dat een meerwaarde 

heeft. Dus dan kom ik daar nog op terug. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog een rondvraag, mijnheer IJsbrandy. 

De heer IJsbrandy: Ja ik heb eigenlijk nog een vraag over de, een handhavingsissue. We hebben klachten 

gekregen van omwonenden van de Leidse Vaart, regio tussen Zandvoortselaan en Randweg, over 

motorenlawaai. Met name rond Zandvoort evenementen en dergelijke, daar schijnen in grote getale daar 

motoren langs te razen en die veel overlasten veroorzaken. En er wordt geklaagd dat er dus verder niet op 

gehandhaafd wordt. Er is een enquête voor geweest, daar zijn veel omwonenden die daar kennelijk last van 

hebben. Dus de vraag is of we daar niet wat meer handhavingsinspanning op zouden moeten zetten. 

De voorzitter: Burgemeester. 

Burgemeester Wienen: Ja, de eerste vraag is natuurlijk of er wat te handhaven valt. Dat weet ik niet, want dan 

moet je dus, dan zou je moeten voorstellen dat het gaat om motoren die niet voldoen aan eisen. Dus ik zou 

daar echt naar moeten kijken in hoeverre dat een issue is en er überhaupt mogelijkheden zijn om daar wat 



6 
 

aan te doen. Als ze voldoen aan de eisen dan valt er niks te handhaven. Maar ik kan het antwoord op dit 

moment niet geven, dus dan moet ik ook vragen in hoeverre daar mogelijkheden voor zijn. 

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er verder nog rondvragen? Nee.  

4. Mededelingen commissieleden en wethouders 

De voorzitter: Zijn er commissieleden die een mededeling hebben? Ja mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja zoals sommige raadsleden al weten voor een mevrouw Van der Smagt, ex raadslid van 

de VVD en ik persoonlijk op dit moment drie juridische procedures tegen het college en tegen de 

burgemeester. Nu komt het verslag van beroep- en bezwaarcommissie aan de orde. Daar worden die drie 

bezwaren genoemd die nu uit hebben gemond in procedures bij de rechtbank. En ik zal daar dus geen enkele 

mededeling over doen omdat het onder de rechter ligt. Ik ga daar verder niet op in.  

De voorzitter: Maar betekent dat dat er überhaupt geen spreektijd wenst bij dit onderwerp. 

De heer Garretsen: Wel bij het jaarverslag natuurlijk maar niet over die drie bezwaarprocedures die hebben 

uitgemond in rechtszaken.  

De voorzitter: Duidelijk. Dank u wel. Verder nog mededelingen van commissieleden? Nee. De wethouder of de 

burgemeester nog een mededeling? Nee. Is er onlangs een bestuursvergadering bij één van deze commissie 

relevante gemeenschappelijke regelingen geweest waar de wethouder de commissie over wenst te 

informeren. Niet dat u zich kunt herinneren. 

De heer Van Spijk: Wel, maar ik bedoel de begrotings- of de jaarcijfers van verschillende gemeenschappelijke 

regelingen zijn de afgelopen weken besproken. Die komen gewoon op de reguliere wijze via het college naar u 

toe. En dat is niet een bijzonderheid dat ik zeg dat moet ik nu apart nog melden. Dus dat komt gewoon keurig 

volgens de afspraak altijd naar u toe. 

De voorzitter: Dank u wel. 

5. Agenda komende vergadering(en) 

De voorzitter: Dan gaan wij door naar de agenda van de komende vergaderingen. Zijn er ter kennisname 

stukken die deze commissieleden wensen te agenderen voor één van de komende vergaderingen? Mijnheer 

Trompetter. 

De heer Trompetter: Ja dank u wel voorzitter. Ja het ter kennisname stuk maatschappelijk verantwoord 

inkopen. En ik heb daar ook een motivatie voor als dat gewenst.  

De voorzitter: U krijgt een formulier, u heeft het nu aangegeven, dan krijgt u het formulier dan kunt u uw 

motivatie op toekomen en u kunt u het nu alvast 

De heer Trompetter: Ja ik kan het nu alvast melden hoor 

De voorzitter: misschien nu alvast delen met deze commissieleden wat u 
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De heer Trompetter: Ja precies. Nee want het is allemaal, is nu allemaal nu heel erg spannend denk ik, maar er 

wordt zeg maar bij de ILO voorwaarden, de International Labour Organisation sociale voorwaarden, alleen 

maar gesproken over elektrische apparatuur. Maar in onze optiek zou dat ook moeten gelden voor alle 

inkoop. Dus ook voor hard steen, ook voor alle andere zaken. Dus daar wil ik nog even naar kijken met de 

commissie. 

De voorzitter: Duidelijk. Is daar instemming voor in deze commissie om dat te agenderen? Ja ik zie 

instemmend geknik. De heer Berkhout. 

De heer Berkhout: Nou voorzitter ik zou dat zelfs willen uitbreiden eigenlijk, want volgens mij staan er bij de 

ingekomen stukken ongeveer drie punten, ik had net genoteerd 1.2, 1.4 en 3.1 die met inkoop te maken 

hebben. Zowel circulair als maatschappelijk verantwoord als lokaal inkopen. Ik zou het graag willen klusteren 

want volgens mij sla je in één een slag. 

De voorzitter: Lijkt mij een uitstekende suggestie. Kan de commissie zich daarin vinden? Ja. Mijnheer Sepers. 

De heer Sepers: Ja lijkt mij goed, maar dan zou ik, kan ik me ook voorstellen dat we het nieuwe college, ik 

weet niet of dat procedureel nu gaat, vragen of op die onderwerpen er in het licht van het 

onderhandelingsakkoord of coalitieakkoord nog een nadere aanscherping zou moeten kunnen komen.  Kan je 

ter plekke dan bespreken. 

De voorzitter: Het lijkt mij inderdaad dat dat tijdens de behandeling duidelijk wordt. Ja? Nou bij deze. Dan, we 

moeten nog wel even formeel een geschreven versie van de 

De heer Sepers: Wat is dat?  

De voorzitter: Ja dat zal ik even uitleggen. Dat is een nieuwe, dat is onderdeel van het nieuwe proces, dat alle 

zaken die geagendeerd wenst te worden hier door deze commissie, maar ook door de andere commissies die 

moeten even formeel op papier, daar heeft u ook als het goed is heeft  u daar een voorbeeld van gekregen van 

mijnheer Aynan hoe dat er uitziet. Nee? Mijnheer Aynan die heeft een, zit als het goed is in uw mailbox, er 

wordt een motivatie gevraagd aan de leden van de commissies waarom het stuk geagendeerd wordt en dat 

wordt hier in de commissie zoals we dat net hebben gedaan, wordt dat besproken, dan wordt er mee 

ingestemd en officieel moet daar dan nog een motivatie in geschreven vorm ingeleverd worden. En de griffie 

wenst hier wat aan toe te voegen geloof ik, of niet. 

Mevrouw Spier: Het is meer een nadere duiding waardoor het doel van de bespreking duidelijk wordt. 

De heer Sepers: Een soort paarse krokodil. 

De heer Gün: Voorzitter als we het hebben over praktische uitvoerbaarheid van besluitvorming, dan zie ik zelf, 

maar dat is echt persoonlijk, geen enkele toegevoegde waarde van het invullen van een formulier wat hier 

besproken gaat worden. We zijn gewend om een mondelinge toelichting te krijgen. Nou als daar genoeg steun 

voor is dan wordt het geagendeerd, is daar te weinig steun voor dan niet. Dus wat voegt, het is echt gewoon 

een open vraag, wat voegt, wat voor waarde voegt het invullen van een formulier toe. 

De voorzitter: Zoals de griffie net zei het is inderdaad een duiding van de motivatie. Veel meer kan ik daar 

eigenlijk ook niet echt over zeggen. Wilt u er nog wat over zeggen? 
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Mevrouw Sterenberg: Maar volgens mij gaat het erom waar leg je de werkdruk neer. De griffie zou terug 

kunnen luisteren op de band en kunnen plaatsen bij het agendastuk op verzoek van geagendeerd. Of 

inderdaad het raadslid moet het zelf na afloop nog gaan invullen. En dat, die discussie hebben we de vorige 

keer ook al gevoerd toen. Ik weet niet, volgens mij was het bij de commissie samenleving toen dit ter sprake 

kwam van waarom moeten wij dit gaan doen, want dan moet ik de volgende dag daar nog even over na gaan 

denken terwijl ik het hier al heb toegelicht. Daarvoor hebben we toch de band. Dus ik wilde inderdaad deze 

vraag ondersteunen en anders is het mogelijk handig om deze discussie in het presidium te gaan voeren. 

De voorzitter: Lijkt me, dat lijkt me aangewezen plek om deze discussie te voeren inderdaad. Goed. Mijnheer 

Smit, daar was u weer, u wilde nog wat toevoegen. Mijnheer Smit gaat het over het agenderen van het stuk of 

gaat het over de 

De heer Smit: Ja over ter kennisname meegezonden stukken, daar was u nu dus aan toe. 1.1 er staat 

commissie bestuur 11 januari 2018 ter kennisname op verzoek van open ruimte bespreking agenderen 

commissie bestuur 22 februari. Niet behandeld, doorgezet naar 26 april. Afijn het is nu weer een tijdje later. Ik 

zou het graag op de agenda willen. Er is één belangrijke motivering daarbij. Bij de conclusie staat: het college 

kan een motie binnen de huidige afspraken in het …..  cyclus niet uitvoeren. Nou daar heb ik op zich een 

andere mening over, maar soi. Er staat: na de verkiezingen kan een nieuw bestuur overwegen het …. Cyclus 

anders in te richten. Nou die overweging kan wellicht, mevrouw de voorzitter sorry, die overweging kan 

wellicht een bodem krijgen in een bespreking de commissie. Daar ga ik geen formuliertje voor invullen omdat 

het inmiddels een uitgestelde behandeling is en in eerdere instantie al goedgekeurd is. Ik hoop dat de 

commissie het nu wel een keer op de agenda wil hebben en wil bespreken. 

De voorzitter: Ik kijk even naar de commissieleden en er wordt geknikt. Mijnheer Armand. 

De heer Armand: Dank u voorzitter. Ik krijg toch een beetje een rare neigingen na de verkiezingen want het 

wordt nou natuurlijk een bureaucratie waar wij helemaal niet op zitten te wachten en ik denk de Haarlemmers 

thuis ook niet. Dit moet gewoon, als we wat te agenderen hebben, gewoon klaar hup en niet dat we 

formuliertje in moeten gaan vullen. Het wordt eigenlijk een beetje te gek, dan gaan we weer terug naar de tijd 

van de zegeltjes, juist niet hebben.  

De voorzitter: Goed. Volgens mij hebben we het daar net al redelijk uitgebreid over gehad. Dat gaat, die 

discussie gaan we voeren in het presidium mijnheer Armand, maar dank u wel voor deze toevoeging. Mijnheer 

Smit voor alle duidelijkheid, het ging om 1.1 geloof ik.  

De heer Smit: Ja mevrouw de voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Smit. Mijnheer Sepers gaat uw gang. 

De heer Sepers: Dank u wel voorzitter. Ik heb het graag over punt 2.3: de afhandeling van motie 8, PvdA motie 

mede ondertekend door GroenLinks en Ouderenpartij Haarlem. Vast werk verdient een vaste Haarlemse baan. 

De heer Smit: OPHaarlem. 

De heer Sepers: Oh neemt u mij niet kwalijk. En het college geeft aan deze motie niet uit te voeren, 

geargumenteerd weliswaar. Maar dat roept bij ons in ieder geval veel vragen op. En wij zouden graag 

inhoudelijk over die reactie van de college willen discussiëren in de commissie. 
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De voorzitter: Is daar steun voor binnen deze commissie? Mijnheer Gün. 

De heer Gün: Jazeker. Omdat ik vind als je een aanbeveling van de raad, een motie van de raad niet opvolgt 

dat het op zijn minst een behandeling verdient en niet een schriftelijke afdoening. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Gün. Verder zijn de commissieleden het ermee eens. Er wordt instemmend 

geknikt. Dus ook dat stuk zal geagendeerd worden. Dank u wel. Mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja graag antwoord op de vragen van het CDA over de MKB  op een gegeven moment willen 

agenderen. En de vraag wordt gezegd dat bepaalde activiteiten zijn gestart maar nog niet zijn ingevuld. Nou zo 

gauw die zijn ingevuld zou ik graag het punt van het inkoopbeleid voor het MKB geagendeerd willen hebben. 

De heer Berkhout: Die heb ik net geagendeerd. 

De voorzitter: Die is al geagendeerd. 

De heer Garretsen: Sorry. 

De heer Berkhout: Goeie onderbouwing. Als je nog even wilt .. 

De voorzitter: Misschien kan mijnheer Garretsen een briefje invullen dan hebben we dat ook gehad. Goed dan 

heb ik, als dit het was, nee mijnheer Rijssenbeek. 

De heer Rijssenbeek: Voorzitter ik heb goed nieuws, ik zal dan de antwoorden over de rondvraag over het 

chippen van katten niet agenderen. Maar wel zit er, en dat is een beetje een formeel punt, dan kijk ik even 

naar 2.12 dat past natuurlijk bij de behandeling van het jaarverslag commissie bezwaarschriften van vandaag, 

dus formeel zou die daar nog even bij geagendeerd moeten worden. En ik weet niet of de ChristenUnie nog 

iets gaat zeggen over straat intimidatie. Wat mij betreft hoeft dat niet zelfstandig geagendeerd te worden, 

maar ik zou nog wel, want dat staat op dit moment niet in de beantwoording, ik zou wel graag als 

commissiebestuur op de hoogte gehouden willen worden over de voortgang op dat onderwerp. Bijvoorbeeld 

bij de behandeling van die jaaragenda rond het thema veiligheid. Dus als we daar een toezegging op krijgen 

hoeft die wat D66 betreft niet apart geagendeerd maar we willen wel graag op de hoogte gehouden worden. 

De voorzitter: Dat lijkt mij dat dat een toezegging behoeft. En dat … 

De heer Van Spijk: Uitstekend. 

De voorzitter: … wordt uitstekend, is bij deze toegezegd en staat genoteerd. Mevrouw, help even … 

Mevrouw Dreschler: Dreschler. 

Mevrouw Dreschler: Want dat was mijn punt dat wij 2.14 wilden agenderen, maar als het zo behandeld kan 

blijven is het wat ons betreft ook in orde. 

De voorzitter: Dank u wel. Verder nog stukken die geagendeerd dienen te worden? Dan heb ik wel het verzoek 

van de heer Aynan, want ik had het net over een stuk wat hij heeft toegestuurd. Weet je nog wat hij wilde 

agenderen? 
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De heer Gün: Dat was de motie die we net … 

De voorzitter: Oh die is al, dus die is geagendeerd, dus dat is geregeld bij deze. Prima dank u wel mijnheer 

Gün. Goed dan is alles hierbij wat geagendeerd moet is geagendeerd.  

6. Niet tijdig beantwoorde raadsvragen (procesmatig, niet inhoudelijk 

6.1  Raadsvragen ex Artikel 38 RvO D66 over Kermis op de Zaanenlaantijdsduur 

7. Jaarverslag van de Adviescommissies voor bezwaarschriften over 2017 (JW) 

De voorzitter: Gaan wij door naar agendapunt 7op de agenda. Het jaarverslag van de adviescommissie van 

bezwaarschriften over 2017 met daarbij de toevoeging van de heer Garretsen dat hij niet inhoudelijk in zal op 

de punten die hij net noemde over de drie procedures die nu lopen. Wie mag ik als eerst het woord geven? 

Mevrouw Verhoeff, gaat uw gang. 

Mevrouw Verhoeff: Dank u wel voorzitter. Op zich helder het inzicht wat wordt verschaft, maar het leverde 

ons wel vragen op. De PvdA heeft ook technische vragen gesteld, maar vrij laat. Ik denk dat ik toch maar even 

hardop hier stel. Er wordt hier gesproken over zaken die dan uiteindelijk toch anders blijken te zijn en mensen 

worden misschien nog wel gekort of minder gekort. Ik had een technische vraag gesteld hoe handelt de 

gemeente ten aanzien van terugvordering van de uitkeringen en invordering van boetes hangende 

bezwaarprocedures of rechtsgang. Ik weet niet of de burgemeester daar een antwoord op kan geven of dat 

dat antwoord later schriftelijk nog komt maar het is voor ons wel heel erg belangrijk om te weten hoe dat nou 

loopt. Maar eentje die wel hier thuishoort is, dat is ook naar aanleiding van de bijlage: hoe is geborgd dat de 

organisatie leert van, ik noem het maar even de afwijzingen door de rechter. Ik neem aan dat iedereen naar 

eer en geweten bepaalde zaken heeft uitgezocht. Dan blijkt toch dat de rechter daar anders over denkt, dat is 

vaak niet in individueel geval maar dat kan ook in meerdere gevallen effect hebben. Dus hoe wordt dat zeg 

maar door de organisatie opgepakt en dus gezorgd dat dat in de toekomst zich niet herhaalt. 

De voorzitter: Duidelijk. Dank u wel mevrouw Verhoeff. Mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja ik zal beginnen met het punt wat mevrouw Verhoeff aanhoorde. Zoals mevrouw 

Verhoeff weet hebben mevrouw Van Loenen en ik alle 226 bezwaarschriften uit 2015 bekeken. Aan de hand 

daarvan heeft mevrouw Langenakker een aantal veranderingen aangebracht. Ik kan in de stukken niet zien, 

omdat de datum soms ontbreek, of ja er inderdaad geleerd is. Ik vind het uitermate belangrijk dat als iemand 

aangeeft dat zijn situatie veranderd is, dat hij bijvoorbeeld werk heeft of dat hij gaat samenwonen of juist uit 

elkaar gaat, dat dan uit wordt gegaan van het vertrouwen dat die mededeling klopt en dat je inderdaad niet 

op voorhand dan met boetes moet gaan zwaaien of andere dingen moet gaan doen. Ik noem het voorbeeld 

wat in de stukken staat van iemand die zegt dat hij na de zomervakantie gaat werken en dan denkt de afdeling 

het zal wel 1 augustus zijn en daar moet dan zelfs een bezwaarprocedure voor komen. Ik denk dat één 

telefoontje genoeg is, na de zomervakantie wanneer is dat. En nou ja zo zijn er meer zaken, dus ik ben het 

helemaal eens met punt van mevrouw Verhoeff het lerend vermogen. Het tweede punt wat uit de stukken 

naar voren kwam dat is de termijn. De normale wettelijke termijn is 12 weken. Een uitzondering moet zijn 18 

weken en in hoge uitzondering is langer dan 18 weken. En uit de stukken blijkt dat die hoge uitzondering dat 

dat een normale uitzondering is en dat eigenlijk de termijn van afdoening gemiddeld zo tussen de 12 en 18 

weken duurt. En ik zou aan de burgemeester willen vragen of d’r  actie ondernomen kan worden dat die 

termijnen worden verkort, want we horen ons aan de wet te houden. En dan heb ik nog een ander belangrijk 



11 
 

punt, dat is wat juristen de equality of arms noemen, dat iedere partij dezelfde stukken dient te bezitten. En 

toen wij, de heer Berkhout en ik, in de commissie bezwaar en beroep commissie nog zaten, samen met 

mevrouw Van der Smagt, kwam het zelfs voordat de commissie het dossier niet krijg. En het kwam vaker voor 

dat we een bezwarendossier niet kregen. En ik heb vernomen ondanks, en daar komen en sprekers over, dat 

bij een brief, een uitnodigingsbrief voor een zitting niet automatisch vermeld staat van het dossier ligt daar of 

daar ter inzage of het wordt u toegezonden. Dat is een punt. Een ander punt is dat er bij de gemeente 

Haarlem de gewoonte bestond, en volgens mij nog steeds bestaat, dat als eenmaal de commissie ontwerp 

advies heeft uitgebracht dat er nog aan de afdeling wederom na de hoorzitting advies wordt gevraagd van 

jongens zijn jullie het eens met het ontwerpadvies. En dat dat niet bij de bezwaarden, bij de belanghebbenden 

wordt gedaan. Ik vind in elk geval dat dan de reactie van de afdeling op een ontwerpadvies ook naar de 

mensen die bezwaar maken moet worden toegestuurd. Dus ik vind dat ten alle tijden zowel de 

belanghebbenden als de commissie als de ambtenaren als de secretaris over dezelfde stukken dienen te 

beschikken. En ik wou graag de toezegging van de burgemeester dat hij dit belangrijk rechtsbeginsel probeert 

dat dat in acht wordt genomen. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Garretsen. Mevrouw Sterenberg. 

Mevrouw Sterenberg: Dank u wel voorzitter. Allereerst wil ik dat verzoek onderstrepen. Inderdaad je zou over 

dezelfde gegevens moeten beschikken. Het lijkt ook wel weer een eeuwigheid geleden dat raadsleden daar 

zitting mochten nemen, want we hebben daar heel wat meegemaakt. Maar wat mij opviel bij het jaarverslag is 

dat er toch op het punt integriteit en WOB verzoeken dat daar een kwestie is dat we hebben, je hebt 

natuurlijk de klokkenluidersregeling en we hebben een meldpunt integriteit. En nu heeft de rechtbank 

uitspraak gedaan, de adviescommissie heeft uitspraak gedaan en die hebben aangegeven dat gegevens wel 

beschikbaar gesteld zouden moeten worden. En vervolgens heeft het college tegen dat advies in besloten om 

dat niet te doen omdat het college heeft besloten om de toepassing en handhaving geen onderscheid te 

maken tussen die twee situaties, dus klokkenluidersregeling en dat meldpunt. En het is de vraag of dat is wat 

we willen, of we die eigenlijk gelijk willen gaan behandelen, want wat is dan, ja doet dat recht aan ook 

inderdaad het recht op informatie van mensen zoals de commissie en de rechtbank hebben geoordeeld. En ik 

zou de burgemeester willen vragen, want volgens mij hebben we daar, is het daar nooit over gegaan of wij 

vinden dat het zo zou moeten zijn om die discussie een keer aan te gaan over die werkwijzen, hoe zien wij dat 

nou met vertrouwelijke stukken aangaande dat meldpunt integriteit en hoe willen we daar dan mee omgaan 

als daar om wordt gevraagd. Gaan we inderdaad dezelfde weg kiezen of zien wij daarvoor een andere weg. 

Dus ik hoop dat de burgemeester het daar een keer met ons over wil hebben. 

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Sterenberg. Mijnheer Trompetter. 

De heer Trompetter: Dank u wel voorzitter. Wij kunnen het eens zijn met oproepen en de vragen van alle 

voorgaande sprekers. Ja we hebben er nog een paar andere. Naar aanleiding van argument 2 in de oplegbrief, 

daar staat iets over informele en eenvoudige behandeling. En de vraag is hoe die behandeling op deze wijze 

plaatsvindt. Ik herinner mij ooit nog een voorstel voor premediation en dat moet dan ook wel aan een aantal 

voorwaarden voldoen. Dus hoe gaat het tegenwoordig premediation. De vraag is wordt er in dit soort 

gesprekken gesteld door de behandelend ambtenaar dat een zaak kansloos is en als dat zo is dan zou ik dat 

zeer betreurenswaardig vinden, want dat zou ik geen goede vorm vinden. In het stuk staat namelijk dat er een 

aantal zaken door de secretaris afgedaan is en ook dat deze zaken niet zijn meegerekend omdat de commissie 

niet betrokken was. Actiepartij wil er erg voor pleiten om dat wel te doen, in ieder geval wel een overzicht te 

maken van al die zaken die zeg maar door burgers worden aangebracht, dat ze in ieder geval, dat we dat wel 
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kunnen zien, dat het in ieder geval wel in de stukken terug komt. Want nu kunnen we niet vaststellen hoeveel 

zaken er dan allemaal zijn binnengekomen. En de vraag is ook of de rechtszekerheid van de klager daarmee 

gediend is. En dan is nog de vraag of het niet verstandig zou zijn om een ambtenaar van afdeling juridische 

zaken die premediation gesprekken te laten voeren in plaats van ambtenaar van de vakafdeling die allemaal 

zijn eigen vlees gaat zitten keuren of een secretaris die eigenlijk in mijn optiek, in onze optiek die rol niet zou 

moeten hebben. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Trompetter. Mijnheer Armand. 

De heer Armand: Dank u wel voorzitter. Nou het is natuurlijk een raar iets hier in Haarlem. Als je een 

bezwaarschrift indient, en die klachten krijgen wij regelmatig, dat de secretaris vergeet dat de stukken ter 

inzage zouden moeten liggen. En dat is natuurlijk een hele vreemde zaak hier in Haarlem. En als degene daar 

om vraagt dan is het u krijgt het dan 5 minuten of we moeten het even ophalen. Dat zijn dingen die mogen 

helemaal niet voorkomen en daar vindt Trots Haarlem helemaal een slecht beleid in. En wat mijnheer 

Trompetter al aanhaalde kijk de secretaris die, dat weten de meesten natuurlijk ook wel, die keurt zijn eigen 

vlees. Dat is leuk een aardig, maar daar heeft daar Haarlemmer natuurlijk helemaal niks aan. Wij willen 

gewoon dat het oprecht is en dat de Haarlemmer een echte goede en vrije mening kan geven én dat is ook 

nog, mijnheer Garretsen haalde het net al aan, dat we dus een spoedige afwikkeling van de zaak hebben en 

niet, want er zijn gevallen die zijn misschien wel 20 weken of 25 weken. Dus wij willen daar toch wel een 

beetje verandering in zien en niet tot een secretaris een beetje de boel gaat beslissen en dat schijnt hier in 

Haarlem een beetje te gebeuren. Dus gaarne antwoord burgemeester. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Armand. Mijnheer Berkhout. 

De heer Berkhout: Ja dank u wel voorzitter. Ik kan me aansluiten bij de woorden van mijnheer Garretsen als 

het gaat om het creëren van een gelijk speelveld, dat beide kanten over dezelfde informatie dienen te 

beschikken, dat was al in 2014 één van onze oproepen en kennelijk is dat nog steeds aan de orde. Dat moet 

gewoon vanzelfsprekend zijn, dus helemaal mee eens. En daarnaast het andere punt als het gaat om het 

lerend vermogen van onze organisatie, van onze gemeente. Dat is wel een belangrijke hè, als je hier dan ook 

kijkt en ik vind dan heel interessant om dan te zien dat er sinds dit jaar de uitspraken van de bestuursrechter 

ook aan zijn toegevoegd, mede dankzij oud raadslid mevrouw Van der Smagt die daar kennelijk vorig jaar voor 

heeft gepleit, lijkt mij heel nuttig. Want dan kan je dus zien wat de kwaliteit van het advies is en eerlijk gezegd 

en ik kan het niet helemaal plaatsen of dat veel of weinig is, maar het leek mij veel dat dan 32% van de 

adviezen alsnog eens gegrond wordt verklaard door de bestuursrechter. Eén op de drie dat vind ik veel. En dan 

komt dus dat punt van een lerend vermogen van onze organisatie om de hoek kijken over kwaliteit van onze 

adviezen. Dus ik zou daar graag wel een eerste reactie van de burgemeester op horen van vindt de 

burgemeester dat ook fors en hoe gaan wij daar mee om als gemeente. Tot zover. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Berkhout. Mijnheer Rijssenbeek. 

De heer Rijssenbeek: Ja dank u wel voorzitter. In de inleiding in het jaarverslag staat de bedoeling van de 

wetgever nog eens uitgelegd, namelijk dat de bezwaarschriftenprocedure zoveel mogelijk een informele 

procedure moet zijn waarbij wordt getracht om het conflict op te lossen en een procedure bij de rechtbank te 

voorkomen. En als je dan de rest van het jaarverslag leest dan lijkt dat principe hier en daar wel eens uit het 

oog te zijn verloren en dat is jammer. Voordat ik mijn jaarlijkse spreektekst die eigenlijk al drie jaar hetzelfde is 

ga uitspreken wil ik mij eerst nog aansluiten bij een ieder geval de woorden van mijnheer Garretsen wanneer 
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het gaat om equality of arms. Ongelooflijk belangrijk, echt een uitgangspunt waarvan het veel vreemd is dat 

wij hier überhaupt discussie over moeten voeren en dat ook al een aantal jaar op rij doen. 

De heer Gün: ….. 

De heer Rijssenbeek: Een gelijk speelveld mijnheer Gün voor u.  

De heer Gün: Nee maar voor mijnheer Garretsen. Ja. 

De heer Rijssenbeek: Dat ten eerste. Ik sluit me ook helemaal aan bij de opmerking die is gemaakt over de 

termijn, waarbij ik overigens ook nog wil opmerken dat het mij ook opvalt dat af en toe besluiten door de 

gemeente zodanig laat worden genomen dat het eigenlijk voor inwoners van Haarlem helemaal niet meer 

mogelijk is om hun bestuursrechtelijke bevoegdheden effectief uit te oefenen. Natuurlijk kunnen ze nog 

bezwaar indienen, maar op moment dat bijvoorbeeld een evenement waarvoor een vergunning is afgegeven 

al heeft plaatsgevonden, ja wat heeft het dan nog voor zin om daar überhaupt nog een administratief 

rechterlijke procedure voor te gaan volgen. Ik verwacht ook van de gemeente dat dat soort besluiten dus 

zodanig tijdig worden genomen dat ook nog die bestuursrechtelijke bevoegdheden kunnen worden 

uitgeoefend. Ik heb daar overigens ook artikel 38 vragen rond de kermis bijvoorbeeld op de Zaandamlaan over 

gesteld. Die stonden vandaag op de agenda omdat ze niet tijdig zijn beantwoord, daar gaan we weer. Maar ik 

hoor graag een reactie van de burgemeester op dat algemene uitgangspunt en dan hebben we het over de 

kermis op een later moment nog wel eens. Dat waren de, en ik vond het punt van de VVD ook goed dat kader 

stellend als we zijn nog eens een keer met elkaar de discussie moeten voeren als commissie bestuur wij als 

raad aankijken tegen de problemen die worden geschetst rond het verstrekken van integriteitsmeldingen. Het 

lijkt mij een hele interessante discussie waar zowel voor als tegen de nodige argumenten bestaan. Dus ik zou 

dat een interessante discussie vinden. En dan kom ik toe zoals beloofd aan, ja het is het derde jaarverslag en 

drie jaar op rij kom ik met dezelfde tekst voorzitter. En vorig jaar heb ik wel een toezegging gekregen, die is 

precies een jaar na dato vandaag aan de stukken toegevoegd en dat gaat namelijk over die informele 

behandeling. Ik gaf het al aan dat is uitgangspunt van behandeling van bezwaarschriften. En als we dan kijken 

dan zien we dat in ieder geval bij de commissie 1 en 6 die informele behandeling bestaat uit als de secretaris 

van mening is, of als de commissie van mening is dat bezwaar ongegrond is dat dat dan wordt medegedeeld 

aan de bezwaarmaker en hem wordt verzocht om het bezwaar in te dienen, dat is dan de informele handeling. 

Nou dat strekt niet met het uitgangspunt dat wordt getracht om op informele wijze tot conflict te beslechten. 

Ik zeg dat al drie jaar, ik vraag ook al drie jaar aan de voorzitter of aan de burgemeester om in ieder geval 

binnen de ambtelijke organisatie daar een cultuurverandering te laten plaatsvinden en om te kijken hoe het 

conflict wel zou kunnen worden opgelost. Nou en kijk op moment dat er geen mogelijkheden zijn dan heb je 

ze ook niet hè, maar dit is kennelijk het enige wat commissie 1 en commissie 6 voor werkwijze hanteren. Ik 

lees niets over bezwaren die volgens hen wel gegrond zijn en dat er op dat moment wel een informele 

behandeling wordt voorgestaan. Nou dat zou dan wel gebeuren voor de commissies 2,3 en 4. Dat lees ik dan 

dit jaar voor het eerst, dat is pure winst. Alleen wat daar dan bestaat, ontstaat is dat dat soort acties niet 

worden geregistreerd. Dus wij hebben geen enkel idee of dat één keer is gebeurd, of 10 keer of 50 keer of 

überhaupt niet. Alleen dat het een voornemen is van deze commissies. Kortom wij hebben geen enkel idee 

hoe die informele afhandeling van bezwaarschriften nou daadwerkelijk op een zodanige manier plaatsvindt 

dat daar waar de burger tegemoet kan worden gekomen door een informele verschillen beslechting het 

daadwerkelijk ontstaat. Dus ik vraag de burgemeester nogmaals om toezegging en dit keer een effectieve 

toezegging om inzichtelijk te maken op wat voor wijze er binnen deze gemeentelijke organisatie daadwerkelijk 

wordt getracht om een geschil op te lossen en juridische procedure te voorkomen. 
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De voorzitter: Dank u wel mijnheer Rijssenbeek. Ja mevrouw De Raadt. 

Mevrouw De Raadt: Dank u wel voorzitter. Ja het CDA sluit zich voor het grootste deel aan bij alles wat hier al 

gezegd is. Gelijk speelveld helemaal eens. Uitgebreide betoog van mijn buurman de heer Rijssenbeek ook, 

daar valt geen woord op af te dingen. Met betrekking tot het verhaal van VVD, ja voor die discussie staan wij 

ook wel open. We begrijpen inderdaad ook wel de voors en tevens die daar omheen hangen, dus ik had 

eigenlijk gewoon één praktische vraag over dat punt. Wij hebben nu een meldpunt integriteitsschending en 

daar kunnen zowel burgers als ambtenaren hun klachten kwijt. Is dat ook een manier om die twee eventueel 

van elkaar te scheiden waardoor dan de klachten die over de ambtenaren gaan eventueel wel analoog aan de 

klokkenluidersregeling beoordeeld zouden kunnen worden en de integriteitsmeldingen die door burgers 

worden gedaan niet. Geen idee of dat mogelijk is. Graag een antwoord daarop. 

De voorzitter: Mevrouw De Raadt u heeft een interruptie van mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja even heel kort. Oorspronkelijke plan van mevrouw Van der Smagt en de SP was wel, of 

van de VVD en SP goed ik zeggen, apart meldpunt voor klachten van burgers. Alleen de toenmalige 

burgemeester en daar zijn wij ook mee akkoord gegaan die zei van ja het is misschien effectiever om het bij 

elkaar te doen. Alleen nu blijken de nadelen daarvan en nu ben ik het helemaal met uw betoog eens dat daar 

eens goed naar gekeken moet worden. 

Mevrouw De Raadt: Oké. Prettig, zijn we het weer eens. 

De voorzitter: Mevrouw De Raadt. 

Mevrouw De Raadt: Dan wil ik ook nog, ja dat is een beetje als je de laatste bent, dan kan je voornamelijk 

aansluiten bij mensen, maar er zijn ook wel hele zinnige dingen gezegd. Ook door de heer Berkhout met 

betrekking tot het gegrond, ongegrond verklaard en dan heb ik vooral even gekeken naar de commissie 1. En 

dan zie je dat er van 199 bezwaarschriften zijn er vervolgens 56 alsnog gegrond verklaard door de commissie. 

En vervolgens degene die dus ongegrond zijn verklaard door de commissie, die zijn daarvan zijn ongeveer 90 

mensen naar de rechter gestapt en daarvan is weer een derde gegrond verklaard, alsnog. Ja dat is wel heel 

bijzonder want betekent dat dan niet iets, dat er eigenlijk iets structureels verkeerd gaat bij de toewijzing, bij 

de originele toewijzing in eerste instantie, tenminste daar lijkt het een beetje op. Nou goed dat laatste als 

belangrijkste vraag, daar laat ik het even bij. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel mevrouw De Raadt. Mijnheer Smit. 

De heer Smit: Dank u mevrouw de voorzitter. Ik zou wensen dat de commissie nog wat verder gaat in de 

vraagstelling aan de burgemeester. Als je eerste voorgangers hoort en dan begint meteen mijnheer Garretsen 

die een hele lijst opnoemt van allerlei zaken die niet goed lopen. En ik ben zelf bang, en dat geld ook, mijnheer 

Rijssenbeek noemde een aantal voorbeelden op, dat verdwijnt in de mêlee van het verslag van de commissie 

en daar komt een antwoord van de burgemeester dat er op wordt gelet dat de commissie, de secretaris en 

ambtenaren allemaal geweldig hun best gaan doen. Maar zou het te overwegen zijn, en dat is een vraag aan 

de burgemeester, om expliciet uit het verslag van vandaag al die punten te halen die nu fout gaan, die punten 

ook te benoemen en die punten als een huiswerkopdracht aan de commissie te geven op dat het gelijke 

speelveld wordt gecreëerd zodat wij ook over een jaar per punt weten of het inmiddels een voorbije situatie is 

of nog steeds een pijnpunt is, want mijnheer Rijssenbeek die houdt zijn verhaal al een paar jaar achter elkaar. 
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En er wordt natuurlijk wel een goede belofte gedaan om het het jaar erop beter te doen, maar het lukt 

blijkbaar niet. En de commissie 

De voorzitter: U heeft 

De heer Smit: Ik stop even. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ik heb een aanvulling. Inderdaad ik ben het met u eens opdracht aan de commissie, maar 

wij hebben als commissie ook wel eens, nou om heel plastisch te zeggen, vechtpartijen tussen 

aanhalingstekens met de ambtelijke organisatie gehad. Het is ook, ik geloof dat iemand al eerder heeft 

gezegd, heeft ook met cultuurverandering en spelregels en de ambtelijke organisatie te maken. Dus je moet 

het denk ik ook die beide dingen aanpakken, zowel commissie een opdracht meegeven maar ook spelregels 

via ambtelijke organisatie vaststellen.  

De heer Smit: En dan deel ik, als ik door mag gaan mevrouw de voorzitter 

De voorzitter: Gaat uw gang. 

De heer Smit: dan deel ik uw mening dat het niet, op dit moment niet toereikend is om de goede bedoeling te 

vragen of te tonen, maar heel concreet werkopdrachten mee te geven en heel concreet over een jaar te kijken 

of mijnheer Rijssenbeek nou hetzelfde verhaal weer moet houden of erkent dat er heel nadrukkelijk, heel 

nadrukkelijk, heel expliciet op een aantal punten een ander gedrag en andere werkwijze tot stand is gekomen. 

Dat geldt voor uw opmerkingen en dat geldt voor mijnheer Rijssenbeek, dat geldt voor meerdere 

opmerkingen die gemaakt zijn. Ik verzoek de burgemeester om die allemaal te inventariseren en als een 

opdracht aan de organisatie, aan de commissie mee te geven. En over een jaar per punt te kijken het erbij 

staat. Dank u mevrouw de voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Smit. Mijnheer IJsbrandy. 

De heer IJsbrandy: Ja dank u wel. Ik ben nieuw in dit hele proces, dus ik hoor het voornamelijk aan. Wat ik 

alleen constateer dat ik al deze opmerkingen niet uit het jaarverslag kan opmaken, waarmee ik dus wil 

vaststellen dat het jaarverslag niet erg adequaat is in het benoemen van de issues die er kennelijk in het hele 

proces spelen. 

Burgemeester Wienen: Waarom? 

De voorzitter: Er ligt een vraag van de burgemeester: waarom? 

De heer IJsbrandy: Pardon? Waarom?  

Burgemeester Wienen: Ik bedoel uw conclusie is van er worden opmerkingen gemaakt die ik niet had gelezen 

uit het verslag. Dus het verslag deugt.  

De heer IJsbrandy: Nou er zijn kennelijk allerlei issues rond dit hele proces van beroep en bezwaar en je zou 

verwachten dat een jaarverslag daar dan ook melding van maakt omdat het ook iets is wat binnen de mensen 

die met dat proces bezig zijn dat ook inderdaad als een probleem gesignaleerd wordt. Dus als het alleen hier 
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door de raadsleden gesignaleerd wordt een kennelijk niet door de mensen die met die procedures bezig zijn, 

ja dan zit daar ook een vreemde mismatch zou ik zeggen. 

De voorzitter: We zullen het daar misschien zo meteen nog tijdens de behandeling verder over hebben. 

Mijnheer Smit u wilt interrumperen op de heer IJsbrandy, gaat uw gang. 

De heer Smit: Ja ik denk dat we nu en dan kijkend naar de situatie van een stuk dat geschreven is door degene 

waarover wij opmerkingen maken. En als die zelf, de schrijvende organisatie zelf precies weten wat er fout is 

dan was er misschien een melding van gemaakt, maar blijkbaar moet dat aangedragen worden. En dat is nu de 

probleemsituatie die we creëren en dan is het zo dat mensen met een verleden hier in de commissie 

inderdaad nu een voorsprong op u hebben. 

De voorzitter: Mevrouw Sterenberg u heeft een interruptie op de heer IJsbrandy hoop ik. 

Mevrouw Sterenberg: Ja. Misschien om u een beetje te helpen, ik denk dat u bedoelt dus dat het fijn zou zijn 

als in een volgend verslag dat de secretaris die dit jaarverslag schrijft kijkt naar wat hé is er gezegd tijdens de 

behandeling in de commissie en dan die signalen kan adresseren door ze aan te halen hoe er dat jaar op 

ingespeeld is, waardoor je ook echt ziet wat er gedaan wordt met onze vraagtekens in dat jaar. 

De voorzitter: Dat is eigenlijk de suggestie van de heer Smit hè, die de heer Smit net heeft gedaan. Dus dat 

wordt zo meteen misschien nog verder behandeld.  Ja mijnheer Berkhout. 

De heer Berkhout: Ik zou er nog even op willen reageren, maar het is iets wat mij eigenlijk nu tijdens deze 

behandeling een beetje bekruipt en ook naar aanleiding van wat wij eerder al zeiden dat ze misschien ook niet 

met die paarse krokodil bezig zijn en zelf extra checklisten of zo moeten opbouwen en kennelijk gezien de 

opmerking van de heer Rijssenbeek dat hij al jaar na jaar eigenlijk zaken aankaart van wat is nou je werkwijze 

als commissie, doe dat dan ook informeel. Ik gooi het maar in de groep, misschien of zo, maar het is het idee 

van is het niet een keer een voorstel om een keer met deze commissieleden te gaan praten als 

commissiebestuur en samen met al deze mensen, het zijn er 12 volgens mij, daar eens een keer om de tafel te 

gaan zitten in plaats van over en weer te gaan over de stukken. En dan weer na een jaar te spreken van nee de 

stukken het voldoet niet. Het lijkt bijna, als je dan, ik zeg dit eigenlijk naar aanleiding van opmerking van de 

heer IJsbrandy die zegt van nou het staat niet in de stukken. Het zijn dus twee aparte werelden misschien 

bijna. Nou en die zitten hier in hetzelfde gebouw, misschien moeten we eens een keer met elkaar een sessie 

beleggen. 

De voorzitter: Mijnheer Berkhout u heeft een interruptie van de heer Trompetter. 

De heer Trompetter: Nou ja, nee maar ook bijvoorbeeld op dat punt van kijk een aantal dingen die zijn al 

gewoon in principe al door de voorgaande raden vastgelegd zoals die premediation omdat het 

initiatiefvoorstel is waar ik ooit nog aan heb meegeschreven. En net zo als mijnheer Rijssenbeek zit ik, al 

jarenlang zitten we over hetzelfde te praten. Dus de vraag is eigenlijk van worden ook moties en zaken die 

worden aangenomen en aanpassingen die de raad zich maakt aan het proces, hoe worden die doorgevoerd. 

De voorzitter: Mevrouw Verhoeff u heeft een interruptie op de heer 

Mevrouw Verhoeff: Ja 
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De voorzitter: Wie? 

Mevrouw Verhoeff: Nou eigenlijk maakt niet uit, ik doe wel naar Trompetter, maar daarmee heb ik ook gelijk 

mijnheer Berkhout. Nou feitelijk wat ik, kijk de heer Berkhout doet gewoon een praktisch voorstel en ik zou 

daar graag wat van willen vinden als ik eerst zeg maar antwoord heb op de vraag die anderen ook 

ondersteund hebben over hoe is het lerend vermogen. Kijk u heeft een aantal zaken ingebracht, volgens mij 

willen we dat allemaal en gaat de discussie nu rond. Dus ik zou heel graag 

De voorzitter: Dat lijkt mij een uitstekende suggestie mevrouw Verhoeff. Ik denk dat het tijd wordt om de 

burgemeester het woord te geven. U heeft het woord. 

Burgemeester Wienen: Ik weet het niet, want ik heb de indruk dat een deel van de commissieleden, ja die zegt 

het is gewoon zo. Ik, daaruit blijkt dat ik dat echt een beetje vervelend vind. Ik bedoel er worden hier vragen 

gesteld, maar op een manier van nou zo is het. Dus dan hoef ik ook geen antwoord te geven en dan ja, dan 

kunnen we het gewoon zo laten. U hebt de conclusie getrokken van nou ik heb de commissieleden gehoord, 

dus ik constateer dat het hele verslag niet deugt. Nee maar mijn punt is dat ik het ook prettig zou vinden dat 

we hier het gewone principe hebben van je maakt opmerkingen, je stelt vragen en daarna komt er een 

antwoord en daarna ga je er weer op door. Maar wordt hier gebeurt is als er een vraag gesteld wordt dan 

wordt door de volgende spreker ervan uitgegaan van nou die vraag is een feit en de daarop volgende spreker 

vindt wanneer gebeurt er nou eens een keer wat aan. En nou ja ik denk, dit vind ik zelf in ieder geval jammer. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Rijssenbeek. 

De heer Rijssenbeek: Ja voorzitter als u deze opmerking drie jaar geleden had gemaakt had ik u volledig gelijk 

gegeven. Alleen punt is dat we nu drie jaar op rij steeds dezelfde punten maken zonder dat daar iets 

veranderd is. En na drie jaar is het inderdaad op enig moment een gegeven. 

Burgemeester Wienen: Wie zegt dat er niets veranderd is? Dat is dus een van de dingen waarvan ik denk van 

er wordt inderdaad een aantal keren gezegd nou de stukken liggen, zijn niet voor iedereen ter beschikking. 

Nou weet ik niet precies waar dat staat, als het er niet staat dan hebt u het ergens anders vandaan. Dan lijkt 

het mij heel goed dat ik die informatie krijg en daarmee aan de slag ga, want het lijkt mij volstrekte nonsens. 

Nonsens in die zin, kwalijk, natuurlijk kan dat niet, ben ik volstrekt eens. Als u zegt dat het regelmatig 

voorkomt dat mensen niet de beschikking hebben over het materiaal, dan zeg ik nou dat deugt niet. Daar zijn 

we het dus meteen over eens en dan moet daar ook wat aan gebeuren. Maar dan hoor ik liever waar, 

wanneer, hoe. Desnoods niet nu maar op een ander moment, want dan moet daar wat aan gedaan worden. 

Het is onzin om te zeggen van ja, want voor mij is dit even verrassend als het voor sommige commissieleden 

is. Ik bedoel het is in ieder geval, dat kan ik u verzekeren, niet een bestuurlijke richtlijn van jongens hou die 

informatie maar weg bij de klagers. Nee natuurlijk niet, wij moeten ons aan de regels houden en willen ons 

ook aan de regels houden. Hetzelfde geldt, misschien is het goed dat ik daarna en dat we daarna de discussie 

hebben, dat ik gewoon eens even op de verschillende dingen inga. Er zijn een aantal waarvan ik denk van 

volgens mij zit het toch wat anders en een aantal onder hen waar ik uw irritatie wat beter kan voorstellen. En 

om daarna eens even te kijken waar we staan. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja even over dat gelijke speelveld. Veel van de mensen die hier zitten zijn dus lid geweest 

van de bezwaar- en beroepscommissie. Toen hebben wij die problemen aan de lijven ondervonden. Daarna, 



18 
 

nou nog zeer recent, maar veelvuldig krijgen we klachten van burgers. Dat is ook niet in de brief staat die 

kunnen hun dossier inzien en dat ze dus bepaalde stukken niet hebben. En ja mijn vraag was eigenlijk aan u 

van in hoeverre speelt het probleem dan. Maar ja u, ik kan me voorstellen dat zeker als de heer Baars of een 

andere ambtenaar die bij u zit, dat u, dus dan is mijn vraag wilt u onderzoeken en wilt u inderdaad en u bent 

daar bijzonder fel op en dat ben ik heel blij mee, het is ook even zo dat u dat heel kordaat aan gaat geven en 

naar de ambtelijke organisatie en misschien ook naar de commissieleden dat echt van een gelijk speelveld 

sprake moet zijn. Daar ben ik blij mee dat u dat ziet. 

De voorzitter: Goed. Ik stel voor dat de burgemeester u nu over gaat tot het beantwoorden van de vragen die 

zijn gesteld in de eerste termijn. 

Burgemeester Wienen: Ja. Ik wil, ah 

De voorzitter: Nog een interruptie van de heer Rijssenbeek. 

De heer Rijssenbeek: Nou ja ik voelde me namelijk toch ook aangesproken doordat de burgemeester zei van ja 

er worden hier allerlei dingen gezegd die helemaal niet in het verslag staan of uit het verslag blijken, maar dan 

wil ik toch nog wel even in herinnering brengen dat er gewoon de letterlijke tekst van het verslag van vorig 

jaar en het jaar daarvoor, waar ik al keer op keer hetzelfde punt over maak, staat er gewoon ten aanzien van 

commissie 1 en 6 dit jaar weer in. Namelijk dat het enige wat er gebeurt is, is dat 

Burgemeester Wienen: Dat, dat bestrijd ik dus. Maar goed. 

De heer Rijssenbeek: Nou ja er staat niets anders dan dat er op moment dat men van oordeel is dat het 

bezwaar ongegrond is dat er contact wordt opgenomen met de bezwaarmaker en dat hem in overweging 

wordt gegeven om bezwaar in te trekken. Niets meer, niets minder. En laten we ook vaststellen dat dat de 

helft van het aantal bezwaarschriften in Haarlem zijn, dus gaat echt over een substantieel deel van het aantal 

bezwaarschriften. Dus als de burgemeester zegt het staat niet in het verslag ben ik dat pertinent niet met hem 

eens. 

De voorzitter: Nogmaals dan stel ik voor dat de burgemeester overgaat  

Burgemeester Wienen: Ik heb het helemaal niet over dat specifieke punt gezegd, ik heb in zijn algemeenheid 

gezegd er worden hier een aantal dingen gesteld die mogelijk kloppen, dat weet ik niet, want uit het verslag 

kan ik het niet halen en dat weet ik gewoonweg niet een daarvan vind ik het vervelend dat naarmate de 

discussie doorgaat het het karakter krijgt van dat zijn de feiten en wat doen wij hier eigenlijk. En daarvan denk 

ik van laten we met elkaar gewoon eens even de dingen langslopen en aan de hand daarvan kijken hoe 

kunnen wij hier verder het beste mee omgaan. Eén, er zijn twee punten benoemd waarvan ik graag hier wil 

afspreken dat ik met u van mening ben dat we daar apart op terug moeten komen op korte termijn. Er is een 

nieuwe raad, ik vind dit het moment om dat op heel korte termijn te doen. Dat gaat over de afhandeling van 

de integriteitsmeldingen. Volstrekt terecht, daar is in de vorige periode ook een keer over gesproken, toen is 

geconstateerd dat die procedure voor burgers en ambtenaren, de wijze waarop dat nu loopt dat dat 

ongelukkig is, dat dat een aantal lastige aspecten met zich meebrengt. Dus ik kom daar op terug, ik breng het 

hier in, hebben we er een discussie over en dan kan de raad ook aangeven hoe ze dat wil. Maar ik ben in ieder 

geval van mening dat zoals het nu loopt, met het door elkaar lopen van die twee processen, dat dat niet goed 

is. Ik ben er drie jaar geleden niet bij geweest, maar in ieder geval ben ik het eens met degene die zeggen dat 

levert problemen op. Ik zie het ook in de praktijk, er is aangekondigd in een vorige nota al vorig jaar, maar ik 
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wil dat graag hier in brengen om daar dingen in te wijzigen. Het leek mij bovendien goed om dat ook te 

koppelen aan een discussie die wij binnenkort hebben, want de hele integriteit is een zaak waar ook de 

nieuwe raad weer met een extern bureau ook over gaat praten en het lijkt me ook goed dat we dat gesprek 

met elkaar hebben en de conclusies daarvan ook meteen verwerken in de wijze waarop we dit verder willen 

organiseren. Dus eens met wat daarover gezegd is en wat mij betreft moeten we daar snel helderheid over 

hebben. Het tweede punt dat is een wat formeel punt. Wij hebben regelmatig discussies, ik merk dat hier in de 

bewoordingen van sommigen ook terug, over de rol van de secretaris, secretarissen van de commissie. Wij 

hebben in Haarlem is de ambtelijk secretaris is tevens lid van de commissie en ik merk dat dat in de procedure 

zo nu en dan ook gewoon vragen oproept. En op dat punt wil ik ook een voorstel gaan doen om te kijken of we 

dat niet op een wat andere manier moeten gaan organiseren, waardoor er wat meer helderheid komt en een 

aantal van of misverstanden of nou ongelukkige gang van zaken kunnen worden voorkomen. Dus ik kom op 

die organisatie kant kom ik ook terug. Dan loop ik langs. Het lerend vermogen van de organisatie, dat is een 

essentieel punt. En met name heeft u het gevraagd, en dat snap ik ook voor wat betreft de sociale, de 

uitkeringen, de sancties die worden opgelegd et cetera. Het is lastig want je hebt te maken met een hele 

scherpe regelgeving en controle vanuit het Rijk waar je aan moet voldoen, daarnaast heel veel jurisprudentie. 

Maar je moet ook zorgen dat je dat inderdaad bijhoudt en dat je zorgt van ja oké als wij hier kennelijk fout 

zitten of daar op een verkeerde manier mee omgaan dat je direct dat oppakt als organisatie. Ik weet dat dat 

binnen de afdeling is afgesproken dat dat ook gebeurt, dus de, alleen ik kan mij goed voorstellen dat ik in het 

nieuwe college aan de wethouder vraag om dat een keer te agenderen dat punt in de betreffende commissie 

samenleving om daar met elkaar over te spreken. Want ik snap ook dat als ik hier zeg dat ik het met u eens 

ben, ja daarmee is het nog niet geregeld. Dus het is veel beter dat u gewoon van die betreffende 

vakkenafdeling dan of van de betreffende wethouder van gedachten kan wisselen van op welke wijze gebeurt 

dat dan. Dus dat lijkt mij in ieder geval goed om te doen. Het uitgaan van het vertrouwen dat mededelingen 

kloppen, dus punt van de heer Garretsen, ik denk dat het absoluut waardevol is om te zeggen van wij moeten 

proberen ook te investeren in een samenleving die niet gebaseerd is op voortdurend wantrouwen, maar waar 

ook een zeker vertrouwen is. Tegelijkertijd zitten wij hier, wat ik net ook al zei ,met ongelooflijk veel 

voorschriften, vormvoorschriften van wat er allemaal in de dossiers moet zitten om ervoor te zorgen dat het 

goed klopt. Dus nou uw voorbeeld vind ik eigenlijk wel mooi, dat heeft niet eens zozeer te maken vind ik met 

vertrouwen of niet vertrouwen, je moet precies weten hoe het zit. Als de mededeling niet duidelijk is dan kan 

je zeggen van nou dan deugt die dus niet, je kan ook zeggen dan ga ik ook even checken van hoe het wel zit. 

Dus in principe ben ik met u eens dat dat een manier van werken is die zich als het goed is ook uit vertaald, 

want mensen die met een zeker vertrouwen tegemoet worden getreden die zullen denk ik ook op een wat 

andere manier kijken naar de organisatie die toch vervelende controles doet, dan iemand die het gevoel heeft 

van dit is allemaal gebaseerd op wantrouwen. 

De voorzitter: U hebt twee interrupties, van de heer Smit en de heer Garretsen. De heer Garretsen u bent aan 

zet. Gaat uw gang.  

De heer Garretsen: Ja ik ben blij met wat u allemaal zegt. Wat wij toen hebben gemerkt, mevrouw Van Loenen 

en ik, dat kijk er zijn burgers die willen zich gewoon aan de wet houden. En u zegt zelf die voorschriften zijn 

hartstikke ingewikkeld. Maar burgers die zich aan de wet houden moeten niet als het ware worden gestraft 

door, nou ja onplezierige ervaringen en dat ze een uitkering tijdelijk verliezen en dan moeten ze weer leningen 

afsluiten enzovoort enzovoort. Dus het is heel belangrijk dat het vertrouwen van de samenleving dat dat 

gehandhaafd blijft. En fraude moet keihard worden aangepakt, dat kan niet hard genoeg worden aangepakt. 

Dus dit wou ik even geven als een soort hartenkreetreactie op wat u toen net zei. 
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De voorzitter: Mijnheer Smit. 

De heer Smit: Ja ik weet niet of ik de opmerking op het juiste moment maak, maar er was net sprake van het 

voorbeeld dat in een brief niet staat dat een dossier ter inzage ligt. Dan lijkt het me dat als je een basistekst 

hebt waarin altijd staat dat een dossier ter inzage ligt, dat kun je desnoods nog doorhalen, maar blijkbaar zijn 

er geen standaard modellen waarin dat automatisch staat dat een dossier ter inzage ligt, want dan is het altijd 

vermeld. Dus er wordt kennelijk met de hand een brief gemaakt die elke keer anders kan zijn. En dan denk ik 

ook, en dan kijk ik de burgemeester aan, laten we met z’n allen kijken of de procesgang, de inzichtelijkheid van 

de procesgang de ambtelijke verwerking ook optimaal is en wellicht kan er ook aan gesleuteld worden zodat 

je, er nooit een brief waarin niet staat terwijl het er wel hoort te staan dat een dossier ter inzage ligt. Nou 

simpel voorbeeld. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Smit. Burgemeester. 

Burgemeester Wienen: Ja daar was ik nog niet bij die vraag, maar ik vind de suggestie overigens uitstekend 

want dat lijkt mij ook volstrekt terecht. Ik ben het gewoon eens, het hoort gewoon en neem het standaard op 

dan is het gewoon altijd geregeld. Dus lijkt mij tamelijk simpel. Dat is dus één van de voorbeelden overigens 

waarvan ik zeg ja ik heb die informatie niet gekregen van op enigerlei wijze dat dit niet zou kloppen. U zegt van 

ja een aantal jaren geleden werden wij hier regelmatig mee geconfronteerd. Dat op zichzelf zegt natuurlijk nog 

niks, want het gaat nu om hoe zit het nu. Maar u zegt ik hoor ook signalen dat het nog steeds niet altijd goed 

gaat. Nou ik, in ieder geval wat mij betreft wij gaan gewoon die, het vorige aangeven van zet gewoon 

standaard dit soort informatie er in. Dat doe je bij iedere beroeps, of klachtprocedure, dan heb je het gewoon 

meteen geregeld en ga dat niet per geval bekijken of zo, want dan vergeet je het regelmatig. 

De heer Garretsen: En niet alleen, daar ben ik heel blij mee, dat moet natuurlijk gebeuren, maar niet alleen dat 

standaard in staat, maar dat dan ook het gehele dossier ter inzage, gewoon het principe van het gelijk 

speelveld, commissie, ambtenaren en mensen die bezwaar maken dienen over dezelfde stukken te 

beschikken. Daar gaat het over en dat, ik krijg dus signalen dat het nog steeds niet gebeurt. Nou als ik dan de 

vraag zou stellen in hoeverre gebeurt het nu nog, ja dat weet u niet. Ik kan me heel goed voorstellen dat u dat 

zo niet weet, maar ik ben heel blij met de toezegging dat u het gelijk speelveld, nou ja daar op gaat toezien dat 

dat wordt toegepast. 

Burgemeester Wienen: En alles binnen de normen. Ik bedoel stukken die niet ter inzage gelegd mogen worden 

liggen niet ter inzage. Dat, ik bedoel, ik wil ook geen discussies daarover hebben. Maar het beginsel is helder. 

De heer Garretsen: Bij bestuursrechtzaken heel weinig. 

Burgemeester Wienen: Ja. Goed. 

De heer Armand: Ja dank u wel burgemeester. Ik wil toch even op ingaan. U zegt ja die stukken moeten er 

liggen. Of u stuurt een brief. Nou inderdaad u stuurt of de secretaris stuurt een brief dat het ter inzage ligt. 

Maar dan liggen de stukken er niet, daar gaat het juist om. 

Burgemeester Wienen: Ja dat is, dat hebt u wel eens gehoord.  

De heer Armand: Ik wil de getuigen van de week wel bij u langs sturen als u dat wil hoor. 
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Burgemeester Wienen: Nee maar ik wil gewoon ook weten waar ik aan toe ben, want ik bedoel het is. 

De heer Armand: Dan kan ik gewoon mensen die dat rustig kunnen beamen. 

Burgemeester Wienen: Goed. In ieder geval zegt u het is zeker niet, zelfs als er in de brief staat dat de stukken 

ter inzage liggen dan wil dat nog niet zeggen dat ze er ook liggen. Dat is uw ervaring. Ja, behoudens dat wat er 

niet zou mogen liggen, maar los daarvan oké. Ik zal dat ook persoonlijk in ieder geval ook met de commissie, 

commissies bespreken omdat ik niet begrijp waarom dat niet zo zou zijn. Ten aanzien van de termijnen, ik 

denk dat we het met elkaar eens zijn dat het gewenst is om de voorkeurstermijn zeg maar en niet de 

verlengingstermijn als standaard te hebben. Dat heeft vaak, ja dat zal ongetwijfeld heel veel te maken hebben 

met werkdruk, maar ik constateer ook dat in de meeste gevallen het aantal net buiten de eerste normale 

termijn behandelde zaken groter is dan het aantal zaken dat binnen de eerste termijn wordt behandeld en dat 

lijkt me dat we het daar ook eens even over moeten hebben van jongens als dat zo is dan loop je dus kennelijk 

constant achter de feiten aan en moeten we niet een keer, misschien maar eenmalig, een inhaaloperatie 

hebben waardoor je dit beter op orde hebt. Dat lijkt me niet, kijk het mag maar het is niet dus gewenste 

situatie. Het lijkt mij ook niet iets waarvan we zeggen van het is meteen een drama, maar je moet wel kijken 

van als dit nou standaard is hoe kunnen we daar een keertje van afkomen. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja, gewoon om mee te geven. Het was in elk geval zo dat die lange termijn ook kwam 

omdat de afdeling heel laat met een standpunten, met informatie kwam. Dus dan was je al drie, vier weken 

verder. En ja dus het zit dus ook echt in de ambtelijke organisatie en niet, tenminste daar zat het, ik druk me 

nu genuanceerd uit en niet alleen bij de secretaris. 

Burgemeester Wienen: Nee. Nou ja dat, als dat zo is dan moeten we dus daar ook het eventuele verwijt niet 

zoeken, dan moeten we met de afdeling kijken hoe kunnen we dit sneller afhandelen.  

De voorzitter: U heeft nog een interruptie van mevrouw De Raadt. 

Mevrouw De Raadt: Ja ik zou daar graag nog wel aan toe willen voegen, want ook ik weet dan niet zeker of dat 

op dit moment nog steeds zo is, maar zo was het wel, dat eigenlijk de verlenging standaard al werd 

aangegeven dat het verlengd zou worden meteen aan het begin. En dat is natuurlijk niet hoe het eigenlijk zou 

moeten en dat heeft mijn collega, oud fractievoorzitter, ook twee jaar achter elkaar aangegeven. Dus het lijkt 

me handig om dan ook daarmee meteen gewoon te beginnen, dus dat we niet standaard beginnen met een 

verlenging.  

De voorzitter: Mijnheer Trompetter u heeft een interruptie op de burgemeester?  

De heer Trompetter: Nou zeg maar op dit punt zeg maar aanvullend.  Er zou misschien tijd gewonnen kunnen 

worden als de vakafdeling een besluit neemt en er komt bezwaar op dan is het volgens mij niet nodig dat er 

dan nog gesoldeerd wordt zeg maar om het antwoord te formuleren waardoor een soortement twee kans 

blijkt voor de vakafdeling ontstaat. Dus volgens mij valt er wel tijd te winnen of het is goed of het is niet goed, 

maar dat lijkt mij. 

Burgemeester Wienen: Nou dat, ik bedoel net werd geloof ik over zorgvuldigheid voor procedures gepraat. Dit 

kan ik niet volgen. Er is iemand die moet beoordelen van klopt het. Die hoort de argumenten van degene die 
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zegt van volgens mij is er niet juist beslist. Dan lijkt het me volstrekt logisch en terecht dat er ook gevraagd 

wordt aan degene die dat besluit heeft voorbereid, van joh hoe zit dat. Ik bedoel we moeten niet doorslaan 

naar de andere kant. Je kan zeggen van joh dat hoeven we niet eens te weten, je kan ook bij voorbaat zeggen 

iedereen die klaagt krijgt gelijk. 

De heer Trompetter: Op het moment dat er een besluit plaatsvindt en er komt bezwaar tegen zou je kunnen 

kiezen voor premediation. Op dat moment zou je al zeg maar kunnen kijken van hè, zeg maar bij de 

eenvoudige behandeling kunnen kijken of je het kan oplossen, maar om na de behandeling en de zitting ook 

nog eens weken de tijd te nemen om te, zeg maar, daar het nog eens over te hebben, lijkt mij wat, ja, ik denk 

dat daar wel tijdwinst zit.  

Burgemeester Wienen: Dat is een tweede punt. Als u dat bedoelt, dan was mijn reactie net niet terecht, want 

ik dacht dat u bedoelde dat de afdeling in eerste instantie niet eens hoefde te zeggen hoe de zienswijze was bij 

het oorspronkelijke besluit. Als het gaat om het feit dat de afdeling nog haar eigen commentaar kan geven 

voordat het bestuursorgaan wat het besluit genomen heeft het besluit opnieuw neemt, dus dan ligt er een 

advies en dan is inderdaad de wijze waarop we dat doen dat de gelegenheid is voor de betreffende 

vakafdeling om daar in ieder geval ook nog commentaar op te geven. Ik denk dat dat alles te maken heeft en 

ik vind dat ook terecht en eigenlijk denk ik ook wat u doet is terecht zeggen van kijk nou uit dat dat niet 

eindeloos veel tijd vergt. Maar waar het om gaat, degene die het besluit neemt, die verantwoordelijk is, kan 

een portefeuillehouder zijn, kan het college zijn, die wil op een verantwoorde manier zijn besluit nemen. Nou 

kan je zeggen ja als er een oorspronkelijk besluit ligt en het is behandeld en er ligt het advies om het anders te 

doen, dus dat advies volg je blind dan zouden we eigenlijk niet meer terug hoeven naar degene die het besluit 

neemt, dan zeg je gewoon van joh volg nou maar blind het advies. Ik weet in de praktijk dat het soms toch, 

juist voor degene die de verantwoordelijkheid heeft om besluit te nemen die behoefte aan heeft om als die 

het advies gelezen heeft om toch nog eens even er over te hebben en ook advies te hebben van degene die op 

dat terrein deskundig zijn van hoe gaan we hier nou mee om. Dus ik zou dat toch willen laten liggen bij degene 

die de verantwoordelijkheid heeft om het besluit in tweede instantie te nemen. Alleen het moet wel op een 

snelle wijze en niet eindeloos lang duren. 

De voorzitter: U heeft een korte interruptie van de heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja u formuleert het allemaal goed burgemeester, maar de praktijk was anders. Commissie 

stelde een advies op, een conceptadvies ging naar de afdeling, die kon daar een plasje overdoen, dan nam de 

commissie een formeel advies en dan kon de afdeling ook nog formeel reageren. Ik zeg hou daar eens een 

gordijn tussen, een schutting tussen. Commissie stelt een advies op en dan niet een informeel nog gedoe met 

de afdeling. Dat advies, daar kan dan de afdeling ook formeel richting college op reageren, dan heeft het 

college van twee kanten heeft de informatie. Als u het zegt is het goed, maar de praktijk was wel eens anders. 

Burgemeester Wienen: Nou dat is dan ook iets om na te vragen of dat nog steeds gebeurt, want dat lijkt mij 

inderdaad niet nodig. Je hebt de kans om je zaak goed neer te leggen en dan kan je later nog een keertje aan 

degene die in tweede instantie een besluit in heroverweging beoordeelt je advies geven, maar om daar 

tussendoor ook nog een keer een advies te geven dat lijkt mij ook niet nodig. Goed dan integriteit daar heb ik 

het over gehad, ben ik eens, dat moeten we apart aan de orde stellen. De Actiepartij die zegt van ja als de zaak 

kansloos is dan wordt dat gezegd, als kansloos wordt beoordeeld en dat vind ik niet goed. Dat is hetzelfde als 

het punt van de heer Rijssenbeek, ik vind op zichzelf als het zo is dat je constateert van wij, en dat hebben wij 

in ons antwoord op de discussie van vorig jaar in ieder geval aangegeven, het heeft lang geduurd, maar wij zijn 

absoluut van mening dat de bedoeling is, precies zoals aangegeven, voorkom nou dat het in die procedures 
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terecht komt. Dus als iemand komt met een bezwaar, bekijk het, als je dan zegt oh dat is evident regelt het los 

van de procedure. Dan kan je de procedure voorkomen. Maar andersom heb ik er ook geen enkel bezwaar 

tegen als je het idee van jongens dit is echt, ja dit is misschien een misverstand, heeft geen enkele zin en ik zie 

dus ook dat dat in de praktijk soms er toe leidt dat mensen zeggen nou ja oké laat maar zitten ook. Waarom 

zouden wij met elkaar stimuleren dat er onnodig allerlei mensen gaan vergaderen, nadenken, druk zijn met 

iets wat bij voorbaat kansloos is. Het blijft de beslissing van degene die bezwaar maakt. Maar je kunt best 

toelichten. Alleen en daar ben ik het eens met de heer Rijssenbeek en met de Actiepartij, als alleen maar 

volstaan wordt met mensen melden van oh ja joh je zaak is toch kansloos, ik bedoel als dat het zou zijn, dan 

kan je A telefoontje beter niet plegen want dat vind ik onzinnig, het heeft alleen maar zin als je uitlegt wat is er 

aan de hand. Van joh je maakt een bezwaarschrift maar het zit zus en zo dus het heeft eigenlijk niet zo veel 

zin, maar goed u moet het zelf weten. Wilt u het doorzetten, is goed. Oké dan wordt het behandeld. Als u het 

intrekt ook goed. Maar als dat het enige is, is het te weinig, want en dat hebben we nadrukkelijk aangegeven 

en dat geldt ook voor de commissies 1 en 6, dat ze op die manier het moeten oppakken, dat is alleen. Het is 

waar u bent er al een tijdje mee bezig, ik heb het vorig jaar volgens mij voor het eerst hier besproken. Het 

antwoord is wij zijn het eens, dus wij vinden ook dat het, en dat staat ook nadrukkelijk in de reactie die het 

college gestuurd heeft, wij vinden dus ook dat dat breder moet zijn dan alleen dat negatieve. De tekst die hier 

staat benoemd voor die twee commissies alleen het negatieve, dat ga ik checken of dat inderdaad het enige is 

wat gebeurt. Dat is in ieder geval niet zoals wij het hebben aangegeven. Kan zijn dat het nog niet verwerkt, dat 

zou best kunnen, want het heeft een doorlooptijd gehad daar heeft u gelijk in. Maar dit is hoe wij het zien en 

hoe wij ook zullen zorgen dat het gebeurt. Dus wat bij de andere commissies in ieder geval al verwerkt wordt, 

namelijk kunnen wij niet de procedure voorkomen omdat we constateren van hé ze hebben gelijk of met een 

kleine aanpassing kunnen we dit gewoon oplossen, dan wordt dat geregeld en dan voorkomen we de 

procedure. Dus ik denk inhoudelijk zijn we het gewoon volkomen eens. De conclusie er wordt niks mee gedaan 

deel ik niet. U heeft antwoord gehad waarin wij nadrukkelijk aangeven dat wij het eens zijn met wat u zegt. U 

ziet ook dat bij een aantal commissies die werkwijze ook wordt gevolgd. Bij die twee commissies waar alleen 

het negatieve wordt benoemd, ga ik na waarom dat zo is en als het zo is dat men vindt dat we de andere 

methode dat we die niet nodig vinden dan is dat in strijd met hoe wij hebben aangegeven dat we willen dat 

het gebeurt. Dus dan zullen we dan duidelijk maken dat ook daar de bredere inzet moet zijn van kijk of je de 

procedure kunt voorkomen, ook in positieve zin.  

De voorzitter: U heeft nog een interruptie van de heer Rijssenbeek. 

De heer Rijssenbeek: Ja voorzitter ik ben blij dat de burgemeester en ik het wederom eens zijn, want vorig jaar 

was dat namelijk ook het geval. Dus wat mij betreft is het ook geen kritiek op het standpunt van de 

burgemeester hierin, mijn zorg zit hem specifiek in het feit dat de tekst, met name dan over de commissies 1 

en 6 ongeveer gelijkluidend is, ik heb hem niet naast elkaar gelegd, ten opzichte van vorig jaar. En vorig jaar 

heb ik een soortgelijke toezegging gehad. Die zou binnen een maand beantwoord worden, uiteindelijk is dat 

een jaar geworden. De vraag is nu, kunnen we dan nu wel binnen een maand ook daadwerkelijk een 

terugkoppeling krijgen op het gesprek met die commissies en specifiek dan 1 en 6 of die daar inderdaad 

hetzelfde in zitten als de burgemeester en ik. En een tweede vraag die ik nog gesteld had is, maar misschien 

kan dat dan meteen worden meegenomen, ten aanzien van die andere commissies dus 2, 3 en 4 zeg ik dan 

maar even uit mijn hoofd, of dan ook even kan worden uitgezocht of het voornemen om op die wijze 

werkzaam te zijn, wat ik toejuich en wat de burgemeester volgens mij ook toejuicht, of dat daadwerkelijk ook 

in de praktijk wordt gebracht en of dat ook gemonitord wordt. Of dat 1x of 50x, 100x of wellicht 0x 

plaatsvindt. Want dat zegt namelijk iets over de manier waarop daar binnen de ambtelijke organisatie mee om 

wordt gegaan en hoe die cultuur ook in de praktijk wordt toegepast. 
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De voorzitter: Burgemeester. 

Burgemeester Wienen: Ja. Ik, op dat punt, dat inzichtelijkheid. Er staat dat het wordt toegepast, dat staat er 

volgens mij. Maar hoe vaak? Ik denk dat het inderdaad zinnig is en moet ook heel goed te doen zijn om te 

zeggen van zoveel bezwaarschriften zijn er binnen gekomen en die zijn door de reactie, ik sluit niet helemaal 

uit dat je het zelf kan uitvinden als je, want er staan een aantal overzichten in, dat als je die met elkaar gaat 

vergelijken dat je het er uit kan halen, dat weet ik niet, dat heb ik zelf ook niet gecheckt. Maar in ieder geval 

vind ik dat we dat zouden kunnen doen, dan is het direct duidelijk.  

De voorzitter: Burgemeester u heeft nog een interruptie van de heer Trompetter. 

De heer Trompetter: Ja dank u wel voorzitter. Een hele kleine aanvulling. Ik denk dat de bedoeling ook, zeg 

maar van die informele behandeling vooral is dat de burger zich gehoord voelt en begrepen voelt en tot een 

bepaalde overeenstemming komt. Is het misschien een idee om in soortement van evaluatie te vragen hoe, 

aan de klager, hoe hij dat beroep, het proces ervaren heeft van premediation.  

De voorzitter: Burgemeester. 

Burgemeester Wienen: Ja ik kan me voorstellen dat dat van tijd tot tijd gewoon goed is om dat, maar dan ik 

denk steekproefsgewijs te checken. Want je moet gewoon ook bij dit soort processen kijken naar de kwaliteit 

en hoe ervaren burgers het zelf. Dus lijkt me goed dat we dat bij dit soort onderzoeken ook betrekken. Dus 

daar waar wij kijken van hoe wordt door burgers de wijze van afhandeling beoordeeld. Even kijken, nou die 

van door de secretaris afgedane zaken, een overzicht. Ik ben er sowieso voor om in ieder geval de overzichten 

te maken, dat heb ik net ook gezegd, dus dat is goed. De ambtelijke afdeling, de ambtenaar van de afdeling die 

zou het beter niet het gesprek kunnen voeren maar iemand van juridische zaken. Daar ben ik het gewoon 

echt, daar heb ik het nou fundamenteel mee oneens. Dat vind ik echt niet. Kijk als je ervan uitgaat, die afdeling 

zitten gewoon mensen hun, niet aan hun recht te laten komen of tot hun recht te laten komen, dus er moet 

een jurist moet dat gaan toetsen, dat is de formele procedure. Waar we het nu over hebben dat is dat we 

moeten checken van als iemand zegt van joh volgens mij klopt het om deze redenen niet, dat iemand die zo 

goed mogelijk in de materie zit daar nog even naar kijkt en zegt verrek je hebt gelijk. Dat moet juist niet die 

jurist zijn. Die jurist die komt aan de orde in de procedure, maar dit gaat over kijken van oké je hebt gelijk we 

moeten helemaal die procedure niet in, we moeten het gewoon goed regelen. En volgens mij moet je dat echt 

door de vakafdeling laten doen. Even kijken, het vergeten stukken ter inzage te leggen heb ik het uitgebreid 

over gehad volgens mij. Ik kijk wat daar eventueel aan de hand is. Dan gelijk speelveld hebben we het ook over 

gehad. Ja is 32% van de adviezen alsnog gegrond is dat nou veel. Ik vind dat lastig om te beoordelen. In het 

verleden vond ik dat wel, dat weet ik wel dat ik zoiets had van ja jongens eigenlijk zou het gewoon 100% 

moeten kloppen wat wij doen en zouden de bezwaren dus altijd verworpen moeten worden. Te gelijker tijd 

moet ik ook eerlijk zeggen van er worden duizenden, duizenden, duizenden besluiten genomen. Daar komen 

een bepaald aantal bezwaren tegen en eerlijk gezegd ben ik ook wel blij dat dat een zinvolle procedure blijkt 

te zijn. Er worden fouten gemaakt, er worden bij nader inzien correcties toegepast. Als dat er heel erg veel 

zijn, als het de meerderheid is van de bezwaarschriften dan maak je je zorgen. Dan nog ga ik er vanuit dat 

waar geen bezwaarschrift wordt ingediend dat dat over het algemeen klopt. En dan blijft het op het totale 

aantal beslissingen nog steeds maar een bescheiden aantal waar het dan niet klopt. Het is een minderheid van 

de bezwaarschriften die uiteindelijk dan gegrond wordt verklaard hier. Ja, aan de ene kant ben ik met u eens 

van hoe lager dat is hoe beter kennelijk onze primaire besluitvorming, maar aan de andere kant we hebben 

deze procedure niet voor niks en het is ook goed dat mensen weten van nou als er iets niet klopt wordt het 

ook gewoon gecorrigeerd. Dus ik schrik er ook niet meer zo van moet ik zeggen. En natuurlijk hebben we het 
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erover hoe kunnen we dat terugdringen, dat heeft weer te maken met het lerend vermogen van de 

organisatie. Als dat nou altijd hetzelfde blijft, dan vraag je je toch af hoe kan dat nou. Je zou toch op een 

gegeven moment moeten zien dat dat een stukje correctie oplevert in de organisatie. Dus dat lijkt me wel de 

moeite waard om daar naar te kijken. Een tweede manier om er naar te kijken dat is vergelijk het eens met 

andere gemeenten. Dus dat wil ik ook best eens een keer doen om te kijken van joh zitten wij daar nou laag of 

hoog, want ook dat is een indicator.  

De voorzitter: Mijnheer Smit. 

De heer Smit: Toch een kleine steun voor de burgemeester als het gaat om lerende organisatie. En als je een 

organisatie hebt die qua formatie niet verandert, dan kun je er 10 jaar mee door leren en dan wordt het 10 

jaar slimmer. Maar een lerende organisatie is juist heel complex en heel moeilijk omdat de organisatie qua 

formatie muteert en er komen altijd mensen binnen en die moeten opnieuw het niveau halen wat u ambieert, 

mijnheer burgemeester, in deze procesgang. En dat is natuurlijk een hell of a job en dat is de opdracht die er is 

en dat betekent ook dat er volgend jaar natuurlijk weer punten zijn die we met z’n allen constateren die zijn 

blijven liggen. Maar het leerproces zit hem vaak weer in het nieuwe deel dat in de organisatie binnenkomt.  

Burgemeester Wienen: Dat is zeker waar, maar goed als de organisatie goed in elkaar zit dan zorgt ze ervoor 

dat mensen dan worden meegenomen en die leerpunten ook als het ware in het proces een plek hebben 

gekregen. Maar goed. De organisatie verandert, dus sommige dingen die raak je weer kwijt, van die heb je 

geleerd en dan de mensen die die ervaring gehad hebben zijn weg en voor de anderen is het minder expliciet. 

Dan de vraag van OPHaarlem kunnen wij niet als het ware punt voor punt eens even kijken van hoe zit het nou 

precies. Er is net ook door de heer Rijssenbeek gevraagd van ik zou het prettig vinden om nog even dan nog 

een keer een soort terugmelding van te krijgen. Dus het lijkt me goed om dan een aantal punten lang te lopen. 

Maar ik wil eigenlijk af van het beeld en daar reageerde ik net een beetje geïrriteerd op, alsof onze procedure 

totaal niet deugt en gaat totaal verkeerd. Dat is mijn beeld niet. Er zijn een aantal aandachtspunten die terecht 

zijn. Ik heb er op gereageerd. Ik ga ook in gesprek, een paar punten komen apart terug, worden apart 

geagendeerd en de punten waar ik van gezegd heb daar kom ik op terug, daar krijgt u mededeling van en dan 

kunnen we daar desgewenst opnieuw over spreken. En dat is het volgens mij.  

De voorzitter: Dank u wel burgemeester. U heeft nog twee nabranders van de heer Rijssenbeek en mevrouw 

De Raadt. De heer Rijssenbeek en mevrouw Verhoeff. Mijnheer Rijssenbeek gaat uw gang.  

De heer Rijssenbeek: Ja dank u wel. Ik had nog één vraag en die valt min of meer buiten het jaarverslag, maar 

vond ik wel relevant. En dat is mijn punt over het tijdig nemen van beslissingen zodat inwoners van Haarlem 

ook nog daadwerkelijk een effectieve rechtsgang tot hun beschikking hebben. 

De voorzitter: Burgemeester. 

Burgemeester Wienen: Ja. Terecht punt. Die beantwoording is overigens in het college geweest, dus als u hem 

nog niet gehad hebt, krijgt u hem morgen denk ik. Dat is de standaard, zo moet het. Dat is in het ene geval wat 

u hebt benoemd is het niet goed gegaan. De jaren daarvoor overigens wel. Dus het is niet zo dat dat jaar op 

jaar een probleem is, maar het is in ieder geval een keer niet goed gegaan en onze inzet is, daar hebt u gelijk 

in, dat je een besluit moet nemen als het enigszins kan. Soms is het ook service om te zeggen van nou ja oké je 

bent iets te laat met de aanvraag, we gaan hem toch nog behandelen. En dan zit je dus automatisch ook te 

laat als het gaat om die bezwaartermijn. Maar de normale gang van zaken is van je moet op tijd je aanvraag 



26 
 

doen en wij moeten op tijd zorgen voor de vergunning zodat burgers die dat willen daar een procedure 

kunnen voeren. Dat staat ook in het antwoord. 

De voorzitter: Mevrouw De Raadt. 

Mevrouw De Raadt: Ja dank u wel voorzitter. Ja u heeft, u heeft net gereageerd op de heer Berkhout die het 

natuurlijk had over 32%. Maar ik had in mijn verhaal voorgerekend dat het daadwerkelijke percentage 

eigenlijk veel hoger ligt, want bijna 50%. En dan heb je het puur over de bijstandsaanvragen. Dus van de 200 

bijstandsaanvragen wordt in eerste instantie bijna de helft foutief beoordeeld. En dan is mijn vraag vindt u dat 

dan nog steeds een laag percentage. Dus dat één. En tweede had ik nog een nabrander, want we hadden, ik 

zag net dat we nog een toezegging hadden van vorig jaar liggen van u waarin u aangaf nog terug te komen op 

het mogelijk maken van het digitaal aantekenen van bezwaar. Kunt u daar ook nog even op ingaan? 

Burgemeester Wienen: Dat laatste heb ik op het ogenblik niet scherp, dus ik durf gewoon niet te zeggen nu 

hoe het daar mee staat. Dat zou ik, dat wordt gokken dus ga ik niet, ga ik niet doen. Kom er op terug, ja helaas. 

Ten aanzien van dat 50%. Ja ik blijf wel, natuurlijk vind ik het ook best veel, dat zei ik. Maar in eerste instantie 

heb ik ook zoiets van tjonge dat is wel heel veel. De andere kant is, er zijn natuurlijk geen 200 aanvragen voor 

bijstand, er zijn er veel en veel meer. Er zijn zoveel bezwaren tegen en van die bezwaren blijkt dat de helft 

gewoon niet gegrond is, maar dan is het toch ook zo ongeveer de helft, tenminste ik volg nu u even, dat hebt u 

bekeken, wel gegrond. En is dat niet toch best wel veel. Ik kom toch op hetzelfde antwoord terecht. Ik weet 

het gewoon niet zeker. Als het altijd maar zo blijft vind ik dat toch een beetje raar. Dat is één ding. Je zou 

zeggen van op een gegeven moment heb je bepaalde mechanismes eruit gehaald als lerende organisatie, dus 

dan moet dat percentage toch iets lager kunnen gaan worden. Hoewel je ook zou kunnen zeggen het kan er 

toe leiden dat het aantal bezwaarschriften daalt en dat je nog steeds op 50% zit, maar dat je het als 

organisatie toch beter doet. Want, en dan kom ik op de tweede, je kunt inderdaad ook eens kijken van hoe zit 

dat elders. Ik vind het heel lastig om het te beoordelen van is het nou echt heel veel of valt het mee. Die twee 

punten die ik genoemd heb is ook echt wel de moeite waard om daar ook gewoon een keer echt naar te 

kijken, want dan hebben we daar toch wat meer zicht op van is dat nou veel of valt het mee.  

De voorzitter: Dank u wel burgemeester. Ik heb nog twee mensen die iets willen zeggen. Mijnheer IJsbrandy 

en mevrouw Verhoeff. En daarna wil ik het graag een beetje gaan afronden, want we lopen al wat achter op 

schema. Mevrouw Verhoeff gaat uw gang. 

Mevrouw Verhoeff: Dank u wel. Het is eigenlijk gewoon even terugkomen op wat ik al gevraagd had. U heeft 

netjes gesproken, mooi antwoord vind ik gegeven over hoe om te gaan met het lerend vermogen en dat dit 

terugkomt in de commissie samenleving. Ik heb ook aangegeven dat ik een technische vraag gesteld heb en 

het maakt mij niet uit of die hier terugkomt of niet, met name over van hoe handelen wij eigenlijk hangende 

bezwaarschriften of boetes die zijn opgelegd. Zeker als het gaat, nou boetes is al vervelend en zeker als ze 

hoog zijn, maar als het je inkomen betreft en je hebt wekenlang geen inkomen is een nog veel ingewikkeldere 

zaak. En als u zegt dat wordt ook richting samenleving vind ik 

Burgemeester Wienen: Nou. Nee u hebt gezegd dat zijn technische vragen en weliswaar kennelijk zijn ze nog 

niet beantwoord, maar u krijgt daar gewoon het antwoord op. Die komen er aan. Als ik het antwoord had 

geweten, had ik het nu gezegd en dan was het klaar, maar ik heb het antwoord op dit moment niet. Dus u 

krijgt gewoon antwoord op die technische vraag. 

Mevrouw Verhoeff: Ik begrijp dat dat schriftelijk gaat gebeuren. 
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Burgemeester Wienen: Ja. 

Mevrouw Verhoeff: Oké. Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer IJsbrandy. 

De heer IJsbrandy: Dank u wel voorzitter. Dank u wel burgemeester voor de duidelijke toelichting op een en 

ander. Ja ik denk wel dat je ook merkt ook in je rol als raadslid dat je natuurlijk heel erg anekdotisch wordt 

aangestuurd. Er zijn natuurlijk allemaal klachten uit de samenleving en je weet nooit of dat er één is van velen 

of dat dat echt een incident is zeg maar. Daarom is het ook goed dat we verslag hebben wat in ieder geval heel 

statistisch overzicht biedt van de kwantiteiten en wat er precies gebeurt. Wat ik er wel dan in mis en dat 

eigenlijk ook aansluit op die lerende organisatie, dat is een stukje normering daarbij. Het is nu heel feitelijk. 

Dus dit hebben we feitelijk langs gehad dit jaar. Maar of het nou goed of slecht is wat we hier zien, dat kunnen 

we eigenlijk heel moeilijk beoordelen. En dat is natuurlijk ook het element van lerende organisatie hè. Het 

proces zoals leans six sigma en al dat soort kreten, zijn altijd gekoppeld aan meetbare doelen. Want je zegt van 

nou ja is dat nou inderdaad goed of slecht, is het nou veel of weinig, wat was onze target. Gaan we daar naar 

toe of bewegen we er van af. En wat zijn ook de oorzaken daarvan. Dat je ook een stukje analyse root cause 

analysis doet van ja waarom gebeurt er wat er gebeurt, wat we zien gebeuren en dat kan al aanleiding zijn om 

verbeteringen aan te brengen. En dat is nu eigenlijk iets wat in het hele feitelijke verslag wat we nu zien 

eigenlijk moeilijk is terug te vinden. 

De voorzitter: Burgemeester. 

Burgemeester Wienen: Ja eens. En voor het grootste deel verwijs ik naar het antwoord wat ik al gegeven heb 

van wij komen er op terug, want ik denk dat het goed is dat de afdeling daar eens even wat meer over vertelt 

of de wethouder van op welke manier pakken we dit soort signalen nou op en zorgen we ervoor dat we dat 

ook gebruiken om in de toekomst nog scherper en beter onze beslissingen te kunnen nemen. Dat is één. En 

het tweede is dat er terecht een aantal opmerkingen gemaakt zijn van eigenlijk zouden we ook nog eens even 

moeten weten van zitten wij nou als Haarlem als het gaat om de indicatoren van hoe zit het nou met onze 

besluitvorming. Nou één daarvan is dit soort procedures. Hier werken we met getallen, maar het zou aardig 

zijn als we die getallen ook nog eens keertje tegen het licht zouden kunnen houden in de zin van is dat nou 

dalend, stijgend of is het hoog of laag vergelijkbaar met andere soortgelijke gemeenten. En dat punt pak ik op.  

De voorzitter: Goed ik wil het onderwerp graag afronden. Ik heb een aantal toezeggingen gehoord van de 

burgemeester. Bijvoorbeeld dat het afhandeling van integriteitsmeldingen dat dat proactief wordt 

geagendeerd door het college op niet al te lange termijn. En verder is er een toezegging dat er standaard 

mededeling gedaan wordt dat stukken ter inzage liggen, dat wordt toegevoegd aan de correspondentie.  

 

 

 



28 
 

7.1 *2017428428 Toezegging cijfermatig overzicht uitspraken bestuursrechter bij jaarverslag Advies voor 

Bezwaarschriften 

De voorzitter: Agendapunt 7.1. Volgens mij was het mevrouw Van der Smagt die vroeg om een toezegging 

over cijfermatige overzicht wilde zij erbij hebben en de vraag aan deze commissie is of die toezegging of dat nu 

is afgedaan op deze manier door dit verslag? Ik zie knikkende gezichten, dus we gaan er gewoon onmiddellijk 

van uit dat dat zo is.  

8. Oprichting Lokaal Mediafonds 

De voorzitter: Dan gaan wij door naar het volgende agendapunt. Agendapunt 8, oprichting van een Lokaal 

Mediafonds. Op verzoek van de SP geagendeerd. Ik geef het woord aan de heer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja even nog van de orde. Ik heb geconstateerd dat het college 80% van zijn spreektijd heeft 

opgebruikt en er komt dadelijk nog een andere wethouder, dus die wil ik ook graag wat gunnen. Oh dat bent 

u. Onafhankelijk mediafonds. De SP was natuurlijk heel blij om te lezen dat een fonds van 

onderzoeksjournalistiek ook in het coalitieakkoord is opgenomen. Nou dat verheugt ons heel erg. Ik heb 

daarom, ja we hebben de notitie op verzoek van D66 en de ChristenUnie in Leiden is geschreven, heb ik aan de 

stukken toegevoegd. Ik denk dat ja de conclusie heel terecht is dat het oprichten van zo’n fonds een goede 

keuze is. Er worden ook andere keuzes of mogelijkheden worden aan de orde gesteld, maar die roepen 

allemaal discussie op. Dus ik wou aan de burgemeester vragen wanneer hij denkt met een voorstel, concreet 

voorstel te kunnen komen. Ik zou me kunnen voorstellen dat hij de statuten van het fonds in Leiden opvraagt, 

dat helpt misschien. En er moeten natuurlijk ook aantal bestuursleden worden benoemd, onafhankelijke leden 

die het fonds gaan besturen. Ik denk dat het goed is dat er ook een jurist bij komt. Ik heb dan twee namen in 

mijn hoofd. De heer Van Driel of mevrouw Van der Smagt. Die zouden dat zeer goed kunnen doen. En waarom 

een jurist erbij? Neem nou een voorbeeld wat is een lokaal medium? Nou we zijn het er over eens dat de 

Volkskrant geen beroepen over kan doen. Maar ja met name in digitale veld heb je heel veel discussies erover. 

Dus dat is nog best een klus om die statuten goed op te stellen en dan ook goed na te leven. Er is één ander 

punt wat ik wil aanroeren. En dat is provinciaal fonds wat een subsidieregeling die in Limburg bestaat en die 

wil opleidingsmogelijkheden creëren, samenwerking stimuleren en innovatie versnellen. Nou over 10 

maanden zijn er provinciale staten verkiezingen en misschien kunnen we tegen die tijd een oproep doen naar 

provinciale staten dat daar ook nagedacht moet worden over een provinciale stimuleringsregeling. Dat was 

mijn bedrage.  

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Garretsen. Mijnheer Berkhout.  

De heer Berkhout: Ja voorzitter, ja dit is, het klopt wat de heer Garretsen zegt en het is denk ik ook mede 

dankzij de heer Garretsen of zijn oproep al in eerder stadium dat dit fonds ook als zodanig in het 

coalitieakkoord staat opgenomen. Dus alle  credits daarvoor. Want het is, het fonds is een middel natuurlijk, 

het gaat om het doel wat uiteindelijk die onderzoeksjournalistiek die waakhondfunctie die de pers toch is voor 

de lokale politiek om dat te waarborgen. En dit is een manier en inderdaad Leiden heeft daar de eerste stap in 

genomen. En ook in die hoedanigheid staat die nu ook hier in opgenomen dat ook wij hier in Haarlem een 

volgende stap mee gaan nemen. En het hoe en ik hoor u al heel concreet, dat is wel mooi om te horen, dacht 

hoor ik dat nou goed een jurist en niet journalist. Maar ja echt juristen moeten er ook in. Maar dat u daar al 

De heer Garretsen: Eéntje maar. 



29 
 

De heer Berkhout: Oké. Dat is, anders wordt het een puinhoop, oké. 

De heer Garretsen: Dat ben ik helemaal met u eens. 

De heer Berkhout: Dat was mijn aanname van uw veronderstelling. Maar dat. Maar het is goed om te horen en 

ik denk dat echt die invulling daarvan dat is iets wat ook nog in gezamenlijkheid moet worden, ook met de staf 

moet worden bediscussieerd. Maar alle credits voor u in ieder geval. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Berkhout. Mijnheer Sepers. 

De heer Sepers: Ja dank u voorzitter. Dank aan de heer Garretsen voor het agenderen van dit punt. Het komt 

ook voor in het PvdA verkiezingsprogramma en gelukkig heeft het ook zijn weg gevonden naar het 

onderhandelingsakkoord. Dus wij, ja wij ondersteunen dat uiteraard en het voorbeeld van Leiden zit erbij. Er 

zijn binnen Haarlem ook al gesprekken geweest in het verleden over hoe en wat van zo’n lokaal fonds, 

mediafonds dus daar kan allemaal uit geput worden. En ik denk dat het nu het moment is om te gaan oogsten 

en dat we het college vragen, het nieuwe college om bij wijze van spreken kort na de zomer met een eerste 

voorstel te komen hoe en wat dat er uit zou moeten gaan zien zodat we bij wijze van spreken per 1 januari 

2019 van start zouden kunnen gaan. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Sterenberg. 

Mevrouw Sterenberg: Ja dank u wel. Ja het is een beetje een rare vorm inderdaad want de heer Garretsen wil 

dit inderdaad al lang, vraagt daar vaak om. En de coalitiepartijen hebben dit opgenomen in hun 

coalitieprogramma. Dus om dit nu te bespreken, ja is een beetje vroeg, vooral als ik de PvdA hoor zeggen goh 

we zijn heel benieuwd waar het college mee gaat komen. Ik hoop dat u aan die coalitietafel samen toch iets 

beter heeft nagedacht over wat u wilt, hoe u het wilt en ook hoeveel budget u daarvoor beschikbaar stelt. Ja 

er wordt nog even gekeken of er gehapt gaat worden ja of nee.  

De voorzitter: Mijnheer Sepers, ja volgens mij. 

De heer Sepers: Ja mevrouw zegt dat wij heel erg benieuwd zijn waar het college mee gaat komen. Dan heeft 

u mij niet helemaal goed begrepen. Wij nodigen het college uit om op basis van alle informatie en gedachten 

die hier liggen met een concreet voorstel te komen. Dat is niet iets van nou college verzin maar wat en dan 

gaan we er over oordelen. 

Mevrouw Sterenberg: Dus u heeft al wel vast een budget voor vastgesteld wat u beschikbaar wilt stellen? 

De heer Sepers: Nou ik denk dat wij, daar zijn absoluut bepaalde gedachten over en ik denk dat straks 

wanneer de kadernota verschijnt, dat we daar nader over kunnen praten.  

Mevrouw Sterenberg: Maar misschien kunt u het budget na alvast met ons delen, dan kunnen we die weer op 

het lijstje met ontbrekende getallen schrijven.  

De heer Sepers: Maar ik begreep uit de pers dat voor u zoveel onduidelijk was op financieel gebied, dus dat, u 

beter even op het totale plaatje kunt wachten. 

Mevrouw Sterenberg: Nou oké. U wacht dat dus ook rustig af tot de kadernota. Ik zou zelf, als ik instem met, 

als ik zoiets opschrijf in een voorstel zou ik best wel graag willen weten wat we gaan doen. Dat gaan wij dus 
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doen, wij gaan afwachten waar het nieuwe college dan mee gaat komen. Dat zal dus een totale verrassing zijn, 

maar ook voor u. Maar ik kan u wel alvast vertellen dat de VVD vooralsnog geen voorstander is want het is 

toch, ja de kwestie is ook in Leiden geweest, daar heeft de VVD fractie voorzitter ook mooie woorden 

gesproken, dat wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Ja je krijgt toch, de gemeente zal iedere keer 

weer dat budget beschikbaar moeten stellen en hoe happig gaat een gemeente zijn om budget beschikbaar te 

stellen als er toch niet helemaal te lezen valt wat men wil lezen. In Friesland is de stekker eruit getrokken. Dus 

wij zijn heel erg benieuwd ook naar echt wel nadere onderbouwingen. Dat gaan we niet alleen op een voorstel 

van in Leiden doen, maar ook graag echt de Haarlemse situatie. Waarom is de situatie dusdanig in Haarlem dat 

wij dit nodig hebben. Dat zien wij dan ook graag in dat voorstel tegemoet, maar nu is het dus nog heel, ja 

prematuur om het hier over te hebben. Want we weten nog niks, alleen maar dat de coalitie het wil gaan 

doen. Wat heel fijn is voor de heer Garretsen.  

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Berkhout. 

De heer Berkhout: Nou eventjes dan toch inhoudelijk. U zegt we zijn er geen voorstander van want ja als dat, 

zo’n budget vanuit de gemeente ter beschikking komt dan is het altijd per definitie niet onafhankelijk. Maar 

dan ben ik toch wel benieuwd of u dan wel goed heeft gekeken in naar bijvoorbeeld de situatie in Leiden waar 

dat een onafhankelijke stichting is, een onafhankelijke jury die daarvoor, met journalisten, die daar in zitten 

nou kennelijk komen hier zelfs juristen in te zitten. Nee van uw ex, uw ex mevrouw .. Nee maar,  

Mevrouw Sterenberg: Nee ik had bezwaren, want ik snap dat. U kunt dat allemaal zo inrichten, maar 

uiteindelijk de partijen die het geld gaat betalen, die dat geld weer in dat potje moet gaan stoppen is de 

gemeente. Dus je kan alle waarborgen inbouwen, maar uiteindelijk zult u dan na die twee jaar bijvoorbeeld 

weer moeten zeggen ga ik hier weer geld in stoppen, nou het was toch wel heel erg vervelend wat er allemaal 

geschreven werd, gaan we dat wel doen. Dus 

De heer Berkhout: Dus dan probeer ik nog even uw gedachten gang te volgen. Dus u zegt als er kritische 

onderzoeksjournalistiek komt dat dan de gemeenteraad daar niet op zit te wachten, dat is uw redenering, dan 

moet het maar de stekker eruit. 

Mevrouw Sterenberg: Dat zou de vraag kunnen zijn. En die vraag willen we graag verder voeren ook op basis 

van of u vindt dat er nu dus geen kritische onderzoeksjournalistiek is en wellicht zou een andere optie ook 

kunnen zijn om vanuit de gemeente zelf ook meer te gaan doen aan ’t volgen van de berichtgeving over de 

raad en dergelijke. 

De heer Berkhout: Nog even het laatste, want ook, het verzoek komt niet alleen, het is niet alleen hier bedacht 

voor ons bij wijze van spreken. Je ziet dat ook uit de stad, hier uit Haarlem het verzoek komt. In de Pletterij zijn 

ook debatten geweest hierover, waarbij juist wordt benadrukt dat er geen ruimte is voor 

onderzoeksjournalistiek omdat bijvoorbeeld bij onder andere het Haarlems Dagblad bijvoorbeeld. Het moet 

snel, er is behoorlijk ingeteerd op het aantal FTE et cetera, die ruimte is beperkt. Ze willen wel, maar er is te 

weinig budget. Dus die behoefte is er, op dit moment is het lastig om echt goede onderzoeksjournalistiek van 

de grond te krijgen, vandaar dat fonds. 

Mevrouw Sterenberg: Nu gaan we de discussie toch voeren, maar het zijn .. 

De voorzitter: Mevrouw Sterenberg en mijnheer Berkhout wilt u wachten tot u het woord krijgt van mij. 

Mevrouw Sterenberg gaat uw gang. 
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Mevrouw Sterenberg: Ja ik was toch gewoon in mijn termijn. Maar wat u zegt misschien kan deze krant dit 

niet bieden, er zijn kranten die het wel kunnen bieden en die het dan beter overleven. Dus het is ook een 

kwestie voor het Haarlems dagblad om te kijken van wat willen onze lezers en moeten wij dan die rol op ons 

gaan pakken, dat is dus een uitgebreide discussie die ik graag met een stuk die niet over Leiden gaat, maar 

waar het om daar Haarlemse situatie gaat, met u wil bespreken. Maar ik ga niet omdat we in Leiden het doen, 

dat wij dat ook per se nodig hebben. Want er zijn zoals gezegd in Friesland is de stekker eruit getrokken, dus 

daar is ook naar gekeken wat daar dan de achtergronden van waren. 

De voorzitter: Mijnheer Rijssenbeek. 

De heer Rijssenbeek: Ja voorzitter ik was eigenlijk niet van plan hier op te gaan reageren, juist vanwege de 

opmerking dat dit op een later moment zal worden uitgewerkt en dan hebben we cijfers en onderbouwing. 

Maar ik moest even terug denken aan een onderzoek wat onlangs naar buiten is gekomen over het 

vertrouwen van Nederlanders. En dat dat vertrouwen in elkaar en in sommige instituties eigenlijk best een 

beetje is gestegen, maar daar begonnen eigenlijk twee beroepsgroepen onderaan. En dat zijn politici en 

journalisten. En voorzitter als ik deze discussie in deze commissie volg dan kan ik mij volledig voorstellen waar 

dat aan ligt. Dus ik stel voor dat wij gewoon het voorstel afwachten, ik denk dat dit fonds echt een initiatief is 

wat de moeite waard is en een kans verdient en laten we op basis van de inhoud dan vervolgens verder 

discussiëren. 

De voorzitter: Mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ik wou nog een toezegging naar mevrouw Sterenberg doen. Als besluiten verdiepend 

onderzoek naar wantoestanden binnen de SP Haarlem gedaan te worden en de conclusies die zijn nou 

vernederend voor de SP Haarlem, dan zal de SP Haarlem stemmen voor verlenging van het budget van de 

onderzoeksjournalistiek want dan hebben we goed werk gedaan. En wij kunnen kritiek hebben en dat kunnen 

alle partijen hebben en dat is ook nodig om ons scherp te houden. Leve de vrije pers.  

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Garretsen. Het zou nog mooier zijn geweest als u het budget dan zou 

verdubbelen, maar dat zit misschien ook nog in de pijplijn. Mijnheer Trompetter. 

De heer Trompetter: Dank u wel. Ja ook de fractie van de Actiepartij is benieuwd naar het fonds voor de 

onderzoeksjournalistiek en ziet ook graag een heel breed fonds met zeg maar mogelijkheden zowel van online, 

offline en ook soortement zeg maar tweelingstages al dat soort zaken eventueel erin. We hebben het stuk uit 

Leiden gelezen en het ziet er veelbelovend uit, we wachten het stuk af. Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Armand. 

De heer Armand: Ja dank u wel voorzitter. Nou Trots vindt het natuurlijk een pracht iets dat we daar toch eens 

aan mee gaan doen. Enkel we hebben natuurlijk één maar eigenlijk. De financiële onderbouwing en de 

dekking is voor Trots natuurlijk altijd een heel belangrijk. Dus misschien gaat het Haarlems dagblad wel in het 

mediafonds zo meteen en dat zou misschien voor de Haarlemse politiek ook iets beters worden in de 

toekomst. Wij willen dus eerst een financiële onderbouwing afwachten en dan gaan we eens kijken of er meer 

sponsoring kunnen vinden. Onder andere, ja het HD hoef ik niet te vragen want die zitten zelf al krap, dus 

misschien stappen ze al over. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Armand. Wie mag ik het woord geven?  Mijnheer Smit. 
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De heer Smit: Dank u wel mevrouw de voorzitter. In ons verkiezingsprogramma hebben wij alle Haarlemmers 

aanbevolen om het Haarlems Dagblad te lezen. Want dat is de basis voor onafhankelijke journalistiek in de 

stad en Haarlems Dagblad dat door veel Haarlemmers wordt gelezen en dat een goede omzet heeft en een 

niet vanuit het verleden zichtbaar afkalvende journalistieke omvang, los van kwaliteit laat ik dat heel 

nadrukkelijk stellen, want die is er nog steeds. Maar de omvang van de journalistieke staf neemt af. Dat 

gezegd hebbende vinden wij dat daar de kracht van het Haarlems Dagblad primair moet liggen of zou moeten 

liggen, in Haarlem zelf met een hoge dichtheid aan abonnementen. Wij hebben het idee dat de gedachte van 

een fonds toch eigenlijk ook confronterend is in relatie tot het aantal abonnees van het Haarlems Dagblad. En 

dan zal ik de woorden van mevrouw Sterenberg niet in hetzelfde gewicht steunen, maar de richting van haar 

bewoording wel en zal OPHaarlem met een zekere reserve een voorstel voor een fonds hier afwachten. Maar, 

en dat is met het zelfde gevoel misschien als de VVD heeft en dan de gradatie kan verschillen, met een 

primaire zorg om de onafhankelijkheid van de pers in relatie tot het fonds. En daar zullen wij zeer kritisch op 

zijn. Ondertussen doe ik nog wel een keer de oproep aan alle Haarlemmers: neem een abonnement op het 

HD. Misschien is dan het fonds ook niet nodig. 

De voorzitter: Mijnheer Garretsen u heeft een interruptie op de heer Smit? 

De heer Garretsen: Nou meer reactie. Ik neem aan dat zowel de vier coalitiepartijen, in elk geval mijn partij 

vindt hij onafhankelijkheid van het fonds boven alles staan. Ik zie mijn buurman knikken, ik zie de overkant 

knikken dus wij zijn principieel heel erg voor die onafhankelijkheid. 

De heer Smit: Ja maar, eh sorry. 

De voorzitter: Mijnheer Smit gaat uw gang. 

De heer Smit: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik was bijna te snel. Ja maar die onafhankelijkheid die, dat 

woord dat plakt u aan het fonds vast en wij plakken het primair aan de pers vast. En het is misschien een 

nuanceverschil in denken. 

De voorzitter: Mijnheer IJsbrandy. 

De heer IJsbrandy: Ja Hart voor Haarlem wij begrijpen het probleem en we staan op zich ook wel sympathiek 

tegen de gedachte, maar we sluiten ons toch overwegend aan bij de bezwaren die ook al door mevrouw 

Sterenberg van de VVD en door de heer Smit genoemd zijn. Omdat we in de praktijk toch heel veel beren op 

de weg zien om dit, en ook die onafhankelijkheid, werkelijk vorm te geven. Ik hoor al woorden als statuten 

vallen, ik hoor juristen vallen, ik zie er een hele kerstboom aan procedurele waarborgen die nodig gaan zijn 

oom dus een stukje in de krant te krijgen en ik weet niet of dat nou de meest aangewezen weg is. Dus er is 

bijvoorbeeld pas besloten om de stadskrant niet meer op papier uit te gaan geven, ja dat was ook geld neem 

ik aan wat dan richting de bladen ging die dat nu publiceerde. Je kan ook op een hele neutrale manier steun 

geven aan media door bijvoorbeeld wel een stadskrant uit te geven of laat ik zeggen te plaatsen in de diverse 

media. Ja daar heb je nauwelijks procedures voor nodig. je geeft gewoon inderdaad neutraal geld aan die 

media en die kunnen daar dan mee doen wat ze willen en hopelijk ook fatsoenlijke journalistiek bedrijven. Op 

die manier maak je het allemaal veel lichter en eenvoudiger dan dat je dus allerlei procedures gaat optuigen 

waar vervolgens weer avonden over gedebatteerd kan worden. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer IJsbrandy. Mevrouw De Raadt. U heeft een interruptie op de heer 

IJsbrandy? Gaat uw gang. 
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De heer Rijssenbeek: Ja toch een vraag aan mijnheer IJsbrandy, want als ik het goed begrijp dan ziet mijnheer 

IJsbrandy allerlei procedurele bezwaren tegen het oprichten van een fonds, maar ziet hij geen bezwaar tegen 

rechtstreeks financieren van lokale media. Hoe verhoudt dat zich dan met elkaar? 

De heer IJsbrandy: Nee dat klopt. Je kunt als gemeente gewoon keuzes maken uit de beschikbare media pallet 

van waar, ja waar je als gemeente het meeste laat ik zeggen exposure verwacht naar de bevolking toe en daar 

dan vervolgens je geld in stoppen. Ja dat is gewoon communicatiebeleid volgens mij. 

De voorzitter: Mijnheer Rijssenbeek gaat uw gang. 

De heer Rijssenbeek: Nou u sloot zich zojuist aan bij mevrouw Sterenberg en het punt van mevrouw 

Sterenberg was nou juist dat wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Dus dat de onafhankelijkheid 

niet is gewaarborgd op moment dat je een medium geld betaalt. Dus als u zich daarbij aansluit dan begrijp ik 

werkelijk niets van uw punt dat u zegt laten we de media rechtstreeks geld geven in plaats van het in een 

onafhankelijk fonds te stoppen.  

De heer IJsbrandy: Ja media worden natuurlijk sinds jaar en dag door allerlei bedrijven voor advertenties ook 

betaald zonder dat ze dat zal weerhouden om kritisch over die bedrijven te schrijven. Dus dat zijn natuurlijk 

ook procedures die binnen die media als het goed is zo afgeschermd zijn dat dat opgelost wordt. 

De voorzitter: Mevrouw De Raadt.  

Mevrouw De Raadt: Ja heel kort voorzitter, want ik was eigenlijk ook niet van plan om te reageren omdat, nou 

ja uit het coalitieakkoord dan denk ik het standpunt van het CDA ook helder in naar voren. Wij zien het fonds 

heel erg zitten, inderdaad moet onafhankelijk worden en dat moeten we gewoon gaan waarborgen. En dan 

heb ik direct al heel goed nieuws voor de heer Garretsen, want de heer Van Driel die appte me net en hij kan 

niet wachten. 

De heer Garretsen: Ik ook niet. Dan zie ik hem tenminste weer. 

De voorzitter: Natuurlijk onder voorbehoud dat de heer Van Driel niet is gevallen hè, want dat schijnt nogal 

eens te gebeuren. Goed ik wil de burgemeester absoluut het woord geven, maar heb altijd het verzoek het 

een beetje kort te houden want we gaan dit nog uitvoerig behandelen. 

Burgemeester Wienen: Nee zeker. Ik wil alleen maar melden dat de afspraken van die provinciale conferentie 

dat duurde maar eindeloos, nu staat die en ondertussen is die inhoudelijk ook al redelijk gevuld voor 

september. Daar zit wel veel, in ieder geval heb ik gezien ook over de uit hoe men dat wil gaan doen, ook veel 

ervaring bij wat voor soort dingen er zijn. Dus ik denk er is her en der in den landen en ook in het buitenland 

trouwens, wel het een en ander aan voorbeelden van hoe je dit soort dingen kunt opzetten. En daar hopen wij 

zeker ons voordeel mee te doen en dan komt het college met een voorstel waar wij dankbaar gebruik zullen 

maken van de suggesties en opmerkingen die nu al gemaakt zijn. 

De voorzitter: Dank u wel burgemeester. Dan is wat mij betreft dit onderwerp afgesloten. 

 Pauze 18.35 - 19.20 uur 

De voorzitter: Is het nu tijd voor de pauze. We hebben een pauze van drie kwartier, maar we kunnen ook 

besluiten om dat niet te doen en gewoon om 19.20 uur hier terug te zijn, dus de pauze met de helft in te 
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korten. Als bijkomend voordeel heeft dat dat mevrouw Eijkelenboom die gaat inspreken om 19.20 uur dan 

gewoon op tijd hier kan zijn en dan zal ik proberen, dat beloof ik, de rest van de vergadering geserreerd zich 

zal afspelen dat we op tijd ook klaar zijn met de vergadering. Sorry? 

Mevrouw Sterenberg: Spreektijden ook? 

De voorzitter: Ja ik ga op te spreektijden letten mevrouw Sterenberg. Gaan wij akkoord met dit voorstel 19.20 

uur terug hier in de zaal.  

De heer …: Half acht voorzitter. 

De voorzitter: Dat vind ik een uitstekend voorstel. Half acht hier terug.  

9. Spreektijd voor belangstellende (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

De voorzitter: Het gaat over een vermeende integriteitsschending waarvan inmiddels melding is gemaakt bij 

de burgemeester. Ik wacht even tot de mensen zijn gaan zitten op de publieke tribune. Mijnheer Smit zou u zo 

vriendelijk willen zijn de deur achter je dicht te doen, want u bent volgens mij de laatste. 

De heer Smit: De laatsten zullen de eersten zijn. 

De voorzitter: Ik wilde het niet zeggen, maar u zegt het zelf. Als u gaat zitten dan wil ik graag het woord geven 

aan mevrouw Eijkelenboom. U heeft 3 minuten de tijd om in te spreken, daarna, nog even, daarna is er de, u 

heeft inderdaad het knopje al gevonden, daarna is er de mogelijkheid voor de leden van deze commissie om u 

vragen te stellen. Dan moet u inderdaad op dat knopje drukken en dan is het woord aan u. Toch het verkeerde 

knopje geloof ik, of niet? Ja. Oké daar gaat ie dan. 

Mevrouw Eijkelenboom: Wij zitten hier omdat de historische en maatschappelijke waarde van het Balkengat, 

onze directe woonomgeving, ernstig is aangetast door ingrepen in strijd met het bestemmingsplan. We 

hebben u, de burgemeester, op 23 mei een brief gestuurd waarvan u al een kopie kreeg. Daarin vragen wij om 

een onderzoek naar mogelijke integriteitsschendingen. We ageren met name tegen vermeende 

rechtsongelijkheid, niet handhaven te optreden en voor ons onnavolgbare procedure. Ik gebruik dit 

inspraakmoment graag om deze brief toe te lichten. Ik vat de kwestie waar het om gaat als volgt samen: wij 

kochten in 2016 een woning aan Zuid Schalkwijkerweg nummer drie vanwege de ongerepte natuur. Voor 

aankoop hebben wij het bestemmingsplan grondig gecheckt zeker te zijn van de bescherming van deze natuur. 

De eigenaar van het buurhuis, Zuid Schalkwijkerweg nummer 2, die daar nog steeds niet woont heeft nadien 

diverse bouw afgravings- en dempingswerkzaamheden verricht in strijd met het bestemmingsplan. Ondanks 

op feiten gebaseerde bezwaren van onze kant een vaststelling door de gemeente dat in strijd met 

bestemmingsplan wordt gehandeld is sinds februari 2017 niet gehandhaafd. Zelfs heeft de eigenaar van 

nummer twee ruimte gekregen een omgevingsvergunning aan te vragen en deze is door de gemeente 

toegekend. Het toekennen van deze vergunning heeft de gemeente gebaseerd, ons inziens, op onvolledige en 

onjuiste informatie want er is geen vergelijking gemaakt tussen de oorspronkelijke situatie en de nieuw 

gecreëerde situatie. Zie de foto’s links voor de originele en rechts voor de nieuwe situatie aan het einde van 

uw handheld. Ook de eigen meetgegevens van de gemeente zijn niet gebruikt. De onderbouwing voor 

afwijking van het bestemmingsplan roept bij ons dus veel vragen op. De gemeente verkocht zelfs een strook 

gemeentegrond met landelijke en recreatieve bestemming aan de eigenaar van nummer twee onder de 

noemer van snippergroen. Deze strook was toen al door de eigenaar van nummer twee opgehoogd en 
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veranderd in een rechte kade in plaats van de oever met riet waar voorheen volgens nestelden. Op dit 

onderdeel heeft de gemeente wel een handhavingsbesluit genomen. Morgen per 1 juni onder last, maar de 

eigenaar van nummer twee toch de kans gegeven te verzoeken om legalisatie. Zo handelt de gemeente in 

strijd met de eigen regelgeving ons inziens. Het effect van dit proces is dat er nu een steiger en vlonder liggen 

met de afmeting van 35 m² waar in totaal 5 m² is toegestaan en het gehele achtererf van nummer twee door 

demping van 20 m² water 4 m dichter bij ons huis is gekomen. Last but not least is recent op dit gedempte 

water een hoge schuur gebouwd die het licht en zicht vanuit onze woonkamer wegneemt. Wij hebben vragen 

bij de opstelling en handelwijze van de gemeente zoals uiteengezet in onze brief. De burgemeester heeft 

inmiddels toegezegd onze melding in behandeling te gaan nemen. Wat vraag ik u? Ik nodig u uit om kennis te 

nemen van het dossier over deze kwestie, een kijkje te nemen op het Jaagpad en kritische vragen te stellen 

aan de wethouder over de rol van de gemeente en tenslotte bij de burgemeester aan te dringen op het door 

ons gevraagde onafhankelijke onderzoek en om onmiddellijke handhaving van de eigen regels. Dank u wel 

voor uw aandacht. 

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Eijkelenboom. Zijn er vragen vanuit deze commissie aan mevrouw 

Eijkelenboom? Ja mevrouw Sterenberg. 

Mevrouw Sterenberg: Dank u wel. Dank u wel voor het inspreken. U heeft bezwaar gemaakt en nu gaat naar 

de beroep- een bezwaarcommissie, u heeft een brief naar de burgemeester gestuurd met de melding over de 

integriteitsschendingen. Is u daarbij ook kenbaar gemaakt dat dat dan als zijnde meldpunt integriteit dient of 

niet middels die procedure? Dus die procedure gaat gevolgd worden? 

Mevrouw Eijkelenboom: Ja. Het is ons gemeld dat er een meldpunt is en wij hebben gevraagd om 

onafhankelijk onderzoek en ik weet niet precies of dat hetzelfde is. Maar wij hebben gevraagd om dit in 

behandeling te nemen. Zeg ik dat goed zo? 

Mevrouw Sterenberg: Oké. Maar u bent wel verwezen naar waar dat dan, waar dat meldpunt integriteit, waar 

u zich kunt melden of wat voor procedure dat dat heeft. 

Mevrouw Eijkelenboom: Nee, dat nog niet. 

Mevrouw Sterenberg: Nou dan hoop ik dat de burgemeester u dat wel gaat uitleggen of één van de 

ambtenaren. 

Mevrouw Eijkelenboom: Ja. Ja.  

De voorzitter: Zijn er verder nog vragen? Mevrouw Verhoeff. 

Mevrouw Verhoeff: Dank u wel voor uw verhaal. Is er eigenlijk ook al een keer een ambtenaar op uw verzoek 

bij u langs gekomen om de situatie ter plekke te bekijken of heeft u het idee dat alleen vanuit het stadhuis 

geredeneerd is? 

Partner mevrouw Eijkelenboom: Er is één keer iemand langs geweest en die heeft niets geconstateerd zei hij 

zelf. Wij hebben tot drie keer toe de wethouder gevraagd om langs te komen, zelf een kijkje te nemen en wij 

hebben denk ik zes meldingen gedaan van overtredingen en gevraagd om stopzetting van de 

bouwwerkzaamheden en daar is niet op gereageerd. 
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De voorzitter: Mijnheer Smit. 

De heer Smit: Ja ik kom nog even, ik kom terug op de melding integriteitsschending. Heeft u de officiële 

melding gedaan of alleen medegedeeld dat u een melding wil doen. Kortom heeft u onderbouwd verhaal 

ingediend? 

Mevrouw Eijkelenboom: Nee dat was volgens mij ook de vraag. Die procedure is ons nog niet helemaal 

duidelijk. Dus dat is denk ik nu een volgende stap. 

De heer Smit: Nou dan zal ik ook de burgemeester vragen om die stop zo aan u te verduidelijken dat die goed 

gemaakt kan worden. 

Mevrouw Eijkelenboom: Dank u wel, ja. 

De voorzitter: Mijnheer Rijssenbeek. 

De heer Rijssenbeek: Ja ook vanuit mijn kant dank voor de inspraak. Wat ik in ieder geval kan vaststellen is dat 

u een juridisch conflict heeft, zowel met je buurman als ook eigenlijk met de gemeente over de vraag of wel of 

niet handhavend had moeten worden opgetreden. Maar u komt hier bij de commissie bestuur specifiek voor 

een integriteitsmelding. En mijn vraag aan u is even waar dan die integriteitsmelding of het 

integriteitsprobleem precies uit zou bestaan. Want ik zie dat u een juridisch conflict heeft en dat er kennelijk 

van mening wordt verschilt over diverse onderwerpen. Waar zit die integriteit waar u melding van heeft 

gemaakt? 

Mevrouw Eijkelenboom: Ja. Dank voor uw vraag. Voor ons zit hem dat in rechtsongelijkheid die wij hebben 

ervaren. Wij hebben een bestemmingsplan wat heel erg helder is omdat het een heel ongerept stukje natuur 

is in Haarlem en onze verwachting is als burger dat dat geldt voor iedereen en dat voor iedereen dezelfde 

regels gelden van dat bestemmingsplan. En als dat voor de één op nummer twee niet geldt en voor ons op 

nummer drie wel, dat weten wij ook, daar zit volgens ons een stuk, ja willekeur, rechtsongelijkheid in. 

Partner mevrouw Eijkelenboom: En misschien, we mogen geen namen noemen hier, dat doen we ook niet, 

maar we hebben een enkel gesprek gevoerd en we hebben ook een uitgebreid verslag gemaakt van uitspraken 

die daar door ambtenaren gemaakt zijn en die wijzen niet op een onafhankelijke opstelling jegens ons. En er 

lijkt een duidelijke sprake van vooringenomenheid en daar wil ik het even bij houden op dit moment. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Armand. 

De heer Armand: Dank u wel voorzitter. Ik heb, dank u wel voor het inspreken, mijn vraag is, ik kom daar 

regelmatig want ik ken 

De voorzitter: Mevrouw Eijkelenboom zou u uw microfoon even uit willen zetten. 

De heer Armand: Ik wil enkel vragen, was het u bekend dat het ene stuk gemeentegrond is dat daar recentelijk 

verkocht. Kunt u dat veronderstellen? Want het is natuurlijk een hele bouwexploitatie. Kunt u daar antwoord 

op geven? 
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Partner mevrouw Eijkelenboom: Ik heb contact met het kadaster en toegezegd gekregen dat ik de koopacte 

een dezer dagen krijgen. En de ambtenaar van de gemeente heeft ons vier weken geleden in een gesprek 

vertelt en passant, tussen neus en lippen door, dat het stuk inderdaad als snippergroen verkocht is.  

De heer Armand: Dank u wel. 

Partner mevrouw Eijkelenboom: Waar wij overigens ook hadden gezegd dat wij het graag ook hadden willen 

kopen want dan hadden we het namelijk in originele staat gehouden, maar dat bleek niet mogelijk te zijn. 

De heer Armand: Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Smit. 

De heer Smit: Ja nu we toch op de thema aangeland zijn. U zegt dat bleek niet mogelijk te zijn. Is het u 

aangeboden, is het niet aangeboden, heeft u actief gevraagd om het te mogen kopen of heeft u dat zelf niet 

gevraagd? 

Mevrouw Eijkelenboom: Ja we hebben actief gevraagd om het te mogen kopen. Toen bleek dat een hoog 

ijzeren hek dat dat was neergezet en de kade was gegraven op gemeentegrond. Doe dat bleek hebben we ook 

in een brief gevraagd aan de ambtenaren of wij voor koop in aanmerking mochten komen, dat we daar vlakbij 

wonen en we wilden graag het riet en de aflopende oever weer terug. Dat hebben wij expliciet gevraagd. 

De heer Smit: Dank u wel. 

Mevrouw Eijkelenboom: En wij hebben achteraf gehoord dat het aan nummer twee is verkocht. Ja. 

De voorzitter: Mevrouw De Raadt. 

Mevrouw De Raadt: Dank voor de inspraak. Helder verhaal. Ik sloeg even aan op dat u zegt van bij het 

toekennen van de vergunning heeft de gemeente zich gebaseerd op onvolledige en onjuiste informatie. 

Bedoelt u dat een relatie tot de integriteitsschending waar u net even aan refereerde of is dus meer de vraag 

heeft u de correcte informatie aan de gemeente aangeleverd en is die terzijde geschoven of weten ze niet hoe 

het echt zit. Kunt u daar iets over uitleggen. 

Partner mevrouw Eijkelenboom: Ja twee dingen. De gemeente heeft zelf meetgegevens gedaan en daar 

hebben ze zich vervolgens niets van aangetrokken. En twee wij hebben sinds februari 2017 alle meetgegevens, 

feiten en dingen meerdere malen op tafel gelegd en daar is bij de beoordeling van de vergunning niets mee 

gedaan. 

Mevrouw Eijkelenboom: Wij hebben met plan beoordelaar gesproken, telefonisch, die de 

omgevingsvergunning heeft beoordeeld en die zei nou de onderbouwing die liggen bij de juristen en ik doe 

alleen, ik doe alleen, ja de beoordeling van het plan zoals het ligt. Dus de feiten zijn niet van de ene naar de 

andere desk gegaan. Zeg ik dat goed? 

De voorzitter: Aanvullende vraag van mevrouw De Raadt. 

Mevrouw De Raadt: Dus als ik het goed begrijp heeft de gemeente, is zelf gaan meten, maar heeft die 

gegevens vervolgens niet gebruikt. Oké.  
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De voorzitter: Mijnheer Garretsen.  

De heer Garretsen: Ja ik heb ook een vraag over volledigheid van informatie. Of u over alle beschikbare 

informatie beschikt. Ik heb begrepen dat u een uitnodiging voor een hoorzitting heeft gehad. Is in die 

uitnodiging ook een zin opgenomen dat u het dossier kan inzien? 

Partner mevrouw Eijkelenboom: Nee daar hebben wij om gevraagd, we hebben gezegd we willen graag op die 

uitnodiging ingaan en we willen binnen een week voordat die datum er is gewoon de onderliggende stukken 

zien. 

De heer Garretsen: U heeft het zelf moeten vragen? 

Partner mevrouw Eijkelenboom: Ja dat hebben we zelf gevraagd en overigens hebben we vier weken geleden, 

nee op 12 mei vier wob verzoeken uitgedaan om ook aan die informatie te komen en daar heb ik vijf keer om 

gevraagd om een bevestiging te krijgen en een nummer te krijgen en tot op heden is die bevestiging er niet 

gekomen. 

De voorzitter: Mijnheer IJsbrandy. 

De heer IJsbrandy: Ja ik heb ook een vraag. Dank u voor het inspreken. Heeft u aanwijzingen dat er relaties 

bestaan tussen de buurman op nummer twee en de gemeente die aanleiding zouden kunnen vormen tot 

integriteitsissues? 

Partner mevrou Eijkelenboom: Dat is onderdeel van één van onze wob verzoeken. 

De voorzitter: Zijn er verder nog vragen vanuit deze commissie voor mevrouw Eijkelenboom of haar partner? 

Nee? Dank u wel voor het inspreken. En veel succes. Mevrouw Sterenberg heeft nog een aanvullende vraag?  

Mevrouw Sterenberg: Niet aan de insprekers, maar wel een verzoek of de insprekers dus op de hoogte kunnen 

worden gebracht van de procedure van het meldpunt. Toch nog even. 

De voorzitter: En navragen aan de burgemeester neem ik aan. Goed, en misschien is het wel handig dat nu 

mevrouw Eijkelenboom en haar partner er nog zijn dat u daar misschien antwoord op kunt geven? 

Mevrouw Sterenberg: Het hoeft van mij niet hier hoor, maar het gaat erom dat ze gewoon de informatie 

ontvangen die daarop van toepassing is. Dus het hoeft niet hier de hele procedure toegelicht te worden, maar 

het gaat er gewoon om dat ze even die informatie ontvangen die er voorhanden is over hoe dat werkt.  

Burgemeester Wienen: Ik heb toen ik de brief kreeg die u allemaal gehad heeft, overigens u hebt precies 

dezelfde brief gehad als ik, heb ik gereageerd met aangeven en dat is eigenlijk een soort variant op waar we 

het net over gehad hebben. Van volgens mij is het verstandiger dat we in plaats van die procedure te gaan 

doorlopen, dat is, dat kan, je kan een procedure doorlopen, maar als ik zie dat er tegelijkertijd allerlei 

inhoudelijke dingen worden opgemerkt van eigenlijk wil men gewoon van kijk nog naar die zaak. Dus 

misschien is het verstandiger om voordat we een formele procedure over integriteit gaan voeren om gewoon 

eens even naar de zaken te kijken. Het antwoord daarop was van ik wil het allebei. Nou dat kan eigenlijk niet. 

Want als wij gewoon de procedure zoals we die hebben gaan doorlopen dan moet ik me er juist helemaal niet 

mee bemoeien, dan moet het gewoon nu naar de commissie en die gaat dan kijken of er integriteitszaak aan 

de orde is. Terwijl ik denk dat mensen eigenlijk het meest gebaat zijn om gewoon eens even te kijken wat is 
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hier nou aan de hand. Kortom die integriteitsvraag lijkt mij een conclusie die mogelijk aan het eind nog een 

keer terug kan komen, maar op dit moment juist verhinderd dat er snel en adequaat gekeken naar wat is hier 

nou aan de hand. En wat ik mij voorstelde, omdat er ook was aangekondigd dat dat hier in de commissie nog 

aan de orde zou komen en ik dacht van nou het lijkt me verstandig om in ieder geval wat er dan hier nog aan 

ideeën leeft daarbij te kunnen betrekken. Dus ik zal nog een keer die vraag stellen en aan de hand daarvan zal 

of de integriteitsprocedure gevolgd worden of pakken we de zaak op inhoudelijk.  

De voorzitter: Mijnheer Gün en mijnheer Smit. Mijnheer Gün is het eerste. 

De heer Gün: Even een vraag. Wellicht dat ik het niet goed heb begrepen, maar sluit het ene proces het 

andere uit of kan in de volgordelijkheid gewoon als de insprekers dat willen samen nog een keer naar de zaak 

gekeken worden wat dus een integriteitsmelding en een aparte procedure voor gewoon niet uitsluiten. Is dat 

correct? 

De voorzitter: Burgemeester. 

Burgemeester Wienen: De regels die wij zelf gemaakt hebben, u nou doet er niet toe, maar die wij gemaakt 

hebben dat is van op het moment dat dat een zaak is waar die commissie zich over buigt, moeten wij ons 

ervan onthouden. Dat is ook logisch, dan gaat er gekeken worden van hoe zit dat precies. Gaan ambtenaren 

gehoord worden, worden betrokkenen gehoord. Ja daar moet niet een bestuurder daar dwars doorheen gaan 

lopen en ook allerlei dingen gaan doen. Dat maakt het proces op een gegeven moment volstrekt 

onoverzichtelijk. Dus ik kan mij voorstellen dat die wens leeft, maar het ene onderzoek maakt een directe 

bestuurlijke betrokkenheid onmogelijk want de bestuurder komt dan pas helemaal aan het eind aan de orde.  

De heer Gün: Sorry burgemeester. Wat ik vroeg is kan er eerst in gezamenlijkheid zoals u voorstelt gekeken 

worden naar de zaak. 

Burgemeester Wienen: Dat zeg ik toch. 

De heer Gün: Ja, nee maar dat was even, want onze situatie zei dat niet, maar misschien daarvoor wel, maar. 

Burgemeester Wienen: Nee dat zei ik. Ik zei van dat lijkt mij eerlijk gezegd als ik het gewoon hoor en lees veel 

logischer om gewoon eens even te kijken van wat is hier nou precies aan de hand en aan de hand daarvan 

verder te handelen en dan nu nog even niet een formele integriteitsbehandeling te laten plaatsvinden. 

Natuurlijk kan dat. Mensen kunnen altijd integriteitsklachten indienen.  

De voorzitter: Mijnheer Smit. 

De heer Smit: Ik wacht even. 

De voorzitter: Mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja de algemene wet bestuursrecht heeft een apart hoofdstuk over klachten. En in zijn 

algemeenheid is wat de burgemeester zegt wel waar. Maar als het een klacht is over gedraging van een 

ambtenaar, dan kan die helemaal apart van de zaak tegelijkertijd naar mijn opvatting worden behandeld. 

Maar dan gaat het over gedraging en niet over opvattingen, want dan lopen dingen door elkaar. Dat kan wel. 

Een heel zwartwit voorbeeld. Stel een ambtenaar past geweld toe, heeft niks met de zaak te maken maar 
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terwijl die bezig is met die zaak, terwijl hij bezoekt of zo ze krijgen ruzie, past geweld toe, dan kun je 

tegelijkertijd de klacht tegen die ambtenaar indienen en dat kan tegelijkertijd met de zaak. 

De voorzitter: Mijnheer Smit, toch nog een kleine aanvullende vraag. 

De heer Smit: Aanvullende opmerking. Ik dank de heer Garretsen voor zijn toelichten en zijn uitleg. En ik vind 

het heel belangrijk dat een integriteitsprobleem eigenlijk opgepakt wordt en onderzocht wordt. Want dat 

soort zaken moet je nooit inruilen voor iets anders of laten weggelijden. Dus het is aan u, maar het 

integriteitsprobleem, integriteitsklacht is aan u om te beoordelen of u dat indient. Wij zullen dat in ieder geval 

nauwlettend volgen. 

De voorzitter: Wil ik als laatste mevrouw Verhoeff nog het woord geven. 

Mevrouw Verhoeff: Het is slechts een kleine vraag. Ik begreep ook, los van de volgordelijkheid is nu aan de 

orde geweest, dat de insprekers ook behoefte hebben aan van hoe loopt zo’n procedure nou en wat moet ik 

er voor doen. Misschien is de eerste stap alleen maar met uw secretaresse een afspraak maken, maar de 

tweede hoe gaat, als het tot een integriteitsprocedure komt, hoe moeten we dat doen. Ik neem aan dat u wel 

bereid bent om dat uit te leggen. 

Burgemeester Wienen: Absoluut. Sterker nog ik heb dus ook gezegd van dat lijkt mij, ik bedoel dat gaat dan 

automatisch, daar hoeven ze trouwens in principe verder niks voor te doen, want ik kan de brief gewoon 

doorsturen en hem als melding laten behandelen. Alleen dan moet ik me er verder ook helemaal niet meer 

mee bemoeien. Dat kan, dat kan, maar ik denk eerlijk gezegd dat dat in deze zaak niet het meest logisch is, 

maar wat mij betreft kunnen we daar wel toe komen. Maar de procedure is vrij simpel, de procedure ligt vast, 

kunnen mensen, ik daar ook naar verwezen trouwens want die is gewoon op onze website gepubliceerd, dus 

ik heb ook gezegd daar kunt u hem vinden, dan kun je hem zo nalezen. En als dat gebeurt dan gaan mensen 

gehoord worden en dat worden de betreffende medewerkers gehoord en dan komt er een eerste conclusie, 

namelijk is hier wel of niet het vermoeden van integriteitsschending. En daarna volgt er eventueel een nader 

onderzoek. Ik moet eerlijk zeggen, wat ik één van de problemen vind er wordt gesuggereerd ja 

integriteitsschending is altijd zo ernstig enzovoorts, of het een integriteitsschending is dat weten we dus nog 

helemaal niet, waar het om draait is het vervelende feit doet zich voor dat er iets aan de hand is waar mensen 

het gevoel hebben van hier klopt iets niet. En ik denk dat het eerste en meest logische is dat je daar 

inhoudelijk gewoon eens naar kijkt. En vervolgens komt de vraag aan de orde is hier iets fout gegaan. Dat zou 

kunnen, zou ook kunnen van niet, dat weet ik niet, heb ik op dit moment helemaal geen oordeel over. Dus 

wordt bekeken of in bestuurlijke proces of in het integriteitsonderzoek. En de heer Garretsen, natuurlijk heeft 

u volkomen gelijk dat kan natuurlijk. Alleen u heeft zelf de brief gehad, dus u kunt zelf zien dat in dit geval alles 

door elkaar heen loopt. Dat was mijn conclusie en volgens mij is het precies de geest zoals u niet in de 

bezwarenprocedure gezegd hebt dat u wilt dat er opgetreden zou worden, dat je dan even contact opneemt 

voordat de formele procedure begint en even kijkt van wat is hier nou het verstandigste.  

De voorzitter: En dan nog de allerlaatste geserreerde opmerking van mevrouw Sterenberg. 

Mevrouw Sterenberg: Ja dat was een laatste check eigenlijk. Want als ik u begrijp heeft u ook een link 

toegestuurd naar waar de informatie te vinden valt over het meldpunt integriteit. Want ik kon het zelf 

namelijk, als ik zocht op www.haarlem.nl meldpunt integriteit kreeg ik niks. Dus als ik zeker weet dat de 

mensen gewoon die informatie hebben en dat het niet een of, niet alleen maar zo’n officiële publicatie is in 

http://www.haarlem.nl/
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het publicatieblad is, maar dat er ook echt even in Jip, normale taal is van wat, wij gaan dit doen en dit zijn de 

implicaties van die keuze dat we dit traject ingaan, dan ben ik tevreden. 

Burgemeester Wienen: Ik heb voordat ik er naar verwees, er zit geen link in, ik weet niet eens hoe ik een link 

moet maken, maar ik heb voordat ik reageerde heb ik eventjes zelf op de website gekeken en daar staat de 

procedure. Ik heb hem wel gevonden.  

De voorzitter: Dank u wel burgemeester, dank u wel commissieleden en dank u wel insprekers. Nogmaals u 

mag blijven zitten, u mag ook gaan.  

10. 10.1 VP Jaarverslag VRK 2017 (JW) 

10.2 VP Programmabegroting VRK 2019-2022 

De voorzitter: Wij gaan door met de behandeling van agendapunt 10. Dat is een punt ter advisering aan de 

raad. Het gaat hier over het jaarverslag van VRK. Wie mag ik hier als eerste het woord over geven? Ja? Gaat 

uw gang mijnheer Sepers.  

De heer Sepers: Dank u wel voorzitter. Ja het gaat om het jaarverslag 2017 en begroting 2019 Veiligheidsregio 

Kennemerland. We hebben overigens deze week een informatieve bijeenkomst gehad bij de Veiligheidsregio 

waar zowel een informatiemarkt was als een algemene uiteenzetting. Dus dat komt juist op het goede 

moment. Ik, er even van uitgaande dat het als het over de inhoudelijke punten gaat waar de Veiligheidsregio 

over gaat, dat hele rijtje, ik neem aan dat daar andere momenten voor zijn om daar over te spreken, namelijk 

bij de behandeling van de begroting denk ik in het najaar. Het gaat nu, althans zo heb ik het begrepen en 

bekeken, puur over de financiële stukken die op tafel liggen. Nou dan constateren we over 2017 dat dat 

overschot en ja overschotten daar kan je blij mee zijn, maar je kan er ook verdrietig over zijn. Want het kan 

ook betekenen dat je gewoon te weinig gedaan hebt in vergelijking met wat je begroot had. De directeur heeft 

blijkbaar aangekondigd dat hij gaat kijken of dat in dat overschot of daar een structurele component zit en dat 

kan leiden tot een aanpassing van de begroting 2019 en verder. Nou wij wachten die rapportage graag af want 

in juli in de bestuursvergadering komt dat aan de orde. Dus misschien dat de burgemeester kan toezeggen dat 

wanneer dat duidelijk is dat we daarover geïnformeerd worden. We zullen het in ieder geval bij de begroting 

2019 terugzien. Nou die meevaller van 390.000 dat zal dus in ieder geval een incidentele meevaller 2018 zijn. 

En die zetten we dan maar even op de lat. Ja verder financieel technisch de begroting voor 2019 en verder ziet 

er goed uit. Dus met concept zienswijze zoals bij de stukken gevoegd, althans dat zou een concept moeten zijn 

maar dat beschouw ik maar even als een concept, daar kunnen wij mee instemmen. Ik heb nog wel één 

vraagje. Die heb ik dinsdag ook aan een aantal mensen daar gesteld. We hebben allemaal te maken met de 

invoering van de algemene wet gegevensbescherming. Ik zie in de jaarverslag 2017 daar eigenlijk helemaal 

niets over en ook in de begroting 2019 staat er nauwelijks iets over. Nou dat zou kunnen betekenen dat het in 

2018 allemaal gebeurd is, maar ik zou de burgemeester willen vragen of hij, ja of hij kan verzekeren dat het 

met die algemene wet gegevensbescherming bij de Veiligheidsregio oké zit. Want er staat in de stukken 

natuurlijk wel heel veel over onderlinge samenwerking, gegevensuitwisseling en dat soort dingen. Dus het lijkt 

mij wel een gebied die wat gevoelig is voor die wetgeving. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Sepers. Mjinheer Gün. 

De heer Gün: Ja voorzitter dank u wel. Om even tweemaal aan te haken bij de Partij van de Arbeid: in de 

stukken staat wel degelijk iets van de AVG en dat daar aandacht wordt geschonken bij de VRK. Dus dat staat 
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wel in de stukken. Ik kan even de paginanummer, maar ergens in die 200 pagina’s staat er wel een paragraaf 

aan gewijd. Want ik heb er bewust opgezocht, maar daar wordt dus wel degelijk aandacht aan geschonken, 

maar dat belet niet dat de burgemeester daar natuurlijk altijd nog even op kan reageren. Ik wilde mijn betoog 

vandaag eigenlijk beginnen met een dankwoord aan de burgemeester als voorzitter van het dagelijks bestuur, 

dat hij heel scherp is omdat het inderdaad wel degelijk klopt dat er voor de zoveelste keer op rij een positief 

resultaat is. En nou ja mijnheer IJsbrandy zei het al van als je wat langer meedraait dan heb je een informatie 

voorsprong en het is inderdaad zo dat we daar elke keer weer op terug moeten komen en dan zijn wij heel blij 

en dan gaan we ook met z’n allen heel erg naarstig op zoek naar mogelijkheden om die terug verdiende gelden 

in te zetten met moties. Dank voor die scherpte, maar tegelijkertijd en daar begon u vandaag ook mee, dus 

vandaar dat ik twee keer bij u wil aanhaken, inderdaad die brief daar hebben we het al over gehad, maar daar 

staat wel letterlijk in dat de gemeenteraad zich al heeft uitgesproken et cetera. Dus, maar goed ik wil het toch 

even gezegd hebben.. Inhoudelijk betreffende het stuk. Als het gaat om het lerend vermogen dan is daarbij 

het VRK wel degelijk sprake van. Want ik heb een aantal jaarplannen naast elkaar gelegd en een groot deel van 

onze opmerkingen die wij in de loop der jaren hebben gedaan die zijn er wel in verwerkt. De stukken zijn veel 

meer begrijpelijk opgesteld, doelen, resultaten is veel meer in lijn, wat maakt dat het voor een lezer goed te 

volgen is. Dus dank daarvoor. Ik zal beginnen met het einde en dat is dat mijn fractie zich kan aansluiten bij de 

zienswijze die in die brief van 8 mei is verwoord. Dus daar hebben wij verder geen opmerkingen over, maar er 

zijn wel degelijk vragen die ik even namens mijn fractie aan u wil voorleggen. En ik begin met een drietal 

algemene vragen die niet in het stuk zijn opgenomen en dat heeft te maken met. De eerste is dat we nu nog 

bestaan uit 10 gemeenten, in 2019 vloeit Haarlemmerliede en Spaarnwoude af. Maar ik heb een vraag over de 

gemeente Uitgeest. Uitgeest is opgegaan in de gemeente BUCH. Betekent dat nog iets in de samenwerking 

met de VRK? En maakt een mogelijke uittreding van Uitgeest uit de VRK,  zitten daar nog andere 

consequenties aan verbonden dan enkel de financiële bijdrage die zij leveren? Dus graag uw reactie daarop. 

Een tweede heeft te maken met het communicatiesysteem 2000. Er is de afgelopen weken veel al in het 

nieuws geweest dat dat communicatiesysteem, nou ja eigenlijk al zeer verouderd is en dat er zelfs geen 

reserveonderdelen meer te vinden zijn. Bij piekbelasting moeten zelfs gebruikersgroepen worden uitgesloten. 

Kan de VRK ons verzekeren dat bij een crisis of een calamiteit Schiphol, Tata Steel in de buurt, het 

Havengebied, zijn toch gebieden waar je als er, God behoedde, iets gebeurt hè dat het dan ook meteen een 

zeer grote impact heeft, dat de communicatie tussen de diensten dan in ieder geval gewaarborgd blijft. Een 

derde vraag is, en dat zie ik niet zozeer terug in het plan, in het jaarverslag en ook in de begroting, ik kom het 

wel weer tegen op de site van de VRK, de VRK wil ook graag een organisatie zijn die een afspiegeling is van de 

samenleving, in de vorige commissiebestuur hebben we het erover gehad dat de gemeente Haarlem zichzelf, 

maar ook in de gemeenschappelijke regelingen meer moet inzetten voor diversiteit en inclusiviteit. Nou de 

VRK heeft de chapter diversiteit in ieder geval ondertekend. Zijn er al ervaringen mee opgedaan die ook als, 

nou ja vliegende effect voor Haarlem gebruikt zouden kunnen worden zodat we niet alles zelf hoeven uit te 

vinden. Dan inhoudelijk met betrekking tot de diverse programma’s. Er wordt bij publieke gezondheid wordt 

er gesproken over een pilot verwarde personen 2017. In 2018 gaat dat door, maar is het dan al uit de 

pilotvorm en meer structureel geborgd, omdat er nou goed we hebben het er afgelopen jaar ook veelvoudig 

gehad over verwarde personen, dat zorg en veiligheid daarin worden gecombineerd en meer vanuit de 

preventieve kant wordt gekeken en zorg wordt geboden aan verwarde personen om de veiligheid van de 

burgers te garanderen. Er wordt ook gesproken over de toename van het aantal meldingen. Daar zijn met 

name ouderen bij betrokken, eenzaamheid hebben het er veel vaker over gehad, het gaat om zo’n 60% van 

1300 meldingen. Nou even een makkelijke rekensom zeg 800, van ouderen die dus een zeer vervuilde 

woningen wonen en eigenlijk is dat een groot vraagteken ja hoe gaat de GGD daar mee om. En ik vraag me af 

of de sociale wijkteams daar een rol in zouden kunnen spelen, maar ik zie dat nergens terug in het verslag. En 

dat lijkt me wel, als het gaat om sociale wijkteams die kennis hebben van de buurt en de bewoners dat zij juist 



43 
 

daar waarde zouden kunnen toevoegen. Als het gaat om programma brandweerzorg dan wordt er gesproken 

over brandpreventiecontroles die digitaal worden uitgezet en als je niet reageert dan wordt er 

steekproefsgewijs gecontroleerd. Maar ik zou eigenlijk ook wel verwachten dat als je een reactie geeft dat je 

onderdeel bent van die controle, al dan niet steekproefsgewijs, zodat je in ieder geval meer zekerheid en grip 

hebt op de kwaliteit van de lijsten die je terug ingevuld krijgt. Ook onder de brandweerzorg de 

bluswatervoorziening, die discussie loopt ook al jaren. Hij is nu doorgeschoven naar 2019. Wat betrekken dit 

concreet. We hebben eerder vanuit de VRK de heer Schippers hier gehad, die heeft aangegeven dat, nou ja in 

sommige gevallen gewoon de bluswatervoorziening gewoon niet voldoende is, zeker niet in binnenstedelijk 

gebied, en dat daarvoor een tankauto was aangeschaft. Maar wat betekent het uitstellen van besluitvorming 

hierover voor de brandveiligheid. Als het gaat om de multidisciplinaire samenwerking Zaanstreek Waterland is 

inmiddels ingetrokken op de locatie Zijlweg , terwijl er tegelijkertijd sprake is van onduidelijke kaders rondom 

de ict infrastructuur wat maakt dat de meldkamer niet in gebruik kan worden genomen. Nou misschien dat u 

dat nog even kunt toelichten wat er dan voor nodig is om de centrale meldkamer in Haarlem te krijgen. In 

2017 hebben wij over het jaarverslag 2016 de opmerking gemaakt dat we op verzoek van het veiligheid zelf, 

dat heet tegenwoordig het zorg- en veiligheidshuis graag de sociale wijkteams in de keten van ZSM zouden 

willen krijgen. Nou u heeft daar toen een toezegging over gedaan dat u dat ook een warm hart toedraagt, dat 

u de toegevoegde waarde daarvan erkent, maar tegelijkertijd moesten daar wel protocollen voor afgesproken 

worden omdat het gaat om privacygevoelige informatie. Nou dit is het moment om te vragen dat er nu mee 

staat en of dat dan in werking is getreden. Financieel als laatste er vloeit € 390.000 terug. De vraag van de VRK 

is gereserveerd dat in een apart potje, want er komt nog een hele discussie aan over de bluswatervoorziening, 

aanschaf van een groot aantal tankwagens. Is die 390K dan voldoende dat is dan de vraag waarmee ik wil 

afsluiten. Want als dat… De bluswatervoorziening de € 390.000 vloeit terug, VRK geeft aan reserveer dat want 

het zo nodig kunnen zijn voor het aanschaffen van een groot aantal tankwagens. Maar die 390K lijkt mij voor 

de hoeveelheid tankwagens die is genoemd bij lange na niet voldoende. Ook niet als je alle bedragen weer bij 

elkaar optelt, dan kom je uit op 1,3 miljoen. Ja dat lijkt mij voor 10 tankwagens een beetje weinig, maar goed. 

Wellicht kunt u daar nog even op reageren. Dank u wel voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Gün. Even voor de hele commissie. De bedoeling is om uiteindelijk tot 

gedragen zienswijze te komen vanuit deze commissie die meegegeven wordt, waar de griffie vervolgens een 

maaltijd van gaat bereiden zal ik maar even zeggen met veel creativiteit. Dus de vraag aan u allen is en dat ben 

ik net vergeten, maar om duidelijk aan te geven wat u wil wat meegenomen wordt in de zienswijze die wij 

straks gaan meegeven. Dus als u daarover wilt nadenken dan kom ik misschien aan het eind van de 

vergadering daar even per partij op terug. Maar dat u zich daar alvast even op kunt concentreren. Mijnheer 

Trompetter. 

De heer Trompetter: Dank u wel voorzitter. Het verbaast de fractie van de Actiepartij dat er wederom geld 

over is bij de VRK. We hadden van dit bedrag niet rentedragende leningen deels afgelost kunnen worden, de 

rentelast is nu € 800.000 op jaarbasis, dat had misschien wel wat minder gekund, deze rente volgens de 

prognose meerjarig wel af, maar er is zowel risico op rentestijging als inderdaad allemaal uitgavensteel nog 

gedaan moeten worden, dus dat had misschien ook in een bestemmingsreserve kunnen gestopt worden. Het 

is goed dat er aan preventie wordt gedaan, is prachtig, maar als het dan toch misgaat dient er wel dient de 

brandweerzorg optimaal te zijn. Vandaar de volgende vragen over de brandweerzorg. In het jaarverslag staat 

te lezen dat in 2018 een ladderwagen en 10 tankautospuiten worden aangeschaft in plaats van in 2017, we 

hebben  vorige periode erg om gevraagd. Hoewel Actiepartij deze aanschaf erg laat vindt wel erg verheugd dat 

deze auto’s wagens er komen. Zijn er dan ook binnenkort twee ladderwagens in Haarlem beschikbaar? Er is 

toegezegd vorig jaar dat er ook een nieuw dekkingsplan zou worden gemaakt voor de brandweerzorg, daar 
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heeft de Actiepartij op 13 juli vorig jaar aandacht voor gevraagd. Ook is gevraagd om het vaststellen voor 

objecten. Ik heb in de begroting heb ik geen dekkingsplan kunnen aantreffen, maar het kan zijn dat dat op een 

ander moment nog komt. En er staat dat er, in de stukken staat dat er wordt gesproken over mogelijk nieuwe 

normen, nieuwe aanrijdtijden in 2019 en op basis van het oude plan voldoet Haarlem nog steeds niet aan de 

opkomsttijden en met name bij wonen boven winkels is dat vrij problematisch. Dus de vraag betekent de 

uitbreiding van het aantal tankautospuiten en extra ladderwagen ook dat de rode vlekken in het 

dekkingsgebied van de brandweer verminderen of weg zijn? Heeft het bestuur van de VRK nu wel objecten 

zoals wonen boven winkels aangewezen waar de brandweer sneller moet zijn dan de wettelijke 

opkomsttermijn van 8 minuten zoals in andere veiligheidsregio’s wel het geval is. En hoe zit het nu precies met 

de regionale bluswatervoorziening? In het jaarverslag van 2017 staat dat er nog overlegd werd tussen de 

deelnemende gemeentes om tot een overeenstemming te komen over die bluswatervoorziening, maar er 

wordt vervolgens in de meerjarenbegroting wordt niet gemeld dat het al klaar is. Dus de vraag is hoe het daar 

nu mee staat met het overleg. En tot slot hoe is het gesteld met de vrijwillige brandweerpost in Spaarnedam, 

want er waren ook nog wel wat problemen, overigens lees ik niets over terug in de stukken. Over de GGD, zijn 

er naast de genoemde kennistafel over verwarde personen ook andere maatregelen genomen voor opvang en 

begeleiding voor verwarde personen bijvoorbeeld in de vorm van een psycholance. Je kan natuurlijk wel 

kennis delen, maar als vervolgens nog steeds die verwarde personen op straat loopt en door de politie wordt 

opgepakt dan zijn we nog steeds niet echt goed bezig. Dan is er, ik heb in de begrippenlijst ben ik UMTS 

tegengekomen en ik heb gezocht in het stuk of het ergens anders ook nog voorkomt. Dus ik heb geen idee 

waarom het er in staat, maar het zou kunnen zijn dat er misschien aandacht is voor mensen die last hebben 

van electrosmog van UMTS-masten. En dat was het voor dit moment, voor de eerste termijn. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Trompetter. Wie mag ik het woord geven? Mijnheer Armand. 

De heer Armand: Voorzitter dank u wel. De VRK, het is natuurlijk al jaren eigenlijk een beetje een 

zorgenkindje, eindelijk nu eens een keertje een positief saldo. Het is natuurlijk beter, als Haarlem zijn we er al 

jaren mee bezig, voor de brandweer et cetera voor veiligheid. Wat ik ook een beetje mis en dat missen we 

allemaal denk ik, dat hebben we natuurlijk ook in Schalkwijk natuurlijk ook trappenflats hoe gaan we daarmee 

om en is er ook een lijstje van voor de veiligheid van alle bewoners daar. Briljantlaan, ik geef een voorbeeld, 

trappenflats hoe zit dat daar, want het is natuurlijk wel heel moeilijk bereikbaar. Dus daar wil Trots nog wel 

van de burgemeester ook eens antwoord over hebben. GGD, daar kunnen wij kort over wezen. We treffen 

natuurlijk als je ‘s avonds na elven op straat loopt verwarde mensen aan, die hebben we in Haarlem ook, ik 

heb ze zelf ook in mijn buurt ik zeg het heel eerlijk, er zit van alles bij, er zitten dokters bij, er zit van iedereen, 

elke mens die die heb op zijn tijd  een down. Dus daar willen we toch dat er een beetje ook meer op 

gehandhaafd wordt en dat zijn de dingen dat wil de Haarlemmer toch een beetje dat we er een beetje meer 

zorg aan besteden. Ik heb het woord net sociale wijkteam gehoord, ik kan meneer mededelen ik hak veel met 

dat bijltje, de huisarts die belt de GGD, de GGD schakelt ik noem maar wat het zorgteam in, er wordt alles naar 

gekeken, maar hij moet wel natuurlijk en ook dat zorgteam de informatie hebben en dat is de moeilijkheid om 

achter de voordeur te komen en daar zouden de sociale wijkteams eigenlijk beetje meer op moeten richten. 

De huisartsen proberen het al, maar het is natuurlijk al eenzame vrouw of man of jongelui dat je daar toch een 

beetje meer op toe gaat splitsen, vooral omdat als het mensen met schulden zijn die gaan haast niet meer 

naar buiten of ze zijn altijd buiten. Dus er zijn twee dingen die spelen en vooral in de gewone buurten, laat ik 

dat heel netjes formuleren, is het toch ook zo net zoals in de binnenstad ‘s avonds laat hè, praat niet om een 

uur of 10 maar ‘s avonds laat dan gebeuren dat soort dingen. En wij willen dat er toch ook eens een beetje 

meer op gehandhaafd wordt, want wij krijgen ook mensen uit Amsterdam hier naar toe hè. Het wordt altijd 

maar dat het allemaal Haarlemmers zijn, maar dat is niet zo, we krijgen mensen uit andere steden. Ja. 
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De heer Gün: Ja dank u wel. Wat verstaat u onder handhaving van verwarde personen als ze bij u in de straat 

lopen, wat voorbeelden moet ik me daarbij indenken. 

De heer Armand: Als ik verwarde personen zie dan ga ik eerst proberen zelf, als ik zelf namens mezelf praat, in 

gesprek met de mensen of weten waar ze heen willen. 

De heer Gün: U sprak van handhaving. 

De heer Armand: En handhaving wil ik gewoon dat er meer gehandhaafd wordt. Buurten waar ze na 10 uur 

eigenlijk niet meer komen en dat is juist het mankement. 

De heer Gün: U wilt ze de straat uit hebben. 

De heer Armand: Nee ik wil ze niet de straat uit hebben, ik wil zorgen dat er gehandhaafd wordt, signalering 

komt dat het beter geregistreerd wordt, daar gaat het om mijnheer Gün. 

De heer Gün: Ik kan u niet helemaal volgen, wat u dan bedoelt met handhaven. 

De heer Armand: Ik zal het u nog een keer uitleggen als je mensen in een buurt hebt kan je zeggen ik ga er 

naartoe om in gesprek te gaan, je kan ook zeggen ik bel een meldpunt, maar je kan ook eigenlijk omdat we ‘s 

avonds bijna geen handhavers hebben, toch proberen dat we ‘s avonds in verschillende buurten toch extra 

aandacht aan geven om dat te signaleren. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Armand. Ik geloof dat hier een verschil is van mening over het woord 

handhaving, ik geloof dat daar de verwarring inzit, maar dit. Nee? Wie mag ik het woord geven? Mijnheer Van 

Kessel gaat uw gang. 

De heer Van Kessel: Dank u wel voorzitter. Afgelopen dinsdag was ik met een aantal van onze collega’s die hier 

ook vanavond zijn op werkbezoek bij de Veiligheidsregio Kennemerland en daar ben ik zeer van onder de 

indruk geraakt. En graag wil ik ook namens de VVD alle medewerkers en vrijwilligers van de Veiligheidsregio 

bedanken. Dat zijn de mensen bij de brandweer, bij de ambulance, de GGD en de politie op straat en in de 

organisatie er achter die het mogelijk maken, dat zijn de mensen die Haarlem veilig houden. Deze mensen die 

zetten zich in voor goede zorg en zijn de doeners die Haarlem een mooiere stad maken. Dat brengt mij bij de 

zienswijze op de jaarrekening VRK 2017 en de programmabegroting 2019-2022. Voordat wij met onze 

zienswijze komen heb ik toch nog wel wat vragen. Want allereerst zijn wij enigszins gealarmeerd door een 

kennelijk probleem met de bluswatervoorziening in de regio. Er is sprake van een tekort van meer dan 2000 

brandkranen. Gevolg hiervan is dat als er een brand is dat er meer risico is op schade en op overlast van 

mensen. Nou ja het eerlijke verhaal is natuurlijk dat je niet altijd alle risico’s kunt wegnemen als overheid, 

maar we willen er wel graag alles aan doen om die veiligheidsrisico’s zo klein mogelijk te houden. En in dit 

geval zijn er diverse oplossingen te vinden hebben we begrepen. Oplossing één is meer brandkranen, nou dat 

kost 8,2 miljoen en 0,7 structureel. Oplossing twee is een aantal watertankwagens, acht, die maken de 

brandkranen overbodig. Die kosten zijn wat lager: 1,2 miljoen en structureel 0,7. Maar dat kost dus geld en de 

vraag is wie gaat dat betalen en daarover heb ik drie vragen. Eén en dat is misschien wel de hamvraag hier: 

kan de burgemeester garanderen dat de veiligheid van de Haarlemmers niet in het gedrang komt door een 

tekort aan bluswater? Twee kan de burgemeester wat inzicht geven in de richting waarin wij op dit moment 

tot een oplossing willen komen voor het probleem van tekort aan bluswater met alle vervelende gevolgen die 

dat kan hebben. En drie kan de burgemeester wat achtergrond schetsen in deze casus, want we begrijpen dat 
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een aantal andere gemeenten eigenlijk niet met geld over de brug wil komen hiervoor. Klopt dat en hoe zitten 

eigenlijk de andere gemeenten van de veiligheidsregio in deze casus. Dus graag ook wat inzicht in het 

krachtenveld. Nou verder, ons viel ook op dat er veel geld overblijft in de begroting. We kunnen ons vinden in 

de inzet van de gemeente om de oorzaak hiervan te analyseren en voor zover die oorzaken structureel zijn om 

de verhoging van de begroting anderzijds te compenseren via budgetverlaging. In algemene zin kunnen wij 

dan dus ook gaan instemmen met het jaarverslag en de bestemming van het resultaat en dat geldt ook voor 

de programmabegroting. Wel denken wij dat het goed is dat we daaraan nog een punt toevoegen met 

betrekking tot het snel komen van een oplossing van het bluswaterprobleem, maar daarover ook gewoon 

graag het oordeel van de burgemeester of dat handig is. En even afhankelijk van die beantwoording 

overwegen wij een motie op dit punt. 

De voorzitter: Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? Mijnheer Rijssenbeek. 

De heer Rijssenbeek: Ja dank u wel voorzitter. Ik zal het kort houden. Nou ja heel kort ook weer niet. Want ik 

waag mij toch weer aan een reflectie op het verleden. Ik hoor een aantal partijen zeggen we houden weer 

geld over. Wat ik mij niet zelf kan herinneren, maar wat ik uit de overlevering heb toen ik de vorige periode 

hier aan tafel schoof als nieuw raadslid, was dat ik hoorde we houden eindelijk eens een keer geld over want 

we hebben jarenlang grote tekorten gehad bij de VRK. Dus wat dat betreft, ja je zou kunnen zeggen is het ook 

nooit goed, maar ik heb toch liever deze variant. Maar vanzelfsprekend is het goed om naar de oorzaken 

daarvan te kijken en te zorgen voor een sluitende begroting. D66 heeft eigenlijk, sluit zich aan bij de 

waardering die door de VVD is uitgesproken door de medewerkers van de VRK, maar ook voor het bestuur van 

de VRK, maar heeft eigenlijk twee specifieke zorgen, de algemene zorgen worden wel gedeeld, maar twee 

specifieke zorgen. Dat is enerzijds de zorg over het bluswater en wat dat betreft is het ook de vraag van die 1,5 

miljoen, overschot die wordt nu teruggegeven, is het niet juist goed om die alvast te reserveren voor de 

oplossing van dit probleem, want dit lijkt wel een pregnant probleem wat volgens mij ook vorig jaar in het 

jaarverslag ook al aan de orde kwam, dus is niet helemaal nieuw en het vraagt nu echt wel om een oplossing. 

Het tweede probleem is het punt wat mijn collega Gün aanhaalde met betrekking tot de communicatie die 

wat mij betreft ook zeer belangrijk is. Dus daar ben ik ook zeer benieuwd naar het antwoord van de 

burgemeester voor zover hij dat nu kan geven, maar het is in ieder geval zorgen wat D66 betreft moeten 

worden meegegeven aan de VRK, maar met mededeling van die zorgen zijn wij verder akkoord en kunnen wij 

instemmen met de begroting en het voorstel.  

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Rijssenbeek. Mijnheer Smit. 

De heer Smit: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Mijnheer Trompetter was denk ik aardig compleet. Het is 

ook wel een, ik noem het een issue binnen de partij van u en het is goed verwoord. Bij die vragen sluiten wij 

ons aan en dan ook toch wel met de opmerking dat een sluitende begroting aan de ene kant, mijnheer 

Rijssenbeek, gewaardeerd mag worden. Maar aan de andere kant moet je dan ook wel weten, moet je ook de 

zekerheid hebben dat aan alle verplichtingen is voldaan. Want de begroting sluitend maken en dingen 

uiteindelijk toch voor je uitschuiven, ja dan heeft sluitend voor OPHaarlem niet voldoende betekenis. Dus wij 

wachten de antwoorden af op te vragen die de Actiepartij gesteld heeft en aan de hand van daarvan bepalen 

wij of wij ons kunnen vinden in de programmabegroting. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Smit. Mijnheer Garretsen. 

De heer Garretsen: Ja het voordeel is als je het laatst spreekt dan kun je andere sprekers beamen. Wij sluiten 

ons aan de bij OPHaarlem, want wij vinden ook alle vragen van de Actiepartij heel terzake doend. En dan 



47 
 

verder willen wij volgende keer in het jaarverslag wat aanvullende gegevens. De heer Gün heeft gesproken 

diversiteit, ja sorry, ik blijf hardleers, maar u heeft, GroenLinks heeft gesproken over de diversiteit, nou dat 

ondersteunen wij van harte. Wij willen graag in het jaarverslag opgenomen zien van hoe divers de 

brandweerorganisatie nu is. Een ander punt wat ons ter harte gaat dat is het aantal vaste banen ten opzichte 

van Flexbanen, dus ook dat gegeven zouden we graag in het komend jaarverslag terug willen zien van wat is 

het percentage vaste banen van de formatie bij de VRK. Dat was het voorzitter. En ik heb ook geen spreektijd 

meer, dus ik ben keurig in het gareel gebleven.  

De voorzitter: Zo zien wij het graag mijnheer Garretsen, waarvoor dank. 

De heer Garretsen: Bij u altijd voorzitter. 

De voorzitter: Weet ik mijnheer Garretsen. Mijnheer IJsbrandy. 

De heer IJsbrandy: Ja ik ben nog iets later, we ondersteunen ook de meeste punten die we gehoord hebben. 

Diversiteit ondersteunen we ook iets alle betrokkenen wel de sportieve test dan ook doorstaan die daar bij 

hoort. Eén opmerking over de financiën. We vinden het, Hart voor Haarlem vindt het verheugend dat er een 

bedrag is overgebleven op de begroting omdat het weerstandsvermogen in feite aan de magere kant is met 

een ratio van 0,7. En er zijn eigenlijk twee potten waar uit die aanvullende risico’s gedekt kunnen worden dat 

is namelijk A een overschot op de begroting en B uiteindelijk de begroting van de betrokken gemeente zelf als 

dat nodig zou zijn. Dus door iets meer vet op de botten te hebben in de begroting, je iets minder snel in de 

situatie dat je als gemeente zeg maar moet bij lappen. Bovendien zijn er nog aanvullende 

investeringsbehoeftes, bluswater is al genoemd, die je daar ook prima mee zou kunnen dekken. Dus het 

streven naar een magere begroting lijkt me voor deze sector niet per se verstandig. 

De voorzitter: U heeft twee interrupties. Mijnheer Trompetter en mevrouw De Raadt. Mijnheer Trompetter u 

bent eerst. 

De heer Trompetter: Ja mijnheer IJsbrandy hoe kijkt u dan aan tegen het gegeven dat het geld wordt 

teruggestort en niet in een bestemmingsreserve wordt gestopt om juist dat weerstandsvermogen te 

verbeteren, want daar heb ik niets over gehoord. 

De heer IJsbrandy: Nee dat is juist, daar zijn we ook niet per se voor. Dan moet je natuurlijk even naar het 

totale financiële kader kijken, maar we zouden er ook zeker mee kunnen instemmen als het bedrag inderdaad 

in de reserve van de VRK zelf terecht zou komen gezien de risico’s en doelen, ja. 

De voorzitter: Mevrouw De Raadt. 

Mevrouw De Raadt: Ja met die laatste opmerking, of die laatste oplossing die u voorstaat dan houden wij dus 

wel zelf een tekort van vier ton op onze eigen begroting. Had u daar ook al ideeën voor hoe dat te dekken? 

De heer IJsbrandy: Kadernota. 

Mevrouw De Raadt: Dat was niet het goed antwoord. Zal ik meteen doorgaan met mijn termijn voorzitter? 

Volgens mij ben ik de laatste. Wij zijn het wel eens met het college en wanneer de voordelen op de 

jaarrekening structureel blijken te zijn dan dient dat gecompenseerd te worden met een budget van voor de 

deelnemende gemeenten en niet in de minste plaats omdat dit al het vierde jaar op rij is dat de VRK te ruim 
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gebudgetteerd lijkt te hebben. Wel hebben we daarbij nog een vraag, want in de voorgestelde zienswijze door 

het college die dan wel of niet verstuurd is, hoe dan ook daar wordt wel melding van gemaakt dat de VRK die 

overschotten helemaal niet gemeld heeft bij de bestuursrapportages. En dat lijkt mij een terecht punt, maar 

vervolgens tot antwoord van de VRK dat wordt dan niet met ons gedeeld. Maar heeft u dat, waarom ze dat 

dus niet bij de bestuursrapportages dat verwachte voordeel al vermeld hebben. Tweede vraag van het CDA, ja 

is een beetje inhoudelijke weer, maar normaal gesproken is de burgemeester van de grootste gemeente dat is 

altijd de voorzitter van de VRK en maar de functie wordt nu bekleed door Onno Hoes. Dus wij vroegen ons af 

waarom dat niet door u is.  

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Gün. 

De heer Gün: De heer Gün wil u graag wijzen op volgens mij de tweede of de derde pagina van het jaarverslag 

waarin staat opgenomen dat Onno Hoes waarnemend burgemeester Haarlemmermeer is, dat de heer 

Wetering tot november 2017 dagelijks voorzitter was en dat onze eigen burgemeester, de heer Jos Wienen, 

dagelijks voorzitter van de VRK is sinds november 2017 uit mijn hoofd.  

Burgemeester Wienen: Nee het is allebei waar. Dat was zo, dat is na verloop van tijd weer gewisseld voor de 

heer Hoes. Dus de vraag blijft nog wel relevant. 

De voorzitter: Mevrouw De Raadt, dus de heer Hoes. 

Mevrouw De Raadt: Oké. Dan gaat de burgemeester alsnog straks mijn vraag beantwoorden, ja waarom bent 

u het niet. En dan derde en laatste vraag, vorig jaar heeft u aan het CDA toegezegd om een met een plan te 

komen om het tekort aan vrijwilligers in Spaarndam op te vangen. In ieder geval vorig jaar was het nog zo dat 

Spaarndam niet binnen de normtijd kon worden bereikt, sterker nog er was een overschrijding van maximaal 3 

minuten. Nou volgens mij kan dat verschil tussen, nou goed leven en dood weet ik niet, maar in ieder geval 

kunnen er prachtige gebouwen die daar staan natuurlijk wel niet binnen de normtijd bereikt worden en dat 

lijkt ons niet juiste weg. U ging daarmee aan de slag en zou daar op terug komen. Maar klopt het dat wij daar 

nog niks van hebben gehoord. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel mevrouw De Raadt. Ja mevrouw Dreschler, gaat uw gang. 

Mevrouw Dreschler: Ja ik ben echt de laatste. Ik houd het ook kort. Wij staan achter de programmabegroting 

van de VRK zoals die met ons gedeeld is en wij hebben daar eigenlijk ook verder geen bijzondere opmerkingen 

over dan degenen die al opgemerkt zijn en dan met name over het tekort aan bluswater, daar zijn wij ook 

benieuwd naar de reactie van de burgemeester.  

De voorzitter: Dank u wel. Een opmerking voor de heer Rijssenbeek, dit is geserreerd. Die vroeg zich af wat het 

betekende, dit is wat het betekent. Dank u wel. Dan is nu het woord aan de burgemeester, gaat uw gang. 

Burgemeester Wienen: Ja, ik 

De voorzitter: Ik daag u uit burgemeester om het serieus vorm te geven. 

Burgemeester Wienen: Ik wil het best heel kort doen. Ik weet nu al dat er dan een heel aantal mensen zeggen 

van ik heb geen duidelijk antwoord gehad of helemaal geen antwoord gehad. Maar toch even, kijk laat ik 

beginnen met de denk ik toch wat grootste punten eruit te pakken. Eén als het over geld gaat volgens mij is 
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door deze raad gezegd dat bij gemeenschappelijke regelingen men zoveel mogelijk het geld teruggestort wil 

hebben naar de gemeente als er een overschot is om hier de reserve te hebben en niet bij de 

gemeenschappelijke regeling. Ik vind dat er best ook iets te zeggen is voor het andere beginsel wat sommige 

van u nu bepleiten, alleen wat wij wel moeten voorkomen is dat wij een beetje aan inconsistent beleid voeren. 

Als wij tot de overtuiging komen van misschien is het toch wat verstandiger om wordt reservecapaciteit zeg 

maar binnen de gemeenschappelijke regelingen te hebben dan kunnen we dat met elkaar afspreken, maar 

voor dit moment houden wij ons gewoon aan de tot nog toe geldende afspraak. Dus dat is wat wij ook in de 

gemeenschappelijke regelingen inbrengen. En dan ben ik het met de heer Rijssenbeek eens je kan beter een 

overschot hebben dan een tekort, maar ook het overschot is niet de bedoeling. Dan moet het eigenlijk, als je 

weet dat dit eraan zit te komen, in de begroting en eventueel bij begrotingswijzigingen al duidelijk worden. 

Dus wij hebben er ook op aangedrongen, het onderzoek zal ik u zo snel mogelijk over informeren want dat 

wordt dus door de regio ook bekeken van zitten er langjarige effecten zijn die te verwachten. Ik heb van een 

tussenstand op het ogenblik het signaal dat we daar niet teveel van moeten verwachten. Het idee is niet dat 

er echt structureel een overschot uit komt, maar het is nog niet helemaal klaar dus als het klaar is dan krijgt u 

ook die informatie. De bluswatervoorziening dat is echt een groot onderwerp wat heel veel tijd neemt en ik 

ben het met u eens dat dat langzamerhand ook gewoon tijd wordt dat er knopen over worden doorgehakt. 

Wij hebben op een rij gezet wat er aan de hand is. Wat er aan de hand is, is dat er flink aantal brandkranen 

tekort is, dus dat er op een aantal plekken niet direct bluswater beschikbaar is. De praktijk is overigens, 

voordat iedereen nou schrikt en zegt o wat dramatisch, de praktijk is dat de brandweer erin slaagt, want dan 

pak je de volgende brandkranen en dan, of je legt een snel even een extra leidinkje, dat dat over het algemeen 

goed gaat, maar er zijn ook een aantal incidenten in de regio geweest waar het niet goed ging. Een aantal in 

Bloemendaal, een aantal in Haarlemmermeer en de brandweer zegt van wij vinden dat wij eigenlijk de vrij 

strakke normen die er zijn op dit punt zouden moeten volgen. Dat betekent dat je flink wat extra brandkranen 

moet hebben en dat je ook veel meer moet doen aan het onderhoud van de brandkranen. Dat kost flink wat 

extra geld. Dat is alternatief één. En alternatief twee is inderdaad te schaffen waterwagens aan, daar zijn 

overigens ook wel mensen die zeggen daar is nog niet zo heel veel ervaring mee, weet je zeker dat je met die 

grote wagens hier in het centrum van Haarlem maar ook op allerlei andere plekken, dat dat inderdaad snel 

genoeg gaat. De brandweer heeft dat een vrij uitvoerige uiteenzetting over en wat nu aan de orde is dat is dat 

de verschillende gemeenten daar ook hun standpunt in moeten bepalen in eerste instantie ambtelijk en 

bestuurlijk en daarna moeten we kijken of we er binnen de regio draagvlak is voor een oplossing waarbij de 

kosten ook een rol zullen spelen. En daarna moeten de gemeenteraden het echte besluit nemen, want dat 

gaat echt fors geld kosten hoe dan ook. Welke oplossing het ook wordt, het gaat extra geld kosten. Voor 

Haarlem in ieder geval lijkt het erop, nou ik denk eigenlijk bijna voor iedereen, als je het helemaal volgens de 

regeltjes qua brandkranen gaat doen dan zijn die kosten gewoon hoger over al dan wanneer je met de 

brandwagens gaat werken. Maar de extra kosten verschillen wel heel erg per gemeente en dat heeft onder 

andere te maken met het feit dat er niet alleen de kosten zijn van waterwagens als je tot die optie over gaat, 

maar dat je ook kosten hebt aan de oude waterkranen want die moeten dan worden afgebouwd. En voor 

sommige gemeenten brengt dat vrij hoge kosten met zich mee, want dan moet je echt het waterleidingnet 

dan moet je die brandkranen weg gaan halen, nou dat kost het één en ander. Er zijn ook gemeenten waar dat 

wat minder kost omdat daar die brandkranen 

De voorzitter: Mijnheer Trompetter. 

De heer Trompetter: Ja dank u voorzitter. U zegt burgemeester dat als we spuiten auto’s gaan gebruiken dat 

er dan brandkranen weg moeten worden gehaald. En is dat dan vanwege de onderhoudskosten, want kan het 

naast elkaar bestaan misschien op sommige plekken, maar dat is. 
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Burgemeester Wienen: Maar dan betalen we nog veel meer. Het punt is voor die brandkranen daar is een 

bepaalde sleutel over hoeveel dat kost. Per brandkraan valt het wel mee, maar het zijn er duizenden en dan 

wordt het toch een aardig bedrag. Die moeten onderhouden worden. Als je daarmee stopt, je zou kunnen 

zeggen we hebben ze toch niet meer nodig waarom zouden we ze dan nog onderhouden, maar ze hebben ook 

effect voor de drinkwaterlevering. Nou drinkwater is natuurlijk helemaal belangrijk. We moeten niet hebben 

dat we problemen krijgen met de drinkwater omdat we die brandkranen maar een beetje laten versloffen. 

Dus het betekent hoe dan ook dat je daar wat aan moet doen en dat betekent voor sommige gemeenten dat 

dat flink extra kosten met zich meebrengt en dat zijn met name de gemeenten met een vrij nieuw 

waterleidingnet. Want ja die hebben nog een hele lange looptijd. Het zou dus normaal gesproken vrij lang 

duren voordat je aan vervanging toe komt en dan moet je nu aardig wat extra kosten gaat maken. Gemeenten 

met een wat ouder net, zoals voor het grootste deel voor Haarlem geldt, valt dat wat mee omdat die leidingen 

toch vervangen moeten worden en dan neem je het gewoon mee in de operatie en dan kost het eigenlijk geen 

extra geld. Dat is allemaal redelijk op een rijtje gezet, maar het is wel duidelijk dat is de reden waarom het 

voor de ene gemeente veel aantrekkelijker is om voor deze optie te kiezen, voor waterwagens, dan voor de 

andere gemeente. Daar komt bij dat er per gemeente discussie kan gaan ontstaan van een jaar belangrijk 

vinden we het nou eigenlijk, lopen we eigenlijk wel zoveel risico. Want ik merk in deze raad en dat is niet voor 

het eerst nu, maar dat zag ik ook in de vorige periode, een hele grote scherpte als het gaat om wij willen dat 

de zaak echt heel goed geregeld is en dan moet het maar wat kosten. Maar je kunt je ook voorstellen dat als 

de brandweer zegt van nou kijk in de praktijk lossen we het wel op, het voldoet niet helemaal aan de norm 

maar we komen er wel uit, ja dat er dan misschien raden zijn die zeggen van nou dan heeft het voor ons nu 

geen prioriteit. Wij kunnen dat moeilijk voor andere raden invullen. Er is één heel vervelend probleem: het is 

ondenkbaar voor de regio om te zeggen van nou laten we met vier gemeenten waterwagens doen en met de 

andere gemeenten doen we het met brandkranen of andersom. Als we die brandwagens, die waterwagens 

hebben dan moeten ze voor de hele regio ook functioneel zijn en dan moet je niet in een deel van de regio 

ook nog doorgaan met die brandkranen want dan worden de kosten echt veel te hoog. Het is redelijk op een 

rij allemaal. Wat er nodig is dat is komen tot een goed voorstel en vervolgens besluitvorming en ik kan gewoon 

niet ontkennen dat er een flinke discussie gevoerd zou moeten worden, ook over de verdeling van de kosten. 

Want de gemeenten waar de kosten dan wat hoger zijn die zullen wellicht zeggen van ja wij vinden eigenlijk 

dat iedereen moet mee betalen aan alle kosten, dus spreid het maar over de hele regio en de gemeenten waar 

de kosten wat lager zijn die zeggen ja sorry dit was gemeentelijke verantwoordelijkheid, de brandweer moet 

blussen maar wij moeten zorgen dat er water is, als het bij ons wat minder kost waarom zouden wij moeten 

meebetalen in een gemeente waar het meer kost. Nou er is voor allebei de opties natuurlijk ook het een en 

ander te zeggen, maar dat het redelijk gecompliceerd is dat kunt u zich voorstellen. En er zijn er ook die 

zeggen zouden we toch niet nog een alternatief moeten zoeken door te zeggen nou kunnen we niet naar een 

soort, ik noem het nu maar even, uitgeklede waterkranen aanpak modernisering, zodat je nog net, dat het 

allemaal net wel kan maar toch voor minder kosten. Wat ik nu doe zeg dat is dat ik, want in principe is het 

uitzoekwerk gedaan, wat wij nog nodig hebben is per gemeente zo voor te bereiden dat de besluitvorming in 

de gemeente ook op een goede manier kan plaatsvinden. En dan moeten we ook kijken of het daarbij redelijk 

in hetzelfde spoor zitten. Ik houd u gewoon op de hoogte, maar het speelt de komende maanden. Het is niet 

iets wat nu nog heel erg lang mag gaan duren en ook niet hoeft te duren. 

De voorzitter: Mijnheer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Ja dank u wel voorzitter voor u, via u aan de burgemeester voor deze uitleg. Ja het is wel 

een lastig probleem waar je mee te maken hebt. Ik snap heel goed dat je in een gemeenschappelijke regeling 

gaat zitten met zijn allen want daar zitten heel veel voordelen aan dingen samen te doen. Samen een 
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meldkamer, samen materieel, samen dat soort dingen. Ja en hier komt het wel, is eigenlijk heel erg vervelend 

dat je in zo’n regeling zit dus. Haarlem heeft dan een behoefte om dit op orde te brengen en in andere 

gemeenten is dat niet. Ja je zou dan zeggen dat die gemeenten waar wat meer kosten gemaakt moeten 

worden dat hij ook wat meer bijdragen eraan. Dus uiteindelijk als het een financiële kwestie is zou je daar toch 

uit moeten kunnen komen. Ik zit zelf ook heel erg te zoeken wat is hier nou een oplossing waar we ook u mij 

helpen in de regio. En in die zin vraag ik me ook af of een motie überhaupt zou helpen of je misschien als die 

verkeerd gesteld is ook wel weer juist kan tegenwerken, misschien de onderhandelingspositie kan versterken, 

maar misschien ook kan verslechteren. Dus ik ben heel even zoekende. In ieder geval als u zegt we zijn ermee 

bezig dat vind ik nog iets te vaag en heb ik in ieder geval wel behoefte aan ook nog in de tijd, wanneer zou er 

een oplossing hiervoor kunnen zijn en kunnen we daar ook iets over afspreken. Dat zijn dan mijn vragen. 

Burgemeester Wienen: Ja. Op dit moment denk ik dat deze behandeling en die vat ik dan samen als u zegt 

daar ben ik het niet mee eens dan hoor ik het graag, maar ik vat dit op als een duidelijk signaal van de 

commissie in Haarlem: wij willen dat ze brandveiligheid gewoon goed geregeld is. Het moet aan de normen 

voldoen en als dat geld kost dan moet dat maar gebeuren. Dat is wat ik hier proef en als dat zo is neem ik dat 

mee, daar heb ik geen aparte motie voor nodig. Als ik dat in de gesprekken kan inbrengen dan heeft dat zijn 

eigen betekenis, want meestal namelijk werkt het andersom. Dan wordt er gezegd ja maar als ik bij de raad 

kom, die ziet me aankomen als dat geld kost. Nou als ik kan zeggen van in de raad van Haarlem is het dan toch, 

laat ik dat meegeven, daar vindt men het belangrijkste dat het gewoon op orde is en goed is. Natuurlijk laten 

ze zich geen knollen voor citroenen verkopen, maar dat is wel de houding. Dat helpt denk ik in ons bestuurlijk 

overleg.  

De voorzitter: Er is een interruptie van de heer Rijssenbeek. 

De heer Rijssenbeek: Ja voorzitter volgens mij begrijpt de burgemeester deze commissie heel goed. Wel de 

enige waarschuwing dat we dadelijk niet terugkomen met de boodschap vanuit de gemeenschappelijke 

regeling dat is mooier dan kan de gemeente Haarlem de bluswatervoorziening gaan betalen. 

Burgemeester Wienen: Is goed dat u dat er nog even bij zegt, was niet mijn bedoeling om dat te laten 

gebeuren. Maar maakt u zich geen zorgen, maar ik snap het. Je moet ook niet te gretig zijn, ja.  

De voorzitter: Nog even, burgmeester u heeft nog twee interrupties. De heer Smit was eerder. Gaat uw gang. 

De heer Smit: Ja dan toch even aan de financiële kant. Op het moment dat je met elkaar gaan praten over een 

vraagstuk gaat het, als je met z’n allen de uitkomsten herkent gaat het geld kosten. U kunt voor de 

begrotingsbehandeling van de begroting 2019 aangeven of het geld gaat kosten, zo ja wat het gaat kosten en 

in welk jaar dan de kosten aanvangen, of tot 2019 of 2020 gaat worden. Ik neem aan dat u tegen die tijd dat 

toch ongeveer weet hè. 

Burgemeester Wienen: Ja dan kom ik, dat is wel aardig dan kan ik aansluiten op uw vraag net, ik wil klein 

beetje idee hebben. Ik denk inderdaad dat wij rond de begroting gewoon helderheid moeten hebben van 

wanneer gaat dit nou echt opgelost worden, waar gaat u mee komen. Maar ik houd één slag om de arm: als 

we het alleen als Haarlem moeten doen dan kan ik keihard toezeggen we gaan het gewoon zo, dan komen we 

met een voorstel, maar we moeten er wel samen uitkomen. Dus maar de inzet is van het moet nou een 

keertje tot een voorstel komen. En er wordt ook nog wel wat creativiteit op los gelaten, er zijn meer 

verdelingsvraagstukken in de regio, dus er wordt gekeken van hoe kunnen wij nou totaal goed bekijken en met 

een voorstel komen wat echt duidelijk en redelijk te verdedigen is in al die verschillende gemeenten. 
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De heer Garretsen: Dit was de langste zin van deze commissieavond. Mijn complimenten. 

De voorzitter: Ik heb niet geteld, u zou gelijk kunnen hebben. Mijnheer Van Kessel u had nog een interruptie. 

Gaat uw gang. 

De heer Van Kessel: Ja eigenlijk een vervolgvraag op mijn eerste interruptie. Is de burgemeester eigenlijk ook 

nog bereid om de brief die gestuurd gaat worden om die hier enigszins nog op aan te passen en daar in ieder 

geval in aan te geven dat wij vanuit Haarlem heel graag een oplossing hiervoor willen vinden en of dat nou 

samen is met andere, dat zou kunnen, maar in ieder geval dat de andere niet in de weg gaan staan dat de 

brandveiligheid in Haarlem in het gedrang hierdoor zou komen, dus dat we ook nou ja gewoon een beroep op 

te andere gemeenten doen om hier de hand uit te steken ook naar Haarlem en ons daar op een of andere 

manier bij te helpen. Als er iets van die strekking zou toegevoegd kunnen worden volgens mij geeft dat dan 

ook de sfeer van deze commissie weer die de burgemeester ook, hoorde ik uit zijn woorden, ook goed 

geproefd heeft. 

De voorzitter: Dank u wel. 

Burgemeester Wienen: Lijkt mij uitstekend. Als u zich daarin kunnen vinden dan voegen we gewoon een zin 

toe waarin de gemeente aandringt om spoedige duidelijkheid op dit punt en ook een verantwoorde oplossing 

voor de waterbeschikbaarheid. 

De voorzitter: u heeft nog een interruptie van de heer, oh 

Burgemeester Wienen: Ik kijk even heel snel of ik toch, ja de gegevensbescherming, dat is inderdaad, ik weet 

niet wie het vroeg, ook partij van de geloof ik, dat is absoluut een issue. Er wordt op een paar punten wordt er 

ook op gewezen dat dat voor de Veiligheidsregio zeker ook heel belangrijk is. Dat heeft de aandacht en dat 

houdt ook de aandacht, want wij zijn ook heel erg afhankelijk van die gegevens en wij moeten zorgen dat dat 

voldoet aan de wettelijke eisen. Dus daar is ook een werkgroep mee aan de slag binnen de Veiligheidsregio. 

De heer Sepers: Mag ik. 

Burgemeester Wienen: Ja. 

De voorzitter: Mijnheer Sepers. 

De heer Sepers: Dank voor dit antwoord, maar heeft u nu als bestuurder al het gevoel dat het goed geborgd is 

of zit u ook te wachten op het verlossende woord binnen de Veiligheidsregio. 

Burgemeester Wienen: Nou volgens mij hebben wij het echt goed. Met name, want onze Veiligheidsregio daar 

valt ook de GGD onder en met name die hele zorgkant en de medische kant daar spelen, dit soort dingen zijn 

daar natuurlijk ontzettend belangrijk. Wij hebben daar juist hele goede afspraken over omdat wij die dingen 

gekoppeld hebben. Dus het is gevaarlijk om garanties te geven of zo, maar ik weet gewoon, want we hebben 

dit onderwerp ook regelmatig ter discussie, dat wij daar in deze regio echt goede afspraken over hebben. En ik 

ga er ook vanuit dat die werkgroep die aan de slag is zorgt dat ook geheel in orde wordt gebracht volgens de 

norm van de nieuwe wet. Dat laatste dat weet ik niet of dat al helemaal afgerond is of niet, maar het heeft in 

ieder geval de aandacht. We hebben erover gesproken en er is gezegd dat moeten we goed oppakken. Nou 

dan zijn er door de heer Gün echt heel veel vragen gesteld. Laat ik beginnen met Uitgeest. Daar speelt 
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inderdaad dat bij een eventuele aansluiting bij een andere regio de uittreding uit deze regio aan de orde zou 

zijn. Daar is nog steeds geen definitief besluit over. Ik heb ook, soms krijg ik signalen dat er ook wel weer 

aarzelingen zijn of men het wel wil doen. Als men het doet moet men het volgens de gemeenschappelijke 

regeling dat aangeven tenminste een half jaar van tevoren en dan komt er vervolgens uitwerking van de 

consequenties en daar zitten onder andere de financiële consequenties in. Ik denk trouwens dat dat wel een 

heel belangrijk onderdeel daarvan is. 

De heer Gün: In het geval van Uitgeest is de bijdrage niet zo heel veel, maar op zoek naar andere 

consequenties. 

Burgemeester Wienen: Nee. Nou ja de financiële consequenties dat betekent niet van dat onze regio omvalt, 

maar voor Uitgeest is natuurlijk niet de bedoeling dat door zo’n besluit voortaan in twee regio’s volledig 

zouden gaan betalen, dus het blijft altijd gevoelig. Per inwoner is het gewoon ook voor Uitgeest een 

belangrijke kwestie. Dus wij zullen dat, als de vraag komt, goed in beeld brengen en dan zorgen dat we dat 

goed regelen met elkaar. Maar er spelen meer dingen, die plus voorziening waar we het net over gehad 

hebben, ja stel nou dat wij besluiten van we gaan het op de een of andere manier doen en dan gaan ze naar 

een andere regio waar ze het weer anders hebben. Ja dat soort dingen zijn natuurlijk inderdaad ook belangrijk 

om naar te kijken, daar zullen ze zelf ook op moeten letten. Ja. Ja. Terecht dat is één van de afwegingen waar 

je goed om moet letten als je dit soort besluiten neemt. Communicatiesysteem, lopen wij risico voor Schiphol, 

Tata, andere gevoelige locaties. Nee dat wordt ook in het stuk aangegeven dat dat een punt van alertheid is en 

dat wij tot nog toe niet constateren dat we een risico lopen, dat er tekort is in communicatiemogelijkheden in 

crisissituaties. Maar tegelijkertijd moet ik zeggen van er wordt niet voor niks gewaarschuwd van die 

apparatuur raakt verouderd, we moeten echt nu zo snel mogelijk vanuit het Rijk moet er nieuwe apparatuur 

komen want anders kan het zijn dat we wel in de problemen komen. Dus tot nog toe niet, maar juist daarom 

zeggen we ook van schiet nou op. Het laat ook zien dat het echt niet altijd de oplossing is als het Rijk het maar 

gaat regelen dan komt het voor elkaar, zeker bij dit onderwerp niet. De ervaring met diversiteit weet ik op dit 

moment gewoon niet. Dus dat, ik heb gehoord dat er van verschillende kanten gevraagd wordt van geef ons 

daar wordt meer inzicht in, dus we kunnen die vragen doorgeven. De pilots verwarde personen. We zijn daar 

ontzettend druk mee, lopen daar ook denk ik zelfs redelijk op vooruit, proberen dat namelijk niet alleen op te 

pakken als een soort, ja externe taken waar de Veiligheidsregio naar kijkt als het gaat om vervoer. Maar wij 

proberen het juist op te pakken door ook de verantwoordelijkheid van de GGD en GGZ daarbij te betrekken, 

ook de verzekeraars van dit is niet alleen een kwestie van veiligheid, niet alleen een kwestie van de 

gemeenten, maar daar moet juist de sector zijn verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat het op een goede 

manier wordt opgepakt. Tegelijkertijd is het ook zaak dat we er op een nuchtere manier mee omgaan. Er 

wordt soms gezegd ja de politie moet zich daar niet meer mee bemoeien met dat vervoer. Nou soms is het 

natuurlijk veel slechter als ergens echte situatie is dat iemand in de problemen zit om te zeggen nou de politie 

blijft daar staan en wacht, gaat niet het vervoer doen, blijft al die tijd doen ze niks tot dat er van elders vervoer 

komt en dan pas gaat er wat gebeuren. Ja soms kan het handig zijn om te zeggen van neem iemand mee en 

zorg dat die op de goede plek terecht komt. Er wordt gewerkt aan een zo’n dekkend mogelijk systeem en daar 

geldt wat mij betreft ook voor van ga niet heel erg scherp muurtjes bouwen van ja dit is voor ons en dat is van 

jullie, maar probeer het gezamenlijk op te lossen. De meldkamer. Wij hebben een besluit genomen om die 

meldkamer, die vervroegde verhuizing doen we juist om te voorkomen dat verdubbelen kosten maken. Als je 

in Zaanstreek Waterland als je daar nu nog nieuwe dingen zou moeten gaan doen terwijl ze straks gaan 

verhuizen is onzinnig. Dus het is alvast ondergebracht bij de meldkamer hier en wij zorgen ervoor dat we geen 

dingen daar doen waar we, het is een soort no regret situatie, dus we investeren niet op de plek waar het 
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straks niet meer nodig is, maar we investeren vast op de plek waar het straks terechtkomt om ervoor te 

zorgen dat we efficiënt met de middelen omgaan. 

De voorzitter: Mijnheer Gün heeft een aanvullende vraag. 

De heer Gün: Over dit punt vooral. Heel kort en als u ook nog even tijd kan nemen voor de sociale wijkteams, 

want die vind ik eigenlijk belangrijker dan dit punt. Wegens capaciteitsgebrek heeft u, of staat in het stuk, 

vindt de verhuizing eerder plaats. Maar in een paar alinea’s daarvoor staat er over ontbrekende ICT-kaders 

wat maakt dat verhuizing, of het realiseren van een centrale meldkamer op de Zijlweg niet mogelijk is. Maar 

tegelijkertijd wordt er wel gesproken van een verhuizing. Dus eigenlijk is de vraag kort gesteld: zijn de 

ontbrekende ICT een belemmering voor de bedrijfsvoeringsprocessen die nodig zijn. 

Burgemeester Wienen: Nee kijk, eigenlijk moet een meldkamer voor drie regio’s gaan werken en willen we 

hem gewoon helemaal operationeel hebben. Wat we nu constateren is we werken nog steeds met een soort 

situatie die nog niet helemaal doet aan de eisen. Dus de derde tak die trekt er ook nog niet bij in, want die 

wacht tot het wel helemaal klaar is. Maar ondertussen hebben we wel een aantal investeringen gedaan om te 

zorgen dat we de Zaanstreek kunnen blijven bedienen en dat, ja dat lukt. Die wijkteams, daar wordt aan 

gewerkt. Ik durf niet te zeggen of dat protocol al rond is, dus dat moet ik even navragen maar dat was in ieder 

geval wel de bedoeling dat we zorgden dat die ook meegenomen zouden worden in dat ZSM systeem. 

De voorzitter: Mijnheer Gün nog een aanvullende vraag. 

De heer Gün: Ja. Dat is goed nieuws overigens. Dus daar is GroenLinks verheugd mee. Tegelijkertijd zou mijn 

fractie graag zien dat aan de zienswijze wordt meegegeven dat de sociale wijkteams onderdeel worden van 

het proces richting de vervuilde woningen en de ouderen die daar gewoon in erbarmelijke omstandigheden 

zitten. Dus als u dat ook mee kunt nemen als zienswijze, in ieder geval vanuit GroenLinks, graag. 

Burgemeester Wienen: Ja wat ik zou willen voorstellen is want ik moet eerlijk zeggen dat dat toch, er wordt 

gevraagd om een zienswijze op rekening en begroting, dit is zo’n inhoudelijk punt, het lijkt mij eerlijk gezegd 

verstandig dat we er gewoon apart even aandacht voor vragen en niet in een, dat lijkt me niet logisch in deze 

zienswijze. Ja? Oké. Nou volgens mij heb ik nou eigenlijk de meeste dingen gehad. Overschot gebruiken om de 

rente terug te dringen. Ja dat kan dus niet volgens onze eigen richtlijnen. Dus dan moet je op een andere 

manier ermee omgaan. De nieuwe normen voor de aanrijdtijden, ik heb gezegd wij komen daar op terug. Dat 

is een discussie die ook mede landelijk gevoerd wordt. Dus dat is niet alleen in onze regio, maar dat zijn 

landelijke discussies die gevoerd worden en ik denk dat het niet zo heel veel zin heeft dat wij eerst hier allerlei 

discussies gaan voeren en vervolgens zien we dat landelijk dit het verhaal wordt en dan moeten we weer 

opnieuw die discussies voeren. Ik heb begrepen dat in 2019 de bedoeling is dat dat daadwerkelijk landelijk zeg 

maar daar een aantal afspraken over gemaakt worden in het kader van het project Rembrandt. Maar wat mij 

betreft gaan we die discussie dus dan voegen en ik zou niet willen voorstellen dat daar voor al te gaan doen, 

dat heeft niet zo heel veel zin omdat wij toch weer binnen die landelijke norm moeten gaan werken. Nou 

worden bluswatervoorziening daar ben ik uitgebreid op ingegaan. De vrijwillige post in Spaarndam, ik heb aan 

de brandweercommandant gevraagd, die geeft aan wij moeten daar een aantal, we hebben een aantal 

specifieke afspraken waardoor de brandveiligheid daar gezekerd is. Dus dan is de, voor bepaalde tijdstippen 

waarop de beschikbaarheid van de post in Spaarndam minder goed verloopt, zijn er van andere posten 

mogelijkheden om daar naartoe te gaan. U zegt dat leidt tot een tijdverlies die mogelijk toch wel een 

probleem kan zijn. Ik ga dat ze nog een keer mee terug nemen omdat ik begrepen had van de commandant 
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dat die binnen de darmen dat kan doen. Maar u zegt volgens de gegevens die u hebt val je daar 3 minuten 

buiten. 

De voorzitter: Burgemeester u heeft twee interrupties. De heer Trompetter en mevrouw De Raadt. Mijnheer 

Trompetter ga uw gang. 

De heer Trompetter: Ja dank u wel voorzitter. Ik heb nog, er zou ook een nieuw dekkingsplan komen uit de 

VRK voor Haarlem, dat was vorig jaar toegezegd. Ik heb er ook naar gevraagd, heb ik u nog niet over gehoord. 

En is er iets veranderd ten opzichte van vorig jaar. Er waren een aantal rode vlekken zoals het wonen boven 

winkels en wat dingen met aanrijdt en de VRK heeft ook geen objecten aangewezen, had geen objecten 

aangewezen moet ik zeggen, waar snelle aanrijdtijd van belang zou zijn en ik ken het van een aantal regio’s 

wel. Is daar iets en verandert of blijft het hetzelfde? 

Burgemeester Wienen: Volgens mij het eerste is hetzelfde omdat dat hangt op die normen waar we het al 

eerder over gehad hebben. Het tweede, ik weet dat wij één van de best presterende regio’s zijn als het gaat 

om die normen. Dus ik weet niet welke regio’s u precies naar verwijst als u zegt van een andere regio’s hebben 

ze dat anders geregeld en beter geregeld. Mogelijk Amsterdam, daar wordt heel veel extra geld ingezet. Ja dat 

is de enige regio waarvan ik weet, want die zitten inderdaad nogal wat extra middelen in, maar het is daar ook 

relatief makkelijker dan in deze regio vanwege de dichtheid van de bebouwing. Maar goed, ja. 

De heer Trompetter: Het ging over de vraag zeg maar of er objecten aangewezen zijn en noem maar, zeg maar 

objecten die van belang zijn. Het kan een ziekenhuis zijn, kan ook, kan allerlei verschillende objecten zijn, die 

aangewezen worden als zeg maar speciale objecten waar die extra aanrijdtijd voor is en deze regio heeft geen 

enkel object aangewezen, terwijl dat toch wel logisch zou zijn om een aantal objecten, ik kan ze niet allemaal 

noemen want daar moet de brandweer zelf maar overgaan, maar. 

Burgemeester Wienen: Ja maar volgens mij en wij hebben toen die discussie ook gehad, maar wat is dan in uw 

ogen de toegevoegde waarde van het feit dat je dan zegt van wij hebben namelijk algemeen in beeld gebracht 

van dit zijn de tijden, dus wij zijn in die tijd zijn we op die plekken en je zou een aparte lijst kunnen gaan maken 

en zeggen van nou voor die speciale objecten gelden weer andere normen. Nou dan heb je die lijst, maar het 

verandert verder niks aan de bereikbaarheid. Dus de vraag is eventjes van de wat is de toegevoegde waarde 

van het maken van die lijst. 

De heer Trompetter: Ja ik zou me kunnen voorstellen dat zeg maar, nu is aanrijdtijd zeg maar 12 minuten, als 

er bijvoorbeeld een melding binnenkomt van een lijst die op de objecten staat, ik bedoel het verandert 

misschien weinig aan de aanrijdtijd, nee maar ik vraag me af waarom andere veiligheidsregio’s die wel hebben 

aangewezen en waarom hier niet. Nou ja. 

Burgemeester Wienen: Volgens mij, maar ik zal het nog een keer navragen, mijn beeld is dat het vooral 

bureaucratie is. Want wat je doet is je maakt een lijst waar je verder helemaal niets mee kunt. Maar goed dat. 

De voorzitter: Mevrouw De Raadt. 

Mevrouw De Raadt: Ja dank u wel voorzitter. Ja dan ben ik even kwijt, want volgens mij stelde de 

burgemeester mij eigenlijk een vraag hoe ik 

Burgemeester Wienen: Die drie minuten, u zegt van, ja. 
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Mevrouw De Raadt: Precies, ik zal even toelichten ik daar dan aan kwam. Omdat in de stukken die bij deze 

agenda stond werd Spaarndam in zijn geheel niet genoemd. Dus toen heb ik eventjes het dekkingsplan 2017-

2018 die we vorig jaar hebben besproken, die heb ik er even bij gepakt en daarin stond van dat de 

overschrijding in de dag bij Spaarndam West kan oplopen tot maximaal 3 minuten. Als u nu zegt van nou ja ik 

heb inmiddels een nieuwe afspraak gemaakt met de brandweercommandant en dat is op een andere manier 

geregeld, dan vind ik dat heel fijn. Maar u had toegezegd dat u daar nog even bij ons op terug zou komen. Dus 

dat heb ik dus niet gevonden, dus vandaar dat ik de vraag opnieuw stelde, dus kunt u daar nog even op 

reageren. 

Burgemeester Wienen: Ja. Ik heb het met de commandant expliciet besproken. Die maakte ook nog een keer 

duidelijk dat het in een kleine gemeenschap heel erg lastig is als je daar gewoon te weinig vrijwilligers hebt, in 

de overdagsituatie zeker, want dan ben je vaak aangewezen op mensen die werken, daar zijn ook niet zoveel 

locaties. Dus als het niet lukt lukt het niet, je kan je inspanningen nog eens een keer vergroten. Hij heeft 

aangegeven van wij weten dat, we doen ons uiterste best, maar overdag lukt dat inderdaad niet. Maar wij 

hebben daarvoor een alternatieve dekking die voldoende veiligheid biedt. Nou zegt u ik wil gewoon dan even 

weten van hoe zit dat dan met die opkomsttijd. En dat ga ik nog een keer natrekken. Ja ik heb zelf het 

De voorzitter: We hebben nog een interruptie. Mag ik u vragen als je wat wil zeggen dat u dan even gaat 

zwaaien of iets duidelijk maakt.  

De heer Sepers: Ik deed al zo’n beetje. Geserreerd. 

De voorzitter: Goed. Gaat uw gang. 

De heer Sepers: Ja voorzitter ik wil nog even reageren op een punt wat de burgemeester een tijdje geleden 

even tussen neus en lippen meldde. Namelijk dat je ook zou kunnen besluiten om het eigen vermogen van 

gemeenschappelijke regelingen wat vetter te maken en dan eventuele tegenvallers op te kunnen gaan vatten. 

Ik wil er even op wijzen dat, we zijn natuurlijk onderdeel van meerdere gemeenschappelijke regelingen, als je 

zo’n lijn zou willen gaan volgen zou dat waarschijnlijk consistent moeten ten aanzien van al die 

gemeenschappelijke regelingen. Dat heeft denk ik geweldige financiële implicaties. Dus ja ik wil de 

burgemeester vragen of hij dit serieus meent en zo ja of dat leidt tot 

Burgemeester Wienen: U hebt mij verkeerd begrepen. 

De heer Sepers: Oké, ik heb u verkeerd begrepen. 

Burgemeester Wienen: Want ik heb precies, volgens mij precies hetzelfde gezegd als u. Dus dat wij gewoon 

consistent vasthouden aan de lijn zoals die is, juist omdat dat samenhangt met hoe we daar andere plekken 

mee omgaan. En als je het wilt veranderen dan heeft dat nogal wat implicaties, ook voor anderen, dus dat doe 

je niet zomaar even. 

De heer Sepers: Helemaal eens. 

Burgemeester Wienen: Oké.  

De voorzitter: Dank u wel burgemeester. Volgens mij zijn we, heeft u. Mijnheer Garretsen. 



57 
 

De heer Garretsen: Ja de burgemeester heeft niet op mijn twee vragen geantwoord. Namelijk opnemen van 

cijfers over diversiteit een percentage flexwerkers in de volgende jaarverslag. 

Burgemeester Wienen: Ja, ik geef toe dat ik niet deed aan het eind want u was aan het eind, maar er was 

namelijk nog iemand die daarnaar gevraagd heeft, de heer Gün, en toen heb ik gezegd en daar is door u ook 

naar gevraagd, maar dat weet ik niet, ik weet het antwoord niet maar dat ga ik navragen. Dat was het 

antwoord.  

De heer Garretsen: Ook voor wat betreft het percentage flexwerkers? Oké dank u. 

De voorzitter: Mevrouw De Raadt. 

Mevrouw De Raadt: Ja ik had ook nog twee vragen openstaan. Zal ik ze even geserreerd 

De voorzitter: Gaat uw gang. 

Burgemeester Wienen: Eentje weet ik er alvast, eentje weet ik er, die voorzitter ja. 

Mevrouw De Raadt: Precies. En de andere was waarom de VRK geen melding heeft gemaakt van die 

overschotten. 

Burgemeester Wienen: Ja. Nou dat is onderdeel van onze vraag volgens mij. Dus daar verwacht ik ook 

antwoord op. Ik weet het niet, ik weet de ambtenaar die er meer van weet die zit hier aan tafel, dus als die. 

Oh komt aan de orde, oké. Nou dat is dan het antwoord. En voor wat betreft het voorzitterschap. Het komt in 

die rapportage, ja, ja, ja. En voor wat betreft het voorzitterschap. Wij hebben inderdaad in Nederland een 

tijdlang gehad dat zelfs wettelijk was geregeld dat de voorzitter van de grootste gemeente was ook voorzitter 

van de Veiligheidsregio en was bijvoorbeeld ook regioburgemeester, dat stond ook min of meer vast. Maar dat 

is veranderd in de wet. In de wet is gezegd van we gaan dat niet meer voorschrijven, dus dat is open. Toen 

mijn voorganger, de heer Snijder, burgemeester, Snijders ja, burgemeester werd van Bloemendaal ook, toen is 

er afgesproken van nou dan neemt de burgemeester van Haarlemmermeer die gaat dat voorzitterschap 

overnemen. En de reden was dat er gezegd werd van nou het voorzitterschap is met name van belang, want in 

de praktijk is er een DB waren wij beiden in zitten en daar wordt alles besproken en voorbereid. Maar het 

voorzitterschap is met name van belang omdat de voorzitter van de veiligheidsregio ook de eerste is als er een 

calamiteit is, een crisis, die dan daar als regioverantwoordelijke optreedt. En omdat in onze regio Schiphol 

verre verreweg het meest gevoelige object is, is door Haarlemmermeer gevraagd of Haarlem ermee kan leven 

als de burgemeester van Haarlemmermeer die rol op zich neemt. En nou er is uiteindelijk afgewogen van laten 

we daar niet heel erg moeilijk over doen met elkaar. 

De voorzitter: Mijnheer Gün heeft daar nog een korte geserreerde aanvullende vraag over. 

De heer Gün: Werkt die afspraak ook in de praktijk gegeven bijvoorbeeld de afsluiten van de A4 naar 

aanleiding van de drukte op Schiphol. Dus ik ben even benieuwd of die afspraak ook in praktijk werkt, want ik 

kan mij herinneren dat er veel commotie is ontstaan omdat de burgemeester destijds niet was geïnformeerd. 

Burgemeester Wienen: Nou ja dat is, nou ja dat is zeker wel een belangrijk onderwerp, maar dat is een extra 

complicatie. Als er een noodsituatie is op Schiphol dan wil het nog wel eens een dermate dynamiek hebben 

dat men ook op een ander niveau dan laat ik zeggen het hoogste niveau, namelijk de verantwoordelijke 



58 
 

burgemeester, al tot de conclusie komt dit moet gewoon gebeuren. En dan wordt dat later natuurlijk alsnog 

met te burgemeester besproken. Maar in principe dat is een punt waar we veelvuldig in de regio over hebben, 

want mijn opvatting is ook van als er echt een grote noodsituatie is en er is geen tijd voor uitstel dan gaan we 

niet zeggen we doen niks, want we hebben de burgemeester nog niet te pakken gekregen. Dat is flauwekul, er 

moet gewoon gehandeld worden op een zo goed mogelijke manier, maar er moet er niet toe leiden dat men 

denkt ach die burgemeester zien we later wel we doen gewoon. Als er wel tijd is moet er wel worden 

voorgelegd. Dus dat is iets wat zeker het laatste incident rond Schiphol, daar is een stevige evaluatie waar ook 

deze vraag uitdrukkelijk aan de orde komt.  

De voorzitter: Mijnheer IJsbrandy. 

De heer IJsbrandy: Ja dat brengt mij op één korte vraag. Wordt er voldoende geoefend in de regio dit soort 

calamiteiten daar voorbereid op te zijn? 

Burgemeester Wienen: Ja daar hebben we echt een flink oefenprogramma voor en daar doen verschillende 

bestuurders ook aan mee en ook trouwens de uitvoerende. Belangrijk aandachtspunt, maar dat gebeurt. Ook 

toen, misschien toch wel aardig om te zeggen, nou toen oh ook goed.  

De voorzitter: Zeker, ja je moet eerst even een stempel drukken. Dat gaan we niet meer toestaan 

burgemeester, spijt me zeer. Geen nabranders meer die nog even. Komt een keer een eind aan het feestje 

natuurlijk. Ik wil de tweede termijn gaan gebruiken voor een soort van opsomming van de zienswijze, zodat 

die ook gedragen is, waar u zich dan allen in kunt vinden. Ik heb een soort van schot voor de boeg, ik ben 

waarschijnlijk wat zaken vergeten, maar dat hoor ik dan vanzelf wel. Mijn zienswijze is heel geserreerd. 

Namelijk dat u eigenlijk, wat ik gehoord heb, allemaal instemt met zowel het jaarverslag als de begroting 

2019-2022 op de programmabegroting. Is dat een gedragen zienswijze dat voorop gesteld. 

De heer Sepers: Met de aantekening dat de effecten van dat onderzoek verwerkt worden in de begroting 2019 

als blijkt dat.  

De voorzitter: De effecten van het onderzoek dan heeft u het over bluswater. 

De heer Sepers: Ja, ja. 

De voorzitter: Dat is het bluswater, eh dat. 

De heer Sepers: Nee is wat anders. 

De voorzitter: Want daar kom ik nu op, bluswater kom ik nu op. Dat wordt hier als zeer belangrijk ervaren en 

dat moet u ook als zienswijze meenemen weer. Dat de veiligheid voorop staat en dat er op korte termijn 

gesproken moet worden over een oplossing voor het bluswater probleem. Ja. 

De heer Sepers: Erg geserreerd voorzitter. 

De voorzitter: Ja ik kan het wel hè. 

De heer Smit:  Dat laatste kan een consequentie hebben voor de begroting, voor de meerjarenbegroting 

ingaande 2019 of 2020. En in die zin is er enige bezorgdheid over de exploitatie 2019 vooralsnog zolang deze 

discussie niet volledig afgerond is in de regio. 
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Burgemeester Wienen: Mijn advies zou zijn: neem nou gewoon die opmerking dat de raad daar op aandringt 

op. Dat hebt u volkomen gelijk in, maar ik zou nu niet gaan expliciteren over hoe dat precies zit en wanneer 

dat precies is. Zelfs zou het er toe kunnen leiden dat je je eigen opmerking weer verzwakt, want dat kan 

namelijk het effect hebben dat er gezegd wordt ja zie je wel het is financieel niet verantwoord. Ik heb zelf de 

neiging, wat u wilde doen was het signaal afgeven van nou snel met duidelijkheid en ik zeg u toe natuurlijk 

betekent dat dat wij zorgen dat wij dan juist met meerjarenbegroting helder geven wanneer gaat dit effect 

hebben en welk effect. 

De voorzitter: Goed. Dus wat betreft die brandveiligheid tankwagens blussen en dat staat dan, dat hoort bij de 

begroting. Wat betreft het jaarverslag te zienswijze daarop dat een overschot, een eventueel overschot eerder 

gemeld moet worden heb ik begrepen, hoorde ik van de griffie, dat is een zienswijze. Verder nog input wat 

betreft een gedragen zienswijze op deze twee onderwerpen. Mijnheer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: De VVD kan zich vinden in uw samenvatting.  

De voorzitter: Goed. Dan ga ik er vanuit, tenzij er nu moord en brand wordt geschreeuwd om het maar 

eventjes in het onderwerp te houden, dat we hiermee akkoord gaan. Hoe gaat, ja hoe gaat het naar de raad, 

misschien ook niet onbelangrijk. Wordt dit een hamerstuk met stemverklaring, wordt het een hamerstuk, of 

ter bespreking.  Oké hamerstuk met stemverklaring. En dat geldt voor jaarverslag én begroting of gaan we dat 

als één onderwerp behandelen en allebei dan inderdaad, hamerstuk met stemverklaring. Goed. 

Open/Sluit 

11. Eervol ontslag lid van de Adviescommissie voor bezwaarschriften (JW)tijdsduur:00:01:20 

De voorzitter: Resten er nog twee brandende kwesties. Namelijk agendapunt 11, eervol ontslag lid van de 

adviescommissie voor bezwaarschriften. Het gaat hier over de heer J. de Vries. Hij neemt afscheid van, als lid 

van de adviescommissie voor bezwaarschriften. Dat moet officieel even afgehamerd worden in de raad en ja 

mevrouw Sterenberg u wilt daar nog wat over zeggen. 

Mevrouw Sterenberg: Ja want ik heb begrepen, er zitten ook raadsleden zaten in die commissie, dat waren de 

heer Brander van de PvdA en de heer Bor namens de VVD. Alle leden worden ontslagen, maar dat is meteen 

aanhakend op het volgende agendapunt, want volgens mij is dat één agendapunt. Ja oké maar praktisch 

gezien. Nee. U wil dat als twee losse. Oké. Nou ja dan vind ik het prima dat de persoon eervol ontslag krijgt. En 

dan bij het volgende heb ik nog een vraag. 

De voorzitter: Ja mevrouw Verhoeff. 

Mevrouw Verhoeff: Ik wilde eigenlijk een simpele vraag stellen. Natuurlijk willen wij gewoon hier mee akkoord 

gaan. Maar om te zorgen dat het echt een hamerstuk is, zou ik wel graag willen weten of het vervolgproces al 

in gang is gezet, zodat er niet vertraging in de procedures gaat ontstaan. 

De voorzitter: Misschien kan de burgemeester daar het antwoord op geven. 

Burgemeester Wienen: Ja volgens mij loopt die procedure, ja. 

De voorzitter: Dit kan als hamerstuk naar de raad neem ik aan. 
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12. Herbenoeming van de leden van de Klachtencommissie inspraaktijdsduur 

De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt 12, herbenoeming van de leden van de klachtencommissie 

inspraak. Mevrouw Sterenberg u heeft het woord. 

Mevrouw Sterenberg: Ja ik heb een vraag. Nou ja zoals gezegd er zitten ook twee raadsleden in, het klopt het 

is inderdaad een andere commissie. Maar er zitten twee raadsleden, nou die zaten, want automatisch wordt 

de commissie, iedereen ontslagen bij ook het einde van de raadsperiode, maar er zaten twee raadsleden in. En 

mijn vraag is in dit stuk wordt niet gerept over nieuwe raadsleden. Worden er weer raadsleden toe 

uitgenodigd. Zo ja waarom staat dat dan niet in dit stuk en het is ook niet voorbij gekomen in de 

benoemingenprocedure voor te verdelen en raadsfuncties. Dus ik was wel benieuwd hoe we dat gaan vullen.  

De voorzitter: Burgemeester. 

Burgemeester Wienen: Ja dat is een terecht punt. Wordt wel genoemd bij de risico’s en kanttekeningen, 

namelijk dat er twee, er worden er nu drie voorgesteld door het college en dan staat er als kanttekening: de 

raad benoemt de twee raadsleden van de commissie uit zijn midden. Dus dat is aan de raad. En ik denk dat u 

gelijk hebt, ik weet ook niet hoe het komt dat het niet bij de benoemingen kennelijk aan de orde geweest is, 

maar ik denk dat het wel zaak is om dat alsnog te doen en om te kijken van welke raadsleden zijn daarvoor 

beschikbaar en is draagvlak voor. 

Mevrouw Sterenberg: Het was logisch geweest als dat nu gewoon meteen bij deze procedure was ingevoegd 

om ook meteen die kwestie aan de raadsleden voor te leggen.  

De voorzitter: Mevrouw Verhoeff. 

Mevrouw Verhoeff: Ja aanvullend. Het viel mij op dat het stuk nu langskwam en, maar misschien heeft het ook 

ten aanzien van de helderheid van de procedure, het is voor mij ook de eerste keer dat ik dit meemaak. Die 

raadsleden, dit is nu gedaan door dat het oude college het voorstelt, omdat de raad afgezwaaid is. Kan het zijn 

dat pas de volgende raadsvergadering die raadsleden worden benoemd, is dat misschien standaard. Wat mij 

opviel is dat best bijzonder is dat het oude college zeg maar nu iets indient wat de nieuwe raad gaat 

vaststellen. 

Burgemeester Wienen: Ja. Ik denk niet dat het verder bijzonder is. Wat je ziet dat is het zijn eigenlijk de oude 

mensen die worden benoemd. Het is aan de nieuwe raad om te beoordleen of ze dat willen. Ja, nee precies. 

En ik denk dat het goed was geweest als er even communicatie was geweest van joh laat de raad daar even, 

als ze toch over benoemingen praat, jullie hebben daar een keer overleg over gehad en kennelijk heeft 

niemand op dat moment gezien dat deze twee vacatures ook vervuld moeten worden. Dus er moet even 

gekeken worden van hoe gaat de raad dat oppakken. Moeten we misschien een mailtje sturen vanuit de 

griffie. 

De heer Berkhout: Ik denk dat we dit heel praktisch kunnen doen. We hebben aanstaande maandag hebben 

we seniorenconvent. Als elke fractievoorzitter gewoon even in zijn eigen fractie eventjes navraag doet. Ik heb 

niet het idee dat beide heren omkwamen in het werk bij deze commissie de afgelopen jaren. Maar dan 

kunnen we het maandag eventjes oppakken. 
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De voorzitter: Dan stel ik voor dat de griffie morgen dit verzoek even op papier zet, dat dat morgen uit gaat 

dat er maandag een voorstel ligt. Dus ook agendapunt 12 is een hamerstuk. Goed zo.  

13. Sluiting 

De voorzitter: Dan sluit ik bij deze de vergadering. Dank u wel voor uw komst en tot de volgende keer.  


