TRANSCRIPT VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN GEMEENTE HAARLEM
d.d. 24 juni 2020

0.

Opening
De voorzitter: Ja, ik ben te horen.

1.

Inspreken op de kaderbrief en voortgangsrapportage
De voorzitter: Goedenavond, welkom bij deze avond waar de burgers de gelegenheid krijgen om in te gaan
kunnen spreken op de kadebrief en de voortgangsrapportage. We hebben twee personen die zich hebben
aangemeld, die zitten hier al voor u, de heer van Eeden en de heer Buiten. U zit zelf ver weg, mijnheer Aynan.
Nou ja, u bent natuurlijk bijna professioneel inspreker, u weet hoe het gaat. U krijgt drie minuten de tijd om
uw verhaal te doen. Aan het einde van de drie minuten zal ik u even een seintje geven dat u moet gaan
afronden. En daarna kunnen de commissieleden eventueel nog wat vragen stellen om iets te verduidelijken.
Wie ga ik als eerste het woord geven? Mijnheer Buiten, gaat uw gang. Drie minuten.
De heer Buiten: Oké, dank u wel. Geachte raadsleden, ik heb de kaderbrief en de voortgangsrapportage
doorgelezen. Voor uw bespreking wil ik het volgende met u delen. Ik vraag u om meer geld vrij te maken voor
de bestrijding van invasieve exoten in ecologische waardevolle gebieden, in het kader van versterking van de
biodiversiteit en de ecologie. En het vernatten van veengebieden zodat door verlanding CO2 wordt vastgelegd,
in het kader van het tegengaan van klimaatverandering. Ik neem als voorbeeld Meerwijk, en daar zijn
tientallen burgers soms hele weken in het groen actief met het bestrijden van invasieve exoten. Hun lukt niet
alles goed te bestrijden. Ik verzoek u in die gevallen tegen een financiële vergoeding professionele krachten in
te zetten, zodat de gemeente zich aan de internationale wetgeving houdt. Ik verzoek u daarvoor geld vrij te
maken. In het Haarlems Dagblad las ik vorig jaar dat in Molenwijk het initiatief werd genomen brandnetel te
bestrijden. En daar dit een lokaal inheemse plant betreft waarvan bijvoorbeeld lokaal inheemse insecten
afhankelijk zijn, verzoek u dit niet te ondersteunen. Door natuurvriendelijke oevers aan te leggen kunt u
veengebieden vernatten, zodat door verlanding CO2 wordt vastgelegd. Toen het Platform Groen over het
groot onderhoud van de Zuid Schalkwijkerweg sprak, en aan een excursie deelnam, kwam volgens mij de
omgang met invasieve exoten en de aanpak van klimaatverandering niet aan de orde. Ik moest daar bij de
commissie Beheer over inspreken. Nu we geld zoeken voor de bestrijding van invasieve exoten, kunt u dat
vrijmaken door het Platform Groen op te heffen. Ik dank u voor uw aandacht.
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Buiten, dat is mooi binnen de tijd. Zijn er nog commissieleden met een
vraag aan de heer Buiten? Ik zie een hand van mijnheer Aynan, Trots Haarlem.
De heer Amand: Amand is het voorzitter.
De voorzitter: Amand.
De heer Amand: Ja.
De voorzitter: Dat lijkt wel op elkaar.
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De heer Amand: Ja. Ja, het scheelt niet veel hoor, zal een beetje zuiderlingen. Ik had een vraag, heeft u in uw
hoofd een bedrag wat u denkt nodig te hebben, en wat is daar … U heeft daar denk ik wel een mening over?
De heer Buiten: Nou, ik denk enkele tienduizenden euro’s, en ik zou beginnen met het Poelbroekpark.
De heer Amand: Oké.
De heer Buiten: Er zullen … Er zijn deze week heel veel mensen aan het werk, en volgens mij gaat het niet
lukken om alle invasieve exoten weg te krijgen. En mensen richten zich voornamelijk op reuzenberenklauw, ik
doe de andere invasieve exoten erbij. En ja, dat lukt eigenlijk ook niet. Dus dat kost je gewoon heel veel tijd.
Maar …
De heer Amand: En geld. En geld.
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer IJsbrandy.
De heer IJsbrandy: Ja, dank u wel. Wat is er eigenlijk tegen invasieve exoten? Dat is eigenlijk de eerste vraag.
En de tweede vraag is, als het klimaat verandert, dan verandert ook de vegetatie, de beestjes die willen
overwinteren et cetera. Dus er is constant beweging natuurlijk in de natuur, ook op grond van de natuurlijke
processen. Dus waarom moeten we die te vuur en te zwaard bestrijden? En ja, wat voort soort ideaalbeeld
streeft u dan naar?
De heer Buiten: Het heeft niks om mij te maken, het heeft te maken met Europese Commissie, als ik het goed
heb, die hebben daar wetgeving over vastgesteld. En Nederland heeft dat ondertekend en Nederland moet
dat handhaven, daar kom je niet onderuit. En ja, de rest kan ik u wel een keer uitleggen, maar dat vergt heel
veel tijd. Ik denk niet … Het gaat mij echt om het naleven van de wet, en voor Poelbroekpark worden ook
gevraagd, door een ecoloog die ons begeleidt via Spaarnelanden, maar ook andere soorten die niet op die lijst
staan, om die ook te bestrijden. Maar omdat ik al die planten heel goed ken, doe ik dat ook. Dus voor mij is dat
wel makkelijk om dat te doen. En het heeft ook wel een beetje, het heeft wel succes maar het zou nog beter
kunnen. Is dit … Wat zegt u?
De heer IJsbrandy: Nou nee, u verwijst naar de wet dus dan moet ik de wet gaan lezen. Maar ‘…’.
De heer Buiten: Als je niet handhaaft, niet aan de wet houdt, in dit geval kun je een boete krijgen. Dus als
gemeenteraad kunt u er eigenlijk helemaal niet onderuit, met de soorten die op de Unielijst staan. Dat is
bijvoorbeeld de reuzenberenklauw of volgens mij Japanse duizendknoop, reuzenbalsemien, die komen bij ons
voor.
De voorzitter: Dank u wel. Nog andere commissieleden? Nee? Dan dank ik mijnheer Buiten voor uw bijdrage.
En dan gaan we door naar mijnheer Van Eeden, gaat uw gang.
De heer Van Eeden: Goedenavond, ik wil het hebben over de culturele infrastructuur en de noodhulp die is
verstrekt, waar het college recentelijk met huurvrijstellingen en dergelijke goede zetten heeft gedaan. En in
het Pletterijdebat is ook, wat vorige week er was, waren vier instellingen aanwezig, dat was … Daar waren die
directeuren blij met eerste stap. Maar ze zeiden, het is wel een eerste stap. En Ann Demeester zei, we zijn
maar aan het watertrappelen, maar we zijn nog niet gered. Daarom pleit ik, en dat heb ik al eerder in een
schrijven aan u gedaan, voor zo spoedig een mogelijke instelling voor een robuust steunfonds, in de vorm van
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een kredietfaciliteit. Een systeem van zachte leningen, bij voorkeur renteloos, die na de crisis kunnen worden
afgelost, of kwijtgescholden, als er inmiddels compensatie van rijkswege is gekomen. En die kunnen ook
langjarig, een lange periode worden afgelost met een coronatoeslag op de tickets. Want dan betalen alleen de
gebruikers, er zijn een hele hoop mensen die de culturele voorzieningen niet gebruiken, en dan betalen ook de
niet-Haarlemmers. Dat systeem heb ik u in een eerdere brief, suggestie gedaan. Het gaat om het maken van
een vangnet. Misschien wordt zo’n vangnet niet eens gebruikt, des te beter. Maar je hebt als gemeente, als
cultuurstad, vind ik ook een taak om je instellingen een zekere rust te gunnen. Dat ze de zaak aan kunnen. En
je hebt een schild te bieden. Zorgen dat je instellingen niet op liquiditeit failliet gaan. En dan vind ik, als je niet
… Jullie moeten als raadsleden niet wachten de programmabegroting ergens in september, en een herstelplan
dan, want dan kon het wel eens goed fout zijn gegaan bij een enkele instelling. Dus niet wachten daarop. U gaf
wel snel, of de B&W gaf wel snel geld aan Haarlem Marketing om aan verkooptechniek te doen. Dat is leuk,
maar je moet wel zorgen dat je etalage goed gevuld blijft. Tot zover, mijnheer de voorzitter.
De voorzitter: Dank u wel. Ook heel mooi binnen de tijd. Super. Mijnheer Van den Doel, GroenLinks.
De heer Van den Doel: Dank u wel mijnheer Van Eeden voor het inspreken. De enige vraag die ik heb is, dat
vraag ik me überhaupt af, is de extra prijs boven op de tickets. Veel tickets worden al als duur gezien, en heeft
dat invloed op het bezoek, op de aantallen met name? En de tweede vraag is van, wat voor verhoging stelt u
voor? Want ik weet ook, de leningen, we weten de hoogte niet dus we weten ook niet de periode waarop dat
afgelost moet worden en hoeveel er op die tickets komt, want anders kan het soms wel twintig jaar duren. En
de vraag is of dat verstandig is? Maar goed, het is meer voor informatie dan een vraag aan u.
De heer Van Eeden: Ja. Maar ik kan u helaas niet een uitgewerkt systeem precies voorschotelen hoe het zou
kunnen. Ik geef een denkrichting aan. En ik denk zelf, dat is een persoonlijke mening, dat vele tickets zijn al
behoorlijk gesubsidieerd. En degenen die ervan gebruikmaken, kunnen het overwegend behoorlijk doen. Daar
mag u als raad rekening mee houden. Dus ik zou daar toch op letten. Je ziet nu al een enquête in het Haarlems
Dagblad, die gaat vragen of de cultuur niet te zwaar wordt bediend uit de eerste … Ja, daar kunt u plezier om
maken, maar de eerste reacties zijn al van, kijk uit, want er zijn een hele hoop mensen die denken van, daar
wordt wel erg veel bijgelegd. Daarom kom ik tot dit genuanceerde systeem. En welk bedrag precies en
dergelijke, daar gaat het me helemaal niet om. Het zou nog mooier zijn als u via de rijks… Via mevrouw Van
Engelshoven, eindelijk een behoorlijke compensatie kreeg zodat u dan een lening kon schrappen, die dan
gedaan is. Dat soort dingen kunt u … Maar u kunt nu een kredietfaciliteit neerzetten, nu, op dit moment. En
dan is iedereen zeker van, dat die niet op liquiditeit stuk gaat, dat is mijn gedachte.
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van den Doel nog iets? Gaat u verder.
De heer Van den Doel: Ja, nog een vervolgvraag had ik natuurlijk.
De voorzitter: Ja, gaat uw gang.
De heer Van den Doel: U zegt dat september te laat is, dat er dan één of twee instellingen, of in ieder geval er
een risico is dat er één of meerdere instellingen omvallen vanwege hun liquiditeit. Tot nu toe heeft de stad
ingegrepen, door de hulp te bieden die nodig was. En ik heb niet gehoord dat er van een instelling zo’n
liquiditeitsprobleem is dat ze dreigen om te vallen. Is dat gecommuniceerd met de wethouder?
De heer Van Eeden: Nee, ik ben gewoon een burger die meedenkt, en ik communiceer niet elke dag met
wethouders. Maar ik heb wel toevallig ook vanmiddag Ann Demeester gezien, in een goed gesprek met Jan
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Hoekema. En die heeft het al over behoorlijke bedragen die per maand nu gemist worden. Juist door
instellingen die door de overheid zijn aangezet om zich op de markt sterk te bewegen, dus heel sterk actief te
zijn, en min of meer onafhankelijk van subsidies te worden. Dat hebben we dankzij ooit een ingreep van een
minister van cultuur, van VVD-zijde, meegemaakt. Die krijgen nu het voor hun kiezen. Niet degenen die een
behoorlijke subsidiebijdrage hebben, want dat is redelijk rustig en zeker. Maar juist degenen die risico
moesten lopen, die lopen wel degelijk ook liquiditeitsgevaar. De bedragen die ik vanmiddag hoorde van Ann
Demeester, ging niet over haar, maar zij heeft ook contact met de collega’s, die zijn niet mals. En ik ben
gewoon … Ik waarschuw jullie, dat je deze zomer wellicht ongelukken zou kunnen krijgen als je niet gewoon …
En waarom doe je dat niet als gemeente, gewoon een vangnet, een kredietfaciliteit neerzetten? Dat geeft rust,
dat geeft zekerheid.
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Aynan, Jouw Haarlem.
De heer Aynan: Dank u wel. Dank voor het inspreken mijnheer Van Eeden. Twee vragen, u heeft het over een
renteloos noodfonds zeg maar. Aan hoeveel miljoen denkt u? En u wilt verschil maken tussen Haarlemmers en
niet-Haarlemmers bij tickets. Hoe …
De heer Van Eeden: Nee. Pardon.
De heer Aynan: Ja, niet?
De heer Van Eeden: Nee.
De heer Aynan: Oké. Nou, u had het over niet-Haarlemmers.
De heer Van Eeden: Nee, ik zeg als er een coronatoeslag zou komen op de tickets, en dat zou je heel matig
moeten laten zijn, dan wordt dat ook betaald door degene van buiten Haarlem die nooit meebetalen via de
OZB.
De heer Aynan: O, op die manier, op die manier. Ja, ‘…’.
De heer Van Eeden: Dat soort facetten.
De heer Aynan: Ja.
De heer Van Eeden: Die liften mooi mee op onze voorzieningen.
De heer Aynan: Ik snap het.
De heer Van Eeden: Ja.
De heer Aynan: En hoeveel miljoen had u in gedachte?
De heer Van Eeden: Nou, genoeg. Ja, dat kunt u van mij niet vragen. Ik bedoel, het gaat niet om klein geld,
maar …
De heer Aynan: Nou, mijnheer Van Eeden, ik weet dat u verstand heeft van dit soort zaken, volgens mij kunt u
wel een schatting doen.
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De heer Van Eeden: Nou, het is echt zo met een vinger in de lucht denk ik dat je dan tussen de 5 en 10 miljoen
moet neerzetten voorlopig. Maar ik heb begrepen dat overheden vrij voordelig kunnen lenen. Als het allemaal
op de Euribor zou zijn gebaseerd, dan zit u zelfs met negatieve rente. Zal voor de gemeente wel niet zo zijn,
want daar weet de wethouder veel meer van dan ik. Maar de gemeente bevindt zich in de omstandigheid dat
ze vrij voordelig aan geld kan komen, en dat kan ze dan doorlenen. Dan hebben de instellingen zekerheid, dat
is eigenlijk het idee.
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Aynan, uw microfoon staat aan, wilt u daar nog iets vragen of …
De heer Aynan: Nee hoor, nee.
De voorzitter: Of u bent klaar?
De heer Aynan: Ik was klaar, dank u wel voorzitter.
De voorzitter: Oké. Ik zie mijnheer Van den Doel weer, GroenLinks. Gaat uw gang.
De heer Van den Doel: Ja, dan nog één opmerking meer dan een vraag, mijnheer Van Eeden. De culturele
instellingen staan constant in contact met de afdeling cultuur en met de wethouder hier in Haarlem. En ik heb
er dan ook alle vertrouwen in dat als er een instelling dreigt om te vallen, dat er wel wordt gekeken hoe dat te
voorkomen is. Zeker tot en met de grote oplossing, of de oplossing die in september, oktober moet komen.
Dus ik ben niet zo bang ervoor dat in de zomer er iemand gaat omvallen. Ik hoor wel uw noodkreet, en dat
hoort denk ik de wethouder ook. Dus daarvoor dank, want u weet dat GroenLinks de cultuur een groot hart
toedraagt, en een goed hart. Maar u weet ook dat dit college wel voor cultuur staat, voor zover dat de
financiën van Haarlem toelaat. En uw idee van een lening is iets wat we zullen meenemen in de Kadernota,
voor die tijd ik niet dat dat nog …
De heer Aynan: Er is geen Kadernota.
De heer Van den Doel: Mogelijk is. Of kader, de begroting. Maar ik denk dat dat in september worden dingen
duidelijk, maar we horen uw noodkreet, dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Verder niemand uit de zaal? Nee?
2.

19.00 uur Sluiting
De voorzitter: Nou, dan zijn we al aan het einde gekomen van dit inspreekuur. Dan wil ik u beide hartelijk
danken. Wij gaan voor u even de microfoons schoonmaken, dus dat kunt u laten liggen. En we gaan de zaal
ook gereedmaken voor de volgende vergadering. Dank u wel.
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