TRANSCRIPT VAN DE COMMISSIEVERGADERING BESTUUR VAN GEMEENTE HAARLEM
d.d. 14 januari 2021

1.

Opening en mededelingen voorzitter
De voorzitter: … commissie bestuur, het is vandaag 14 januari alweer. Ik heb geen berichten van verhindering.
Er is een aantal commissieleden dat deel zal nemen aan deze vergadering via het scherm, digitaal. Dat zijn
Sander van den Raadt van Trots, Johan Rijbroek van Trots en Frans Smit van OPH.

2.

Vaststellen van de agenda
De voorzitter: Dan gaan we over tot het vaststellen van de agenda. Is er iemand die iets te zeggen heeft over
deze agenda? Mevrouw van der Windt.
Mevrouw Van der Windt: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag een agendapunt willen toevoegen over de
demonstraties bij de Beahuis & Bloemenhovekliniek.
De voorzitter: Oké, en heeft u dan ook een suggestie, want ik neem aan dat dat vrij uitgebreid behandeld gaat
worden, welke agendapunt dan misschien eraf mag?
Mevrouw Van der Windt: Even kijken, uit mijn hoofd gezegd, en ik ben de stukken nog aan het openen, is dat
de diversiteit en wellicht dat we iets kunnen inkrimpen bij de corona, als we het echt specifiek over Haarlem
hebben.
De voorzitter: Dus het voorstel is het te gaan hebben naar aanleiding van de … Mevrouw, ja, mevrouw Van
Zetten, gaat uw gang.
Mevrouw Van Zetten: Nou, ik verwacht toch nog wel een motivatie want eerlijk gezegd keken wij nog wel op
van dit voorstel heel laat in de middag gedaan. Normaal is dat een agenda wordt gepubliceerd zodat mensen
kunnen inspreken of ideeën kenbaar kunnen maken aan de fractie. Normaal is er ook fractieoverleg, dat
hebben we allemaal op maandagavond. Dan moet het ongeveer wel bekend zijn wat er op de agenda staat.
Wij hebben het stuk niet gelezen, wij hebben het niet besproken, dus de reden, wat is de reden van D66 om
dit op dit moment, op deze avond te agenderen te meer dat een half uur, drie kwartier voor het verzoek van
D66 een interpellatieverzoek werd rondgezonden van de Actiepartij ondertekend door andere
oppositiepartijen.
De voorzitter: Uw vraag is duidelijk. Mevrouw Van der Windt, wilt u het argumenteren?
Mevrouw Van der Windt: Ja, dank u wel, daar wil ik wat over zeggen. Ja, dat is echt een ongelukkige
samenloop dat de verzoeken om interpellatie net voor mijn verzoek kwam omdat ik vastzat in vergadering en
tussendoor niet het stuk heb ingediend. Dat was een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ja, de
reden dat ik het graag vandaag zou willen agenderen is dat het een heel actueel onderwerp is dat volop in de
krant staat. We hebben net kort wat vragen beantwoord die ook wat vragen oproepen en wat mij betreft is
het goed, ook richting de bevolking van Haarlem, om daar vandaag gewoon wat uitgebreider verder over te
praten, nu het zo actueel is.

De voorzitter: Mijnheer Trompetter.
De heer Trompetter: Ja, dank u wel. Mijn fractie is ook de indiener van het verzoek voor een
interpellatiedebat. Dat is niet voor niks, dat is niet zomaar. Het is omdat we daar heel goede redenen voor
hebben en de medeondertekenaars ook. Het lijkt mij heel raar dat in deze de burgemeester verantwoording
moet afleggen in de commissie bestuur in plaats van de hele raad die de motie heeft aangenomen, met
uitzondering van ChristenUnie. Dus daar wil ik, dus geen steun voor behandeling nu.
De voorzitter: Duidelijk. Mijnheer Drost.
De heer Drost: Nou, hier zit denk ik precies het verschil. Ik hoor de Actiepartij over verantwoording. Het gaat
ons om de inhoud en daarom zijn het ook twee losse, ik zie de hele relatie met het interpellatiedebat ook niet.
Het is wel het zelfde onderwerp maar voor mijn fractie, en daarom ondersteunen we dat, hebben ze in een
brief van de burgemeester, er is een motie in december ingediend door bijna alle fracties. Nou ja, we lezen
een ander verhaal in die brief. Het gaat om een kwetsbare groep dus laten we alsjeblieft dat op inhoud zo snel
mogelijk bespreken. En wat is dan de kortste klap? Dat is in de commissie bestuur op dit moment. Daarom
ondersteunen we dat verhaal en ik hoor hier over verantwoording, partijen iets vragen. Dat mag maar dat
staat los van deze bespreking.
De voorzitter: Ik zie een aantal vingers. Mijnheer … O, een interruptie van mijnheer Trompetter. Ja, maar
mijnheer Rutten was eerst en toen wilde ik daarna mevrouw Van Zetten en daarna mijnheer Trompetter maar
… Nou, dat is heel …
De heer Trompetter: Maar mijnheer Drost reageert op mij, he?
De voorzitter: Ho, ho, ho, wacht even. Voor alle duidelijkheid, dit is een, wij stellen hier een agenda vast. Dit is
nog geen debat en interruptie is eigenlijk een beetje een rare vorm. Ik snap dat u zich druk maakt ergens over
en dat even kwijt wil, dat sta ik toe. Allemaal een keer en dan gaan we beslissen of we dit al dan niet gaan
agenderen. Mijnheer Trompetter.
De heer Trompetter: Ja, dank u wel. Dan blijf ik toch bij het punt dat de motie door de hele raad aangenomen
en de raad moet ter verantwoording, ook gegeven wordt, daar zijn ook vragen in gesteld. Die vragen zijn nog
niet compleet, moet ik erbij zeggen. Het gaat bijvoorbeeld om niet actief of ‘…’ informatie verstrekken op het
moment dat het wel bekend is en er naar gevraagd wordt door de burgemeester. Het is daarmee over de
raadsbehandeling heen getild. Het gaat over een heel eigenzinnige uitvoering van de motie die de raad
waarschijnlijk niet bedoeld heeft. Ik heb hier het idee dat de coalitie die probeert om toch de hete kolen uit
het vuur te halen.
De voorzitter: Uw punt is duidelijk. Mevrouw Van Zetten.
Mevrouw Van Zetten: Nou ja, dat inhoudelijke dat is ook mijn bezwaar want wij hebben, ik heb die brief niet
goed gelezen. We hebben het niet besproken in de fractie. Dat die motie niet werd uitgevoerd, dat lezen we in
de krant maar dan had de coalitie dat maandag maar moeten voorstellen want nu zijn wij niet voorbereid.
Daar maak ik ernstig bezwaar tegen want we willen toch allemaal op een gelijk speelveld een discussie met
elkaar aangaan.
De voorzitter: Voor alle duidelijkheid, u hebt de brief wel ontvangen maar nog niet goed gelezen, zegt u?

Mevrouw Van Zetten: Nee, natuurlijk niet. Want als, en dat lees je pas echt goed en je bespreekt het met de
fractie als je weet dat het op de agenda staat en dat stond hij niet.
De voorzitter: Ja, nu is de brief volgens mij gisteren of eergisteren pas verstuurd dus dat geldt voor iedereen,
maar dat terzijde. Mijnheer Rutten.
De heer Rutten: Ik sluit me aan bij het betoog van mevrouw Van Zetten en de opvatting daarover. Daar hecht
de VVD ook zwaar aan. Bovendien heeft het CDA een technische vraag gesteld die is beantwoord vanmiddag
om 15:19 uur, met 15 pagina’s tellende PDF, met een juridische achtergrond, waarnaar gevraagd is over het
punt wat de heer Wiene in zijn brief maakt. Ik heb ook nog contact gezocht met belanghebbenden. Ik ben
helemaal niet nu toe aan een inhoudelijke behandeling daarvan.
De voorzitter: Mijnheer Smit die neemt digitaal deel aan deze vergadering, die wil ook zijn bijdrage leveren.
Mijnheer Smit, gaat uw gang.
De heer Smit: Dag, mevrouw de voorzitter. Dank. Ik ben het voor 100% eens met het betoog van mijnheer
Rutten.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Smit. Mevrouw De Raadt, gaat uw gang.
Mevrouw De Raadt: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat het CDA betreft denk ik dat we het inderdaad los van
elkaar moeten zien. Wat ons betreft, deze inhoudelijke behandeling, als we die nu hier kunnen doen en nog
wat extra informatie kunnen opvragen, onder andere over de brief maar gewoon eventjes inhoudelijk een
aantal dingen kunnen bespreken met de burgemeester en dan wellicht gewoon nog een interpellatie over
twee weken, als dat noodzakelijk is. Dat is volgens mij geen enkel probleem.
De voorzitter: Dat is ook het voorstel. Het een sluit het ander niet uit. We kunnen overgaan tot een
inhoudelijke behandeling en dan eventueel, mocht het nog nodig zijn, alsnog een interpellatie over twee
weken organiseren. Kan iedereen zich daar … O, mijnheer Van Reenen, gaat uw gang.
De heer Van Reenen: Nee, daar kan niet iedereen zich in vinden. Zorgvuld, voorzitter, is des engels oorkussen.
Wij, van Jouw Haarlem steunden de aanvraag voor het interpellatiedebat en om die zorgvuldigheid willen
graag meer tijd om dit inhoudelijk te behandelen dus sluiten we ons aan bij de VVD. Dank u wel.
De voorzitter: Goed. Voor kennisgeving aangenomen. Dan gaan we nu over tot stemming. Oh, mijnheer Smit,
gaat uw gang.
De heer Smit: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ook mijn vorige collega, het betekent voor ons niet
impliciet de behandeling. Wij achten een behandeling nu niet gewenst. Dat gaf ik net aan. Dank u, voorzitter.
De voorzitter: Uw punt is duidelijk, de vraag is alleen, waarom acht u het niet gewenst? Nog even voor alle
duidelijkheid.
De heer Smit: De woorden van mijnheer Rutten en mevrouw Van Zetten. We hebben de brief onvoldoende
kunnen beoordelen, we hebben de technische vragen van het CDA niet kunnen beoordelen. We hebben geen
mogelijkheid gehad om insprekers te horen. Er kon ook nauwelijks of niet collegiaal overleg plaatsvinden dus
dit er doorheen duwen en dan kijken of je een paar vragen kunt stellen en een paar antwoorden kunt krijgen

is geen toegevoegde waarde. Dit moeten in zijn geheel met aandacht behandeld kunnen worden en dat kan
bij een interpellatiedebat bij de volgende raadsvergadering. Dank u wel, mevrouw de voorzitter.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Smit. Mevrouw Eckhard. Kunt u dat nog een keer herhalen?
Mevrouw Eckhard: Ik wil graag gewoon mijn fractie overleggen en daar heb ik vandaag niet de tijd voor gehad.
De voorzitter: Oké, prima. Zijn we dan nu allemaal aan de beurt geweest? Gaan we dan over … Ja, mijnheer
Linder. Ik wil best even … Ja hoor, gaat uw gang.
De heer Linder: Nee, wij hebben die brief ook nog niet goed kunnen lezen en ook kunnen bespreken. Het lijkt
me sowieso handig dat ook iedereen die de brief gelezen heeft zodat ook de mening van de burgemeester
duidelijk is, of zijn uitleg daarin. Dus ik denk dat het handiger is om het vanavond niet te bespreken.
De voorzitter: Goed, nu is het wel zo dat de burgemeester hier straks natuurlijk ook zit om meer duidelijkheid
te verschaffen, mocht dat mogelijk zijn. Maar het is allemaal aan u.
Mevrouw Van Zetten: Maar ik vind, ik wil wel een punt van orde maken want het is gewoon, u bent de
voorzitter maar het is gewoon eigenlijk niet netjes zoals nu ineens een onderwerp op de agenda wordt gezet
zonder dat de helft van de leden hier zich niet goed hebben kunnen voorbereiden. Dat is toch geen basis voor
een vergadering?
De voorzitter: Nou, mevrouw Van Zetten, het is algeheel bekend dat de leden van deze commissie zelf over
hun eigen agenda gaan. Ik ben totaal neutraal, mij maakt niet uit. Dus het is hier wat de meerderheid hier
vindt. Wat geagendeerd wordt dat wordt geagendeerd. Zo is het volgens mij altijd geweest en ik ga er niet
over. Wacht even, mijnheer Van den Raadt, gaat uw gang.
De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter, het klopt helemaal. Het mag gewoon geagendeerd worden. Als dat
wordt geagendeerd heb ik graag een pauze om het te kunnen lezen. Ik heb ook geen idee waar het over gaat.
Dank.
De voorzitter: Het kan aan mij liggen maar ik heb daar niets van begrepen. Zou u het nog een keer kunnen
herhalen?
De heer Van den Raadt: En dan speciaal voor u.
De voorzitter: Veel beter, gaat uw gang.
De heer Van den Raadt: Ja, zie je, als ik het speciaal voor u doe dan is het altijd beter. Nou, natuurlijk kan
iedereen gewoon dingen agenderen, dat zijn inderdaad de regels. Dan wel het verzoek dat, als het
aangenomen wordt, dat er voldoende pauzetijd komt om alles te lezen.
De voorzitter: Ja, ik weet niet wat u voldoende vindt, er zit een pauze tussen dus dat kan in principe voldoende
zijn. Ik wil nu toch echt overgaan tot stemming. Oh, mijnheer Trompetter, nog een kleine toevoeging.
De heer Trompetter: Ja, want als ik het niet begrijp, de meerderheid van de commissie betekent dus dat de
coalitie altijd alles kan agenderen met de meerderheid. Dat stel ik dan bij deze vast.

De voorzitter: Ja, maar de oppositie kan ook alles agenderen en als daar … Het is geen coalitie-oppositie zaak.
Er is gewoon een agenda, die ligt voor, daar wil iemand wat aan toevoegen en of dat nou de oppositie is of de
coalitie, iedereen heeft dezelfde rechten. Dus ik zie het probleem eigenlijk niet zo. Bovendien wordt hier ook
niet, ik proef een beetje dat er wordt gedaan alsof dat interpellatie debat hiermee is afgeschoten. Dat is dus
niet het geval. We kunnen het hier inhoudelijk behandelen en vervolgens alsnog een interpellatiedebat
houden. Mijnheer Drost.
De heer Drost: Nou ja, voor de duidelijkheid, het is ook niet ter advisering aan de raad, dit punt, met fracties
overleggen. Het is gewoon even een moment om dit onderwerp verder te bespreken. Meerdere partijen
hebben ook met elkaar kunnen concluderen dat er een interpellatiedebat nodig is. Nou, dan kunt u denk ik
ook wel vanavond van gedachten wisselen over dit onderwerp, lijkt me zo. Als u die conclusie wel hebt kunnen
trekken.
De voorzitter: Ik ga gewoon over tot stemming. Wie is er voor behandeling van dit onderwerp, alvast, zeg ik er
met klem bij, vanavond en dan eventueel een interpellatiedebat, mocht dat nodig zijn, over twee weken? Ik
zie GroenLinks, CDA, D66 en PvdA. En wie wil het niet? Dat zijn de andere partijen. OPH ook niet, en Trots?
De heer Van den Raadt: Nee, voorzitter, de officiële pauze gebruik ik graag als pauze. Als er geen extra pauze
komt dan niet.
De voorzitter: Er is gewoon een eetpauze, mijnheer Van den Raadt. Hebt u daar genoeg aan? Goed. Dan
concludeer ik dat, het is een gewogen meerderheid dus dan gaan we het er vanavond wel over hebben en dan
kijken wat daar de uitkomst van is.
Mevrouw Van Zetten: Mag ik even, hoe laat is dat ongeveer want ik ga zo weer even naar commissie beheer.
De voorzitter: Dat zal dan zijn om tien voor half negen en dat is dan op de plek van de rapportage plan van
aanpak diversiteit en inclusie.
3.

Mededelingen commissieleden en wethouder(s)
De voorzitter: Ja. Gaan we door naar mededelingen van de commissieleden of van de wethouder. Mijnheer
Rog, heeft u nog iets te melden?
Wethouder Rog: Ja, ik mag u melden dat afgelopen woensdag, gisteren, de aandeelhoudersvergadering van
Werkpas plaatsvond en in deze algemene vergadering van aandeelhouders is de begroting 2021 van de
Werkpas Holding vastgesteld en is gesproken over de voorlopige resultaten van het jaar 2020. Uw commissie
zal ik hierover binnenkort via een informatienota uitgebreider informeren.
De voorzitter: Dank u wel.

4.

Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst
De voorzitter: Wat betreft de agenda voor de komende vergaderingen. De volgende vergadering is op 1
februari. Ter advisering is nog niets ontvangen, ter bespreking is ontvangen het actieprogramma veiligheid en
handhaving 2021 inclusief de brief over de politiecapaciteit. Zijn er, wat betreft deze commissie, nog punten
die geagendeerd dienen te worden? Mijnheer Trompetter.

De heer Trompetter: Ja, dan heb ik eventueel punt 3.2.1, dat gaat over de klachtenregelingen bij aanbieders.
Daar heb ik eigenlijk maar een vraag over dus agendering hoeft niet per se als ik die ene vraag nu ook kan
stellen. In het stuk staat dat de klachtencoördinator langdurig afwezig is geweest.
De voorzitter: Nee, we hebben nu geen rondvraag meer behalve over corona. Zou u die vraag schriftelijk
kunnen stellen en dan, mocht het zo zijn dat het antwoord onbevredigend is, dat we hem even achter de hand
houden en dat we hem dan alsnog agenderen?
De heer Trompetter: Precies, ik wil nog wel de mogelijkheid hebben dat dat kan.
De voorzitter: Ja. Dan noteren we hem zo.
De heer Trompetter: En ik wil graag artikel 2.2, taskforce mensenhandel agenderen.
De voorzitter: Welk nummer is dat, zegt u?
De heer Trompetter: 2.2.
De voorzitter: 2.2. Mag ik handen zien van de mensen die voor agendering van 2.2 zijn? Ik heb trouwens uw
argumentatie nog niet gehoord, sorry.
De heer Trompetter: De argumentatie om 2.2, taskforce mensenhandel te agenderen is dat we, wat ik de
vorige ook heb gezegd, een raadsmarkt hebben gehad bijvoorbeeld over het versneld opsporen van
mensenhandel en daaraan gerelateerde zaak op internet en dat we daar niks meer over hebben gehoord. Ik
wil daar graag het gesprek over aangaan hoe de keten samenwerking is en of dat beter is geworden dan de
vorige keer dat we het erover gehad. Dus ik heb echt wel wat puntjes daarover.
De voorzitter: Dan stel ik nogmaals de vraag, is er een meerderheid te vinden binnen deze commissie voor
agendering van dit stuk? Ja, ik zie voldoende bijval. U ontvangt een formulier, mijnheer Trompetter, waarin u
uw argumentatie nogmaals kunt opschrijven en wat u verwacht van de overige raadsleden. Zijn er verder nog
stukken die geagendeerd dienen te worden? Mevrouw Van der Windt, gaat uw gang.
Mevrouw Van der Windt: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal eerst eventjes een technische vraag stellen over die
‘…’ van Werkdag omdat ik de indruk heb dat de zorgbrede governancecode toch wel op een opvallende
manier wordt toegepast. Maar ik zal er eerst een technische vraag over stellen en kijken of we dat vervolgens,
of artikel 38 vervolgens geagendeerd moet worden. Ik zal heel graag de korte wapenstok willen agenderen
want de antwoorden die we nu hebben gekregen gaan eigenlijk over de bestuursrechtelijke bevoegdheid van
Zandvoort terwijl ik toch ook wel graag een debat zou willen hebben over de privaatrechtelijke verhouding
tussen Haarlem als werkgever en van de boa’s en Zandvoort die die verhouding niet heeft maar wel
afwijkende eisen en verplichtingen wil opleggen aan de boa’s van Haarlem in strijd met wat wij hier eerder
hebben afgesproken.
De voorzitter: Nou, uw argumentatie is mij in ieder geval duidelijk. Is er een meerderheid voor het bespreken
van dit onderwerp? Ik zie een duidelijke meerderheid. Ook u ontvangt een formulier. En wat betreft het
andere punt wat u misschien wil agenderen naar aanleiding van de technische vraag, voor u geldt hetzelfde,
mocht die beantwoord beantwoording onvoldoende zijn, wat u betreft, dan horen wij dat graag en kunnen we
hem alsnog agenderen. Ja, akkoord? Prima. Verder nog zaken die geagendeerd dienen te worden? Nee? Zijn

er op de jaarplanning en actielijst nog zaken waar de commissie de wethouder wil vragen om verduidelijking?
Mijnheer Trompetter.
De heer Trompetter: Ja, dank u wel. Ik denk dat we het actiepunt van die ombudsman, dat punt. Alleen op dat
ene punt na waarvan die ene vraag die er nog ligt, hoe het nu staat met de klachtencoördinator die langdurig
afwezig was, dat halverwege 2020 opgelost zou zijn. Maar wat Actiepartij betreft is het actiepunt Wmo
vertrouwenspersoon nog niet afgedaan. Het is een ander soort punt dan klachtenpunt. Hij staat er ook apart
op en ik wou alleen maar even aangeven dat wat ons betreft die motie, dat actiepunt niet afgedaan is.
De voorzitter: Er zat iemand tegen de griffier aan te praten. Het ging over het stuk op de actielijst over de
ombudsman. Dat was een motie, toch, mijnheer Trompetter?
De heer Trompetter: Het is een toezegging, ik denk dat het een motie is, voor die ombudsman. Die is wel
afgedaan met de brief over klachtenbehandeling. Maar het actiepunt Wmo vertrouwenspersoon wat mij
betreft niet omdat het een totaal ander iets is. Ik heb nu wat casuïstiek, waar ik u niet meer gaan vermoeien,
maar waarbij die samenwerking dus tussen die zorgpartijen in de stad heel veel te wensen overlaat. Dank u.
De voorzitter: Is dat 3.2.1? Dus op de actielijst, hè?
De heer Trompetter: Nee, want dat is de klachtenregeling ‘…’ alleen de Wmo vertrouwenspersoon niet. De
Wmo vertrouwenspersoon, die motie, die dus niet … Geen motie maar een toezegging van de burgemeester.
Daar is nog niet aan voldaan, wat Actiepartij betreft.
De voorzitter: Bij de ter kennisname ingekomen stukken, zegt u. Of bij de actielijst?
De heer Trompetter: In de actielijst staat het Daar hebben we het nu over, toch?
De voorzitter: Toch de actielijst. Ja precies, dat dacht ik ook namelijk. We hebben het over de actielijst. We
gaan er zo even naar kijken.
De heer Trompetter: En beide punten staan erop. Daar staat zowel het punt op als zeg maar opvolging geven
aan de aanbevelingen van een landelijke ombudsman als wel de Wmo vertrouwenspersoon en ik wil
voorkomen dat dat laatste punt van die Wmo vertrouwenspersoon ‘…’ van de actielijst verdwijnt.
De voorzitter: Verder geen zaken? Jaarplanning, actielijst, nee?
5.

Transcript commissie d.d. 1 december en 10 december 2020 (openbaar en besloten deel) (alleen naar
aanleiding van)
De voorzitter: Wat betreft het transcript van de commissie van 1 december en 10 december. Zijn daar nog
opmerkingen over? Nee.
Ter advisering aan de raad

6.

17.15 Vaststelling nieuwe Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem (MR)
De voorzitter: Dan gaan wij verder met agendapunt 6, het stuk ter advisering aan de raad aangeboden,
vaststelling nieuwe algemene subsidieverordening van de gemeente Haarlem. De raad wordt gevraagd de

subsidieverordening vast te stellen. Door deze verordening te actualiseren wordt het traject om subsidie aan
te vragen, te verlenen en vast te stellen verder gestroomlijnd. De voorgestelde wijzigingen zorgen ervoor dat
het subsidieproces efficiënter zal zijn en beter aansluit op de praktijk. Wie mag ik als eerste het woord geven?
Mijnheer Van Reenen, gaat uw gang.
De heer Van Reenen: Dank u wel, voorzitter. Jouw Haarlem wil in ieder geval de ambtenaren complimenteren
met de helderheid van het stuk, daar waren we erg blij mee. Goed overzicht. Des te opvallender was dat onder
punt 4, argumenten, ons oog viel op de paragraaf bevoegdheid vaststellen subsidieplafonds waarin het college
vraagt om de bevoegdheid te krijgen, die nu bij de raad berust, om die plafonds vast te stellen. Wij vinden dat
een ongewenste uitholling van het budgetrecht van deze raad en zijn daar dus fel tegen. We kondigen daarom
bij dezen een amendement aan, om dat er weer uit te halen. Dank u wel, voorzitter.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Reenen. Mijnheer Trompetter.
De heer Trompetter: Dank u wel, voorzitter. Ook dank aan de ambtenaren voor de beantwoording van de
technische vragen die ik over het stuk gesteld heb. We hadden hetzelfde punt als Jouw Haarlem en zullen het
amendement dan ook mede indienen. Dus met dat budgetplafond, wat ons betreft is dit weer een volgende,
een kleine uitholling van de raadbevoegdheid omdat, zeg maar in de praktijk, als budgetten fors overschreden
worden of overschreden worden …
De voorzitter: Mijnheer Trompetter, u hebt, sorry dat ik u onderbreek, u heeft een interruptie van de heer Van
den Doel. Ga uw gang, mijnheer Van den Doel.
De heer Van den Doel: Ja, ik wou al eerder interrumperen maar ik dacht, ik wacht even af tot mijn eigen beurt,
maar nu twee mensen over het subsidieplafond beginnen. Ik dacht ook van, wat moeten we daarmee?
Moeten we dat willen dat het subsidieplafond weggaat bij als raadsbevoegdheid en collegebevoegdheid
wordt? Dus daar wilde ik inderdaad een vraag stellen. Maar ik vind u wel erg kort door de bocht om, voordat u
ook maar enigszins een reactie heeft van het college, ongelijk kan een amendement aan te kondigen. Dat lijkt
mij een beetje voorbarig, op zijn hoogst. Vindt u niet?
De heer Trompetter: Nou ja, ik had hem nog niet in mijn tekst staan maar ik denk, Jouw Haarlem die noemt
hem en wij vinden dat ook een punt, laat ik er aan toevoegen, mocht de beantwoording onbevredigend zijn. Ik
wil er nog iets aan toevoegen dat de praktijk is dat als, zeg maar, de budgetten worden overschreven er
gewoon een verzoek komt om bij te plussen, dat gebeurt ook meestal. En als er bijvoorbeeld stelposten en
post onvoorzien niet uitgegeven zijn er bijna niet te achterhalen is, ook niet als je technisch uitvraagt, waar het
geld blijft. Dus dat is een van de argumentaties ik daarvoor heb. Dan heb ik nog een vraag aan het college. Er is
geen verwijzing opgenomen naar de subsidiëring van bijeenkomsten waar zwarte Piet aanwezig is. Dat hoeft
misschien per se ook niet maar dan wil ik wel weten op welke wijze het college daar dan wel in voorziet. Dank
u.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Trompetter. Wie mag het woord geven? Niemand? Dan is het woord aan
de heer Rog, gaat uw gang.
Wethouder Rog: Ja, dank u wel, voorzitter, en dank aan de leden die een aantal vragen nog concreet hebben
gesteld. De wijzigingen zijn in lijn met de modelverordening van de VNG en volgens mij zijn een aantal zaken
ook gezegd, in positieve zin, die ook gedeeld worden door uw commissie. Dat is fijn ook om te horen. Met
name Jouw Haarlem en de Actiepartij hebben vragen over het subsidieplafond en stellen daarbij dat dan het

budgetrecht van uw raad uiteindelijk beperkt zou worden. Nou, dat is geenszins de bedoeling van het college
en dat is ook niet de uitwerking van deze verordening. Het is zo dat, nog steeds, uw raad de beleidsdoelen en
de budgetten vast zal stellen en dat het gaat, als het gaat over de subsidieregeling en het plafond daarin, dat
dat eigenlijk niet meer is dan het vaststellen van een maximumbudget voor een specifieke categorie subsidies.
Maar dus wel binnen de budgetten die de raad beschikbaar stelt. Het is dus de bedoeling dat er eigenlijk
efficiënter gehandeld kan worden op beleidsthema’s waar u het college opdracht toe geeft en die wij dan
sneller kunnen doorpakken.
De voorzitter: U hebt een interruptie van de heer Van Reenen. Ga uw gang.
De heer Van Reenen: Ja, voorzitter, dat is de motivatie zoals die ook in het stuk staat, en die hebben we goed
gelezen en die begrijpen we. Maar het gaat er nu juist om dat wij dit moment een verdergaande controle
hebben die we dan kwijt raken. Daar zijn we niet zo voor. Dus nogmaals, wij zijn nog steeds van zins om dat
amendement in te dienen hierop. Tenzij u nu komt met iets nieuws. Dank u wel.
De voorzitter: Mijnheer Trompetter, gaat uw gang.
De heer Trompetter: Dank u wel, voorzitter. Sommige budgetten waar nu ook budgetplafonds voor zijn
ingesteld, in overleg met de raad, dat is op zich een heel precair proces, denk ik, omdat sommige zaken ook
open einde regelingen zijn zoals jeugdzorg en Wmo. Dus dat is dan heel precair en ik denk dat het wel
verstandig is om daar de raad in mee te nemen om dat soort plafonds vast te stellen, juist omdat het budget in
principe onuitputtelijk is.
De voorzitter: Mijnheer Van den Doel.
De heer Van den Doel: Ja, inderdaad het antwoord wat we verwachtten maar het is niet het antwoord wat we
wilden. Ik zou graag vragen, heeft u daar wat voorbeelden bij want ik kan 123 niet de niet de impact zien van
wat u nou precies doet. Ik heb er allerlei voorstellingen van en aan de hand van mijn eigen voorstelling ben ik
niet geneigd daarmee akkoord te gaan. Maar ik laat me graag overtuigen als u zegt van nou, ik wil wat meer
handvatten om daar een besluit over te kunnen nemen dan alleen maar, het is binnen de kaders maar
inderdaad, wat gezegd is, van bepaalde subsidies zijn de kaders oneindig en hoe kan je dan een plafond
overlaten aan het college. Willen we dat? Nou goed, dat soort vragen. Dus ik zou daar graag wat meer
specifiek antwoord op willen.
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Van den Doel. Wethouder, gaat uw gang.
Wethouder Rog: Ja, dank u wel. Voorbeeld van Wmo jeugdzorg is geen subsidie. Het gaat hier vaak echt over
subsidieregelingen, over enkele tienduizenden euro’s. Maar laten we een voorbeeld nemen van aardgasvrij.
Uw raad heeft daarvoor een budget beschikbaar gesteld en het college kan daarmee een aantal woningen
helpen. Dat gaan we dan dus ook doen maar als dan blijkt dat de subsidie eigenlijk te laag is om mensen
daadwerkelijk over te halen om gebruik te maken van die subsidie dan zou het college, zonder dat dat dus
eerst een collegebesluit en daarna een commissie- en raadsbesluit vergt, alsnog aan die knoppen kunnen
draaien om mensen te verleiden om daadwerkelijk datgene te doen wat de raad aan het college als opdracht
heeft meegegeven.
De voorzitter: U hebt nog een interruptie van de heer Trompetter.

De heer Trompetter: Dank u wel, voorzitter. Dat lijkt mij toch niet nodig, als het geld op is, is het geld op. Dan
zegt u toch gewoon van, het is klaar. We hebben zoveel budget voor het aardgasvrij maken voor particuliere
huiseigenaars. Als het geld op is, is het geld op, sorry. ‘…’ dan komt u weer. Maar ik snap dus niet wat … Ik
snap die argumentatie niet waardoor dat budgetplafond, het recht om het in te stellen, dan nu bij de raad
weggaat.
De voorzitter: Mevrouw Wisse, gaat uw gang.
Mevrouw Wisse: Ja, dank u wel. Ja, ik wilde eigenlijk datzelfde voorbeeld noemen van aardgasvrij als
voorbeeld waarom we juist per regeling als raad die bevoegdheid zouden moeten willen houden. Want ik kan
me daar herinneren dat die specifiek op koplopers was gericht. Bij de PvdA hebben we toen het punt gemaakt
dat mensen die toch al makkelijk duurzaamheidsmaatregelen kunnen treffen nu ook nog eens een keertje met
die subsidie werden geholpen. Als zo’n regeling dan alleen aan het eind van het jaar met een groot budget
met de begroting, dan kunnen wij niks mee doen. Wij zouden natuurlijk liever die bevoegdheid bij onszelf
houden in plaats van het college de vrijheid geven om aan te passen. Dank u wel.
De voorzitter: U hebt ook nog een interruptie van de heer Smit en een interruptie van de heer Van den Doel.
Mijnheer Smit, gaat uw gang.
De heer Smit: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mijnheer de wethouder, u maakte de opmerking dat u
zonder tussenkomst van de raad sneller kunt acteren. Dat zal in zijn algemeenheid waar zijn, en dan moeten
we misschien maar thuisblijven voortaan, maar dat bedoelt u niet. Het kan soms, als u terug moet naar de
raad, iets meer tijd kosten, maar op dat moment vraagt u aan de raad om zijn bevoegdheid te gebruiken. Dan
is dat in een voorbeeld waarin u bijvoorbeeld aangeeft dat er wellicht een subsidieregeling met te lage
bedragen mensen niet enthousiasmeert om, en dat is dan prachtig de reden om terug te komen om te
constateren dat het niet werkt en dan vraagt u aan de raad om hogere bedragen per aanvraag toe te kennen.
Kost even tijd maar ik denk dat dat in het belang van de democratie toch wenselijk is. Dank u wel, mevrouw de
voorzitter.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Smit. Mijnheer Van den Doel.
De heer Van den Doel: Dank u wel, voorzitter. Ja, wethouder, dat ene voorbeeld dat geloof ik op zich wel,
maar of ik het er mee eens ben of niet is wat anders. Maar u zegt, dan kunnen we het budget verhogen, maar
dan haal je dat ergens vandaan. Volgens mij stellen we al die budgetten in dus dan gaat u tussen budgetten
schuiven. Begrijp ik dat goed? Want dat is wel van belang. Kijk, als wij zeggen, u hebt voor verduurzaming van
het huizenbezit heeft u 2 miljoen en een van de regelingen is het stimuleren en daar gaat 1 miljoen heen, en u
zegt, dat is tekort dus dan doen we 1,2 miljoen maar er gaat van de andere verduurzaamheidsopdracht twee
ton af. Dat is een beetje schuiven waar ik de zin wel van in zie om dat snel te kunnen doen maar volgens mij
stellen we op dat niveau bijna die subsidies vast. Dus het is me dan weer net even … Snapt u wat ik bedoel?
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van den Doel. Ga uw gang.
Wethouder Rog: Nee, het is natuurlijk ook waar dat in alle gevallen er ook een begrotingsvoorbehoud,
inderdaad, gemaakt zou moeten worden. Ik kan als ander voorbeeld wel aangeven dat we bijvoorbeeld ‘…’
coronamaatregelen soms snel actie willen ondernemen. Het is inderdaad dus een voorstel van het college aan
uw commissie omdat wij denken dat we daarmee binnen de kaders die u dus stelt inderdaad sneller en
flexibeler kunnen handelen. Ik kan daar ook bij aangeven dat ik natuurlijk graag bereid ben … Iedere

aanpassing in de financiën zal altijd in de planning en control cyclus worden meegenomen. Dus in die zin krijgt
u dat ook en ik zou ook natuurlijk kunnen toezeggen om u als … Om de commissie iedere keer wanneer wij
kiezen voor zo’n aanpassing, om daar de commissie over te informeren zodat u het alsnog kunt agenderen.
Maar dit is wel het voorstel wat het college graag wil doen.
De voorzitter: Duidelijk. Mevrouw De Raadt, gaat uw gang.
Mevrouw De Raadt: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik dacht dat het me eerst duidelijk was, nu begin ik toch
weer een beetje te twijfelen dus nog even een verduidelijkende vraag. Moet ik het anders misschien
andersom zien? Dus bijvoorbeeld dat er 2 miljoen beschikbaar is voor duurzaamheid. Het college dat ziet dat
er eigenlijk niet zo heel veel aanvragen worden gedaan om het huis te verduurzamen. Kortom, dat geld blijft
maar op de plank liggen. Dat zou zonde zijn want de raad heeft wel een bepaald budget gesteld dat moet gaan
naar duurzaamheid. Dan zegt het college, oké, dan zetten we een budgetplan in, we verlagen het bedrag wat
we beschikbaar hebben voor de huizenverduurzaming omdat daar toch niet zoveel vraag naar is en we zetten
het overige geld in voor andere zaken. Zou dat misschien iets kunnen zijn?
De voorzitter: Ja, u mag antwoorden. We hebben ook nog een bijdrage in tweede termijn van de heer Van den
Raadt. Zullen we die eerst even doen? In zijn algemeenheid. Mijnheer Van den Raadt.
De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter, Trots Haarlem had inderdaad ook wat gelezen over dat subsidieplafond,
zijn wij het ook niet mee eens dus wij zullen onze vrienden van Jouw Haarlem steunen met dat amendement,
ons logo mag erop. En artikel 16 over het verhogen van het bedrag van 50.000 naar 100.000 waar dan nog
financieel de boeken over moeten worden bijgehouden, daar zijn we het ook niet mee eens. Dat willen we op
€ 50.000 laten dus daar zullen we ook een amendement voor indienen. Opvallend is nu dat de wethouder het
heeft over bijvoorbeeld de coronamaatregelen maar bij het onderwerp coronamaatregelen daar hadden we
toen nog wethouder Snoek aan de macht en bij die coronamaatregelen is al besloten dat de wethouder
helemaal carte blanche heeft qua uitgeven. Toen was Trots Haarlem de enige die daar niet mee akkoord ging
maar toen zei de wethouder, u kunt mij wel vertrouwen en toen zeiden wij, ja, maar straks zit u er misschien
niet meer. Nou, dat is nu precies het geval maar met de coronamaatregelen kunt u al onbeperkt geld uitgeven
zonder dat de raad daar wat aan kan doen dus dat is een slecht voorbeeld.
De voorzitter: Wethouder, gaat uw gang.
Wethouder Bot: Ik zou bijna zeggen, was het maar waar dat we onbeperkt geld konden uitgeven. Dat is zeker
niet de situatie. Maar het standpunt van de heer Van den Raadt is mij duidelijk. Mevrouw De Raadt heeft in
haar analyse gelijk, zo zit het dus inderdaad. Binnen een beleidskader kan er dan inderdaad geschoven worden
en in het voorstel wat we als college doen hebben wij de opdracht die u ons geeft met daarin het budget,
ruimte om inderdaad wat adequater te kunnen handelen wanneer dat nodig lijkt omdat er bijvoorbeeld te
weinig aanspraak op gemaakt wordt of wanneer we zien dat er meer mogelijkheden zijn. Wij geven daarmee
aan dus, kan mee in de p en c cyclus, kan daar de commissie over informeren. Als het gaat om de 50.000-€
100.000 waar de heer Van den Raadt het over heeft dan wil ik daarmee aangeven dat dit toch echt in lijn is
met hoe het ook in andere steden eraan toegaat en dat we op dit moment een accountantsverklaring vragen
die soms 3-€ 4000 kostte voor een subsidie van € 50.000 en dat vinden wij niet meer evenredig en niet meer
verantwoord. Dus ik ook van harte dat u daarmee kunt instemmen.
De voorzitter: U hebt nog een interruptie van de heer Van den Raadt.

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter, ik word natuurlijk getriggerd door het argument, dat hebben ze in
andere steden ook zo geregeld. Nou, laten we dan alles doen zoals het in andere steden gaat en dan kan ik u
vertellen dat de meerderheid ondertussen de hondenbelasting heeft afgeschaft dus bent u dat dan ook van
plan?
De voorzitter: Mevrouw De Raadt, u hebt ook nog een interruptie, gaat uw gang.
Mevrouw De Raadt: Nou, geen interruptie maar wat betreft de conclusie van het CDA, ik ben in ieder geval blij
dat mijn analyse in zoverre klopte, dan ben ik op dat punt gerustgesteld. Nou ja, wetende dat dat toch
eigenlijk al de huidige praktijk is, ziet het CDA verder geen probleem om hiermee akkoord te gaan. Ik denk dat
de handreiking die de wethouder doet om onze ieder geval nog eventjes te informeren, mocht zo’n moment
zich hebben voorgedaan, wat ons betreft voldoende is en goed.
De voorzitter: Mijnheer Van Reenen.
De heer Van Reenen: Dank u wel, voorzitter. Nieuwe collegae, ik had gisteren een discussie met mijn vader in
de keuken over een object dat ik slechts één per jaar gebruik bij het koken, dat had hij maar verwijderd want
ik gebruikte toch nooit. Maar gisteren had ik het nodig en was het wel weg. Dat is precies de situatie die we
hier aantreffen. Het is natuurlijk niet zo, voorzitter, dat wij de wethouder en het college op voorhand
wantrouwen in de besluiten die ze zouden nemen op dit punt. Dat is helemaal niet aan de orde. Dus de
vergelijkingen doen ook niet zo ter zake, wat ons betreft. Het gaat erom dat wij die besluiten toch willen
controleren. Dat is onze taak ook, daar zijn we voor als raad en dat mechanisme zou op dit punt wegvallen.
Daarom zijn we nog steeds tegen. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Reenen. Was het de eiersnijder of de meloensteker, dat wil ik nog wel
even weten. Mijnheer Van den Doel, gaat uw gang.
De heer Van den Doel: Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Van Reenen, maar u zegt, dan heb ik hem niet. Alsof
dat altijd het geval is dat als je subsidies verschuift, dat je dan opeens iets niet meer hebt. Ik bedoel, het is niet
zo dat we al die subsidies maar honderden jaren opslaan voor het geval dat we ooit eens een keer het geld
nodig zouden hebben. Dus ik snap de vergelijking die u maakt niet maar ik kan goed leven met, en ik ben
benieuwd wat u daarvan vindt, maar ik kan goed leven met de suggestie van de wethouder. Dat stelt onze
controlerende taak, mijnheer Van Reenen, helemaal juist neer. Het college neemt een besluit en koppelt dat
terug aan de raad en vraagt of wij het goed gevonden hebben of niet en dan kunnen wij daar wat van vinden.
Dus dat lijkt me uitstekend, dat lijkt me ook waarvoor we in het leven zijn geroepen.
De voorzitter: Mijnheer Van Reenen, wilt u daar nog op reageren?
De heer Van Reenen: Ja, dat wil ik wel. Persoonlijk zou ik ook in die richting denken en vond ik dat een aardige
opening van de wethouder, maar die wil ik dan mee terug nemen naar mijn fractie, voordat ik me daarover
kan uitspreken. Het ging mij er natuurlijk niet om dat ik bang was dat ik als raad het geld niet zou hebben, nee,
het gaat me om het controleren van wat daarmee gebeurt. Dank u wel.
De voorzitter: Ja, mijnheer IJsbrandy.

De heer IJsbrandy: Ja, Hart voor Haarlem kan zich goed vinden in de voorstellen van het college. Controleren
kan je inderdaad ook prima achteraf doen mits inderdaad in de planning en control documenten natuurlijk
verantwoording wordt afgelegd van de mutaties die gaandeweg plaatsvinden.
De voorzitter: Mijnheer Trompetter.
De heer Trompetter: Ja, wij blijven de bezwaren houden, mijn fractie, die wij eerder hebben geuit en in dat
licht wil ik ook nog wel opmerken dat ik er enige jaren geleden bij de behandeling, twee jaar terug, bij de
behandeling van de mandaatregeling zat er niet het stuk bij wat ooit door de raad, ooit aan het college is
gemandateerd. Daar het overzicht van heb ik nog steeds niet gezien. Dus nee, wij blijven bij ons standpunt,
maar ik meet signalen dat dat wel een meerderheid zal zijn, denk ik.
De voorzitter: U doet uw belofte van amendement gestand hiermee, hoor ik u zeggen.
De heer Trompetter: Nou ja, omdat Jouw Haarlem heeft gezegd ‘…’ zullen we kijken wat er langskomt en dan
zullen we dat beoordelen.
De heer Van Reenen: Als gezegd wil ik het terug meenemen naar de fractie maar het is zeer waarschijnlijk dat
we bij het amendement blijven, ja.
De voorzitter: In principe wordt het dan straks bespreekpunt tenzij u besluit alsnog uw amendement in te
trekken. Dan kan het een hamerstuk met stemverklaring worden. Maar daar komen we zo meteen aan. Trots?
De heer …: ‘…’.
De voorzitter: Nee, want we gaan nu de zwaarte vaststellen en mocht het dan toch niet nodig zijn kunnen we
hem altijd terugschalen. Mijnheer Van den Raadt, u hebt nog een opmerking. Ga uw gang.
De heer Van den Raadt: Nou, eigenlijk niet, voorzitter, maar wij zullen sowieso een amendement indienen
over dat subsidieplafond, dus dat blijft wel staan. Dank u.
De voorzitter: Dan wordt het sowieso een bespreekpunt. Wethouder, wilt u nog iets kwijt?
Wethouder Bot: Nee, ik denk dat de discussie die hier gevoerd is ook de discussie is die ook inderdaad in het
college heeft plaatsgevonden, die ik ook herken. Ik denk dat de heer Van den Doel op een heel juiste wijze
heeft samengevat dat juist die controlerende functie aan de ene kant echt blijft bestaan. Daar voegen we dus
aan toe ook de actieve informatie vanuit het college waar het gaat om zowel de P&C cyclus als wanneer daar
gewoon sprake van is geweest. Ik wilde daar … Ja, dat is eigenlijk het punt wat ik nog wilde maken.
De voorzitter: Goed. We hebben uw toezegging gehoord, dat nemen we mee, dat is verantwoording achteraf
in de P&C cyclus en hier, desnoods, in de raad, mocht dat nodig zijn. Er is een amendement sowieso al
aangekondigd dus het wordt een bespreekpunt.
7.

18.15 Nota garanties en leningen (MR)
De voorzitter: Dan gaan wij door naar het volgende onderwerp, onderwerp 7, tevens ter advisering aan de
raad, de nota garanties en leningen. De raad wordt gevraagd de nota garanties en leningen vast te stellen en

de nota garanties en leningen uit 2013 in te trekken. Wie mag ik het woord geven op dit onderwerp?
Mevrouw Wisse.
Mevrouw Wisse: Dank u wel, voorzitter. Ja, wij waren net al een voorstander van het in stand houden van de
raadsbevoegdheid om subsidieplafonds vast te stellen en mijn punt bij dit agendastuk borduurt daar een
beetje op voort. De garanties, die zijn bijna allemaal ten behoeve van woningbouw en daar is een soort
achtervang door het waarborgfonds sociale woningbouw dus ik denk niet dat we dat allemaal als raad hoeven
te bekijken. Maar welke andere garanties worden er afgegeven? Dat zijn er maar heel weinig, dat was 1%
volgens mij, maar zou die niet langs de raad kunnen zodat wij daar nog iets van kunnen zeggen en vinden,
vooral als het om veel geld gaat. Bijvoorbeeld als er straks energieprojecten zijn, grote energieprojecten
waarbij de gemeente zich garant wil stellen, dan denk ik dat het fijn is dat wij daar nog iets over te zeggen
hebben. We kunnen bijvoorbeeld voorwaarden stellen over lokaal eigendom of wat dan ook. Dus kortom, bij
alle niet woningbouwgaranties zou het, wat de PvdA betreft, fijn zijn als die nog terugkwam in de raad.
Hetzelfde punt wil ik maken bij de leningen. Driekwart gaat over revolverende fondsen bij de SVn. Dat zal vast
prima zijn maar die andere kwart van die leningen, wat voor bedragen zijn dat, aan wie? Leningen doen we
niet tenzij maar als we het wel doen, waarom? Heel graag die ene kwart terug naar de raad. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Wisse. Mijnheer Rijbroek? Nee. Mijnheer Trompetter.
De heer Trompetter: Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me geheel aan bij de PvdA.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Trompetter. Verder geen bijdrage voor de eerste termijn? Mijnheer Van
Reenen.
De heer Van Reenen: Ja, ook aansluiting namens Jouw Haarlem. Dank u wel.
De voorzitter: Aansluiten bij de woorden van de PvdA, neem ik aan. Dan geef ik nu het woord aan de
wethouder, gaat uw gang.
Wethouder Rog: Het gaat allemaal heel snel, voorzitter. Dat is heel goed, ik ben het veel stroperiger gewend in
het Haagse. Wij, concreet, de vraag van de Partij van de Arbeid waar een aantal fracties zich bij hebben
aangesloten over de leningen en de positie van de raad. Daarvan is het zo dat wij dit soort leningen altijd al
met voorrang langs de raad brengen. Dus in die zin bent u daar gewoon bij betrokken en dat verandert niet
met deze nota.
De voorzitter: Mevrouw Wisse.
Mevrouw Wisse: Wat ik in het stuk las is dat het college besluit op advies van de treasury commissie. Dus ik zie
dan geen rol, geen raadsbevoegdheid daarin voorkomen?
Wethouder Bot: Dat is het punt bij garanties dus dat is inderdaad de situatie, dat was dus ook zo. Juist met
leningen is het zo dat dat met voorrang langs de raad gaat.
De voorzitter: Dan neem ik aan dat dit stuk voldoende besproken is en kan het, wat mij betreft, door als
hamerstuk naar de raad. Gaan we daarmee akkoord? Prima. Dan hebben we nu een eetpauze en die is echt
behoorlijk wat vroeger dan gepland. Maar dat maakt wel dat we echt een heel lange leespauze hebben. Ik stel
wel voor dat we de pauze gewoon op 25 minuten houden en niet op anderhalf uur. Nou, dan zie ik u om tien

over zeven weer terug hier. We kunnen wel een punt naar voren halen, denk ik. Maar ik weet niet of de
burgemeester er al is. De burgemeester zit in de commissie beheer en de insprekers die zijn er nog niet dus
nou, ik zou zeggen, tien over zeven weer hier terug. Er is niets aan te doen, het spijt mij. Eet smakelijk en
neem je tijd.
Eetpauze
De voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom terug bij deze vergadering van de commissie bestuur. We
gaan weer beginnen. Mag ik de leden van deze commissie vragen stil te zijn. Dank u wel, mijnheer Trompetter,
mevrouw De Raadt. We beginnen met een aantal insprekers, wij hebben vijf insprekers. De insprekers hebben
instructies gekregen, het is volstrekt duidelijk hoe het werkt, hè? U hebt drie minuten de tijd om in te spreken
en na twee en een halve minuut ga ik roepen, stop, of iets in die trant, en dan moet u een beetje gaan
afronden. Dan hebt u de mogelijkheid om de vragen te beantwoorden die hier gesteld worden.
De heer Pos: ‘…’.
De voorzitter: Nou, daar houd ik u aan. Ik ga het ook echt werkelijk klokken, mijnheer Pos. Mijnheer Pos, het
woord is aan u.
De heer Pos: Geachte voorzitter en gewaardeerde leden van de commissie bestuur. Het college heeft u in een
raadstuk met bijlage een nieuwe verordening op de wijkraden 2021 toegestuurd ter overweging en
vaststelling door de gemeenteraad. Wijkraden worden voorgesteld als een onderdeel van het gemeentelijk
bestuur. Een groep actieve vrijwilligers die een belangrijke schakel vormt tussen de gemeente en haar
bewoners. De verordening op de wijkraden moet de handvaten bieden van de motivering voor en het
functioneren van de wijkraden. Het voorgelegde document van eind 2020 is knullig, onduidelijk en onvolledig.
Acht zienswijzen werden ingediend waaronder een fundamenteel document gesteund door velen uit de stad.
Daar wordt separaat straks over ingesproken. Om onbegrijpelijke privacy redenen worden de zienswijzen niet
gepubliceerd en slechts een knullig staartje met opmerkingen uit zienswijze is gemaakt. Dat heeft u wel. De
reactie daarop en resulterende aanpassingen zijn onoverzichtelijk, onvolledig en reden voor ons, indieners van
de zienswijzen, u te verzoeken te vragen om inzage in alle ingediende zienswijzen. Vervolgens kunt u kijken of
daar adequaat op is gereageerd. De Krim zienswijze is u toegestuurd met deze inspreekttekst. Bespreek
vanavond onduidelijkheden over de begrippen gebied, buurt, wijk en stadsdeel. Een wijkraad
vertegenwoordigt niet een wijk maar een buurt. Maak ons dan een buurtraad. Een gebiedswethouder bestaat
niet. Wat is de rol van het WBO? Geef duidelijkheid. Ook is er behoefte aan een escalatieladder. Hoezo moet
een uitdaging waar de gebiedsverbinder niet uitkomt, escaleren naar een niet nader gedefinieerde
gebiedswethouder. Er is een tussenlaag, de gebiedsmanager. Wat is diens rol? Onduidelijkheid alom. In 10 jaar
tijd is er niets veranderd in de budgetten en de opbouw daarvan. Alles evolueert en vraagt om aanpassingen.
Op de rol van de wijkraden wordt niet alleen bezuinigd, nee, het wordt afhankelijk gemaakt van een aantal
wijkraden dat op een bepaald jaar in de stad actief is. Volstrekte anarchie, zo kan geen enkel
vrijwilligersinitiatief functioneren. Wij verzoeken u de wethouder aan te sporen …
De voorzitter: Mijnheer Pos, u bent bijna op 2 minuut 58.
De heer Pos: Ik dank u wel. En als u nog vragen heeft dan kunt u die nu stellen.
De voorzitter: Dus zo werkt dat, als ik wat roep dan houdt u op. Prachtig. Zijn er vragen voor deze inspreker?
Mijnheer Trompetter.

De heer Trompetter: Ja, dank u wel, voorzitter. Mijnheer Pos, u hebt het over het escaleren van de rol van de
wethouder. Het is niet duidelijk hoe dat dan precies zit en welke wethouder dat dan is. Voor welke wijk? Hoe
moet ik het zien?
De heer Pos: Met die escalatie bedoel ik dat er staat in het document dat er verbinding is, de verbinder. Dus
als je een probleem zou hebben in de wijk dan kan je dat bespreken met de verbinder. Als je het niet op kan
lossen met de verbinder of hij het niet kan oplossen, dan kan hij naar de wijkwethouder of de
gebiedswethouder. Daar zitten nog lagen tussen. Dus een heel belangrijke man is, in ons geval, Hans Vriend,
dat is de gebiedsmanager en die wordt nu helemaal overgeslagen. Dus ik denk niet dat het nodig is dat voor
elk wissewasje dat de verbinding niet kan oplossen, hij naar de wethouder moet. Dus ik wil duidelijkheid in die
gelaagdheid van die escalatiestructuur.
De voorzitter: Dank u wel. U hebt nog een vraag van de heer Trompetter, gaat uw gang.
De heer Trompetter: Ja, nog een aanvullende vraag. Dus u zegt eigenlijk dat u de functie van gebiedsmanager
in dat rijtje mist.
De heer Pos: Dat klopt. Er zijn niet meer mensen, er is ook nog een gebiedsregisseur dus wat de rol daarvan is
weet ik niet. Maar er zijn meerdere mensen die in een stadsdeel actief zijn en het is denk ik te kort door de
bocht om gelijk van een verbinder naar de wethouder te moeten gaan.
De voorzitter: Zijn er verder nog vragen? Mijnheer Gün.
De heer Gün: Ja, dank u wel, voorzitter. U hebt het over de besturing, de ‘…’ zeg maar van het samenspel
tussen de gemeente, het college en de wijk- of buurtraden, zoals u het noemt. Daarover zullen we de
wethouder bevragen, maar ik heb ook een vraag aan u, er wordt in het stuk ook veel gesproken over het
managen van de verwachtingen en dat die niet altijd met elkaar overeenkomen en daarin geven de wijkraden,
of een aantal e-mails die wij hebben ontvangen, die staan daar ook vol van, dat de wijkraden of de vrijwilligers
het gevoel hebben dat we niet altijd geheel worden meegenomen in alle dossiers en dat de
informatievoorzieningen naar de wijkraad toe erg versnipperd is. Kunt u die iets nader duiden?
De heer Pos: Ja, ik dank u wel voor de vraag want dat is ontzettend belangrijk. Ik ben vijf jaar voorzitter van de
wijkraad, ik ben nog nooit benaderd door de gemeente in de zin dat ik ingelicht ben over datgene wat er gaat
spelen in de wijk. Wij hebben een aantal heel grote dossiers die spelen. We hebben het over de snelfietsroute,
dat wisten we niet van tevoren. De turnhal die er moet gaan komen, wisten we niet van tevoren. Ik moest in
Canada van een website lezen dat er een woonwijkje gebouwd gaat worden op een parkeerplaats bij ons in de
wijk, bij de sporthal, maar dat was allemaal niet van tevoren gecommuniceerd. Dus de communicatie, in het
algemeen, vind ik heel zwak. Ik zou aan het begin, als wijkraad, geïnformeerd willen worden over mogelijke
plannen die bestaan.
De voorzitter: Mijnheer Gün, een aanvullende vraag.
De heer Gün: Ja. Nu zijn er wijkraden, waar ik zelf ook nog wel eens aanwezig ben, waar altijd een
gebiedsverbinder aanwezig is om bij elk wijkraadoverleg een aantal dingen toe te lichten. Gewoon letterlijk,
wat speelt er en wat komt er aan. Wilt u zeggen dat dat niet in elke wijkraad een gebruik is? Want ik woon ze
niet allemaal bij.

De voorzitter: Mijnheer Pos.
De heer Pos: Wij hebben een gebiedsverbinder. De enige keer dat wij die zien, zagen, want hij is nu vervangen,
hij is met pensioen, was tijdens de jaarvergadering. Dus op gewone reguliere wijkraadvergaderingen is er nog
nooit een gebiedsverbinder geweest.
De voorzitter: Mevrouw Eckhard.
Mevrouw Eckhard: Dank u. Mijnheer Pos, u hebt het in de laatste alinea over het verdelen van de gelden over
de verschillende wijkraden en dat dat afhankelijk is van of een wijkraad actief is of niet. Ik begrijp dat u het
daar niet mee eens bent. Kunt u iets anders voorstellen?
De heer Pos: Nou, in alle eerlijkheid, het is nu half januari en het is nog steeds niet duidelijk hoeveel geld,
hoeveel budget er is voor dit jaar. Dus normaal gesproken doe je dat ruim van te voren, normaal gesproken
moet je in november, het jaar daarvoor, moet je je budgetaanvraag doen. Dat hebben we nu nog niet kunnen
en mogen doen omdat er nog geen duidelijkheid is over hoeveel geld er zal komen. Dat is afhankelijk van het
aantal inwoners per 1 januari, dus dat is twee weken geleden, hoeveel er in je wijk wonen, maar ook de
sociale verdeeldheid, zeg maar hoeveel werkzoekenden er zijn. Het is een hele component, zeg maar. Dat is
nog steeds niet duidelijk. Het is dus afhankelijk van het aantal actieve wijkraden. Als er minder wijkraden zijn
dan is dat budget wat er blijkbaar op gemeentelijk niveau is, wordt dan door minder wijkraden verdeeld. Dus
dat soort onduidelijkheid is er en dat kan dus elk jaar wijzigen en daar kan je niet op bouwen.
De voorzitter: Mevrouw Eckhard, een aanvullende vraag.
Mevrouw Eckhard: Ja, wanneer weet u dat wel, hoeveel geld u krijgt?
De heer Pos: Ik heb, zoals natuurlijk gebruikelijk, voor zo’n bezoek aan jullie vandaag, gisteren nog weer
contact gehad en ik begrijp dat eind januari het voorstel rondgestuurd gaat worden. Voorstel in de zin van,
waarschijnlijk, en dit is het. Hoeveel dat wordt, weet ik niet maar de indicatie was over twee weken.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Pos. We hebben nog vier insprekers over hetzelfde onderwerp. Zijn er nog
vragen aan mijnheer Pos specifiek? Nee. Dan wil ik u hartelijk danken voor het inspreken. U gaat …
De heer Pos: Ik dank u ook allemaal. Ik ga eventjes mijn dingetje doen.
De voorzitter: Ja, u moet het hier dan een beetje schoonmaken en dan moet u vervolgens naar de
antichambre en dan moet u zo, en dan kunt u naar de refter. Dat is de volgorde. U hebt drie minuten de tijd en
ik ga u na tweeënhalve minuut ‘…’.
De heer Van Looveren: Ja, dank u wel. Geachte voorzitter en leden van de commissie bestuur. In het
zienswijze-overzicht is verwoord hoe de verordening op de wijkraden op enkele punten is aangepast. Met
deze aanpassingen is de verordening echter nog niet een instrument waar de wijkraden mee uit de voeten
kunnen. Om te beginnen gaat het totaal mis met artikel 1. De kaart met de wijkraadindeling heeft geen relatie
met de definitie van werkgebied. Wijkraden zijn gebaseerd op de buurten en die zijn niet zichtbaar op de
kaart. De zin over de samenstelling van de wijkraad, bij punt c, hoort hier niet thuis, moet ergens anders. Er
bestaat geen gebiedswethouder, we kennen alleen burgemeesters en wethouders. Bovendien wordt er bij
punt e en f een escalatieprocedure geïntroduceerd die in de praktijk niet zal gaan werken. De positie van de

wijkraden en de gemeente en het bestuur van de stad zijn niet benoemd en daarmee onduidelijk hoe ze elkaar
moeten aanspreken. In artikel 4.2 staat vermeld dat wijkraden goed gedocumenteerd mogen communiceren
met de gemeente. De huidige praktijk is dat dit doorgaans in dood zand valt en als we dan aandringen met een
Wob verzoek krijgen we vaak alleen onze eigen stukken retour. Wanneer de gemeenteraad op grond van ons
advies vragen stelt aan de wethouder, dan vindt dat bij de wethouder geen gehoor. De onlangs aangenomen
motie van de Actiepartij om toch vooral het contact met de wijkraad op te zoeken, wordt door de wethouder
indertijd morrend overgenomen. De laatste halte om gehoor te krijgen wordt dan de Raad van State. Een
uitgangspunt voor de verordening zou moeten zijn, een samenwerking op basis van vertrouwen. Voorlopig is
die ter paard vertrokken. Wij bieden B&W aan om te helpen bij het verbeteren van deze verordening. De nu
voorliggende verordening is ogenschijnlijk goed maar hij faalt op de genoemde punten. Wat er nu voorligt is
absoluut strijdig met onze democratie. Ik verzoek u dringend de wethouder te vragen actie te nemen om een
werkbare verordening op te stellen. Bedankt voor die tijd en ik sta open voor uw vragen.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Looveren, keurig binnen de tijd. Wie mag ik het woord geven?
Mevrouw De Raadt.
Mevrouw De Raadt: Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor het inspreken. Begrijp ik uw verhaal goed dat u
zegt van de verordening is op zichzelf wel goed, wat er staat, alleen in de praktijk is de uitvoering, gaat het
mis. Klopt dat?
De heer Van Looveren: Ik heb aangegeven dat artikel 1, het begin van de hele verordening, daar gaat het met
de definities verkeerd en de positie van de wijkraad komt dus gewoon niet uit de verf. Verderop, de artikelen,
die hebben allemaal betrekking op de wijkraad functioneren in de wijk zelf maar de relatie met de gemeente,
die verhouding om met elkaar als bestuur van de stad ergens met elkaar te overleggen, dat komt helemaal
niet uit verf. Hoe dat geregeld moet zijn. Het loopt altijd dood, we lopen tegen muren op.
De voorzitter: Zijn er verder nog vragen aan mijnheer Van Looveren. Ja, mijnheer IJsbrandy.
De heer IJsbrandy: Ja, dank u wel. Ja, ik vraag het toch, is de wijkraad in uw opvatting dan wel echt een
bestuursorgaan van de stad?
De heer Van Looveren: Nou, ja, dat is een vraag die je kunt opwerpen en ik denk dat er op het programma nog
staat om daar met alle wijkraden over te praten, wat dan de rol van de wijkraden in de stad moet zijn. Op dit
moment is die gewoon onduidelijk en of je dan tot het bestuur hoort of niet, daar moeten we dan eens met
alle wijkraden over praten, gezamenlijk, denk ik.
De voorzitter: Dank u wel. Verder geen vragen aan mijnheer Van Looveren? Nou, dan mag ik u hartelijk
bedanken voor uw komst en dan wachten we op de volgende inspreker. Prima, keurig, u mag ook een keer bij
mij langskomen, ik heb het allang gezien. Oké, de volgende inspreker is, even kijken, dat is mevrouw ’t Hart.
Hartelijk welkom. Als u het rechterknopje op de microfoon indrukt dan kunt u spreken. Nee, op die microfoon
met het, ja. U hebt drie minuten de tijd en na tweeënhalve minuut ga ik u een seintje geven dat u bijna door
uw tijd heen bent. Ga uw gang.
Mevrouw ’t Hart: Nu doe ik het goed. Mevrouw de voorzitter, beste leden van de commissie, hartelijk dank
voor de ruimte en de tijd die ik krijg om in te spreken. Ik wil me graag heel even voorstellen. Ik ben Marijke ’t
Hart, ik ben voorzitter van de wijkraad Meerwijk en ik spreek hier in nu namens de vier wijkraden in
Schalkwijk. Wij waren eigenlijk niet van plan om in te spreken omdat wij het eens zijn met de tekst op de

verordening voor de wijkraden. Wij waren wel van plan om deze vergadering digitaal te volgen, maar toen wij
de stukken voor deze commissievergadering zagen, hebben wij bedacht dat het toch wel goed is dat wij dit
geluid ook in de commissievergadering laten horen. Want als wij de agenda zo zien, dan staan er eigenlijk
twee onderwerpen geagendeerd, namelijk het een is de tekst voor de nieuwe verordening en het andere is de
wens van een aantal wijkraadleden, ex wijkraadleden, ex wethouders en ex raadsleden om een onderzoek in
te stellen naar het functioneren van wijkraden. Wij zijn bang dat dit voorstel voor de tekst voor een nieuwe
verordening ondersneeuwt in de discussie over de wens om een onderzoek in te stellen naar het functioneren
van de wijkraden en naar de wijze waarop de gemeente, zowel ambtelijk als bestuurlijk, daar gebruik van
maakt. Wij zouden het betreuren als de nieuwe verordening niet aangenomen wordt. Want ik wil even iets
vertellen over de gang van zaken, hoe wij het beleefd hebben, bij het opstellen van verordening van de
wijkraden. Wij vinden namelijk dat wel een zorgvuldige procedure is gevolgd. Eind augustus hebben de
wijkraden een e-mail gehad van de gemeente, van wethouder Botter, met de aankondiging dat de verordening
op de wijkraden aangepast zou worden en dat wij, de wijkraden, de mogelijkheid zouden krijgen om daarover
vragen te stellen. Wij zijn uitgenodigd voor een digitale bijeenkomst waar wij vragen konden stellen en waar
wij suggesties voor aanpassingen konden doen. De vier wijkraden in Schalkwijk hebben gehoor gegeven aan
deze uitnodiging, er is goed geluisterd naar onze aandachtspunten en die zijn, waar mogelijk, verwerkt in de
nieuwe verordening. Begin november kregen wij het bericht dat de ontwerpverordening op wijkraden vrij was
gegeven voor inspraak. Omdat onze punten al opgenomen waren, in de nieuwe verordening, hebben wij dus
niet meer gereageerd, hebben wij ook onze zienswijze niet meer ingediend. Maar nu wij de agendastukken
dus zo zagen vandaag toen dachten wij van, nou lijkt het wel of er alleen maar bezwaren zijn tegen de
aangepaste verordening en dat is dus, wat ons betreft, niet het geval. Ik moet wel eerlijk zeggen, het voelt een
beetje vreemd om in te spreken als wij het eens zijn met een voorstel maar het leek ons toch wel goed om de
commissie te informeren dat er dus ook wijkraden zijn die het eens zijn met de aanpassing in de verordening.
Voor ons is in elk geval een leerpunt, als wij in een vroege fase betrokken worden en de mogelijkheid krijgen
om mee te denken over een bepaald onderwerp, dat het dan verstandig is om ook te reageren als om inspraak
of een zienswijze wordt gevraagd, want dat hadden wij dus niet gedaan. Ik dank u voor uw tijd en uw
aandacht.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw ’t Hart. Het is heel verfrissend om eens een keer iemand aan tafel te
hebben die het eens is met de verordening. Is er iemand die nog vragen heeft aan mevrouw ’t Hart? Iedereen
vindt het fijn om blijdschap te horen. Mijnheer IJsbrandy.
De heer IJsbrandy: Nou, dan ben ik toch wel nieuwsgierig, wat vindt u specifiek de verbeterpunten die nu
voorliggen?
Mevrouw ’t Hart: Nou, er zijn een aantal verbeterpunten. Wat ik belangrijk vind is dat er een duidelijke functie
scheiding is tussen de functies van de voorzitter van de wijkraad en de penningmeester, dat die functies in elk
geval niet samen kunnen. Er stonden een aantal heel administratieve voorwaarden voor wijkraden van
bijhouden van postlijsten en allemaal … Wat een beetje ouderwets aandoet. Dus dat zijn vooral voor ons
belangrijke punten geweest. Ik heb het wel bij me maar het voert te ver om helemaal op detail in te gaan.
Maar we hadden een aantal zaken waarvan we ook procedure tijdspanne. Ik zit nog niet zo lang in de wijkraad
en ik vond het in het begin ook vaak onduidelijk. Er zijn een aantal stukken, zijn wat verduidelijkt, van wat zijn
de precieze procedures.
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van der Windt.

Mevrouw Van der Windt: Ja, dank u wel. Nog even een snelle vraag die wat buiten uw inspraakbijdrage
omgaat. Ik vroeg me af, is er ook gesproken over bijvoorbeeld een maximum termijn dat mensen lid kunnen
zijn van de wijkraad? Omdat af en toe wel eens de klacht is dat mensen daar honderden jaren blijven zitten.
Mevrouw ’t Hart: Ja, dat is wel een punt waar wij ons even goed over moeten beraden want er zijn bij ons ook
leden in de wijkraad die er al heel lang zitten en die een heel waardevolle bijdrage leveren en het blijkt ook in
de praktijk gewoon moeilijk om mensen te vinden, zoals overal, om vrijwilligerswerk te doen. Dus wij zijn wel
van, we gaan er wel mee om dat je tot een herbenoeming kunt overgaan. Het is nu heel stellig dat je er maar
vier jaar kan zitten. Maar we vinden het wel belangrijk om in de jaarvergaderingen, om daar duidelijk te
maken wie zitten in de wijkraad, wie zijn herkiesbaar en waar wij ook oproepen voor nieuwe leden. We
hebben ook het afgelopen jaar weer een aantal nieuwe leden erbij gekregen. Dus we krijgen wel steeds
nieuwe mensen erbij.
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van Reenen.
De heer Van Reenen: Dank u wel, voorzitter. Mevrouw ‘t Hart, u bent tevreden over de nieuwe verordening.
Bent u in het algemeen tevreden over het contact met de gemeente?
Mevrouw ’t Hart: Ja, dat … Wij hebben goede gesprekken gehad, vooral over de wederzijdse verwachtingen.
Wij hebben met de vier wijkraden in Schalkwijk met de burgemeester en de gebiedsverbinder en
gebiedsmanager, heet dat geloof ik, hebben wij een convenant waarin staat hoeveel overleg wij hebben en
waarover dat overleg gaat. Wat voor mij heel belangrijk is, is om van tevoren ook duidelijk af te spreken, wat
wordt er van ons precies verwacht, welke mogelijkheden hebben wij om in te spreken, waar liggen de
grenzen, en dat per onderwerp goed af te spreken. Omdat wij ervaren dat er teleurstellingen zijn als mensen
denken dat ze te veel of juist te weinig … Teveel energie erin steken en er niks voor terug krijgen of andersom,
dat de verwachtingen hoger lagen dan waar wij aan kunnen voldoen.
De heer Van Reenen: Dus u vindt wel dat daar nog een verhelderingslag te maken valt.
Mevrouw ’t Hart: Ja, nou, ik denk aan beide kanten. Ik denk dat er van de wijkradenkant, dat je duidelijk van
tevoren moet stellen, als je in de wijkraad zit, wat je van de gemeente graag zou willen en dat de gemeente
duidelijk formuleert wat de gemeente wenst, in dat geval, van de wijkraden. Maar het is natuurlijk, ik denk dat
je het in onderling overleg moet overeenkomen. Je kunt natuurlijk wel alles tot in detail op papier willen
regelen, maar mijn ervaring is gewoon dat, je kunt niet alles tot in detail op papier regelen.
De heer Van Reenen: Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw ’t Hart. Zijn er verder nog vragen? Mijnheer Van de Raadt, gaat uw gang.
De heer Van den Raadt: Ja, u zei, ik was inderdaad ook nieuwsgierig naar de communicatie want daar hoor ik
wel eens vaker klachten over naar de gemeente. Maar u zei het ook over, het is moeilijk vrijwilligers te vinden.
Zou u denken dat een belangrijk orgaan als een wijkraad, wat toch echt de voelsprieten in de wijk zijn en daar
kan de gemeente handig gebruik van maken, raadsleden ook, dat die misschien een kleine vergoeding zouden
krijgen? Zou het dan wat handiger zijn om leden te vinden?
De voorzitter: Gaat uw gang.

Mevrouw ’t Hart: Ja, daar heb ik niet zo heel erg over nagedacht. Ik weet niet zozeer of dat het punt is. Wat ik
meemaak in de wijkraad waar ik inzit, ik zit in de wijkraad Meerwijk, daar zitten enorme betrokken mensen die
dingen willen doen voor de wijk, die dingen signaleren, die onderwerpen signaleren, die dat fijn vinden om dat
te doen op een vrijwillige basis. Ik weet niet zo heel goed of het zou helpen als je daar een vergoeding
tegenover zou stellen. Ik weet het niet zo goed. Ik zou daar niet meteen ja of nee op durven zeggen. Voor mij
is het in elk geval geen reden geweest, voor mij is het heel belangrijk dat ik het gevoel heb dat ik iets kan
bijdragen voor de gemeenschap of voor de wijk en dat is eigenlijk het gevoel wat de meeste mensen bij ons in
de wijkraad ook hebben. Voor mij geldt het niet en voor de leden bij mij in de wijkraad kan ik moeilijk zeggen
maar ik denk het ook niet.
De voorzitter: Dank u wel.
De heer Van den Raadt: Oké, dank u wel.
De voorzitter: Verder geen vragen aan mevrouw ’t Hart? Dan bedank ik u hartelijk en dan is het nu tijd voor de
schoonmaakceremonie. En succes met ‘…’ en bedankt voor het inspreken en een fijne avond. Dan is nu aan de
beurt de heer Piet de Vries. Goedenavond, hartelijk welkom. Dat is uw stoel, daar kunt u gaan zitten. Het
rechterknopje, als u dat indrukt, dan kunt u spreken. U hebt drie minuten spreekt. Na tweeënhalve minuut ga
ik u attenderen op het einde van uw spreektijd. Dus gaat uw gang.
De heer De Vries: Ik kies een iets andere invalshoek waarbij ik dus in eerste instantie even terug wil grijpen op
het coalitieakkoord van twee jaar geleden. Dus wat dat betreft zitten we ook halverwege de zittingsperiode
tot 2022, waar we ook op willen mikken. In het coalitieakkoord van de start van dit college was sprake van
meepraten, meedenken en meedoen als het over wijkraden gaat en over medezeggenschap van bewoners in
wijken. Daar heb ik destijds al eens kritiek op gehad dat er niet bij staat meebeslissen, terwijl een goed idee
van democratie is dat mensen ook op eigen terrein, het gaat dus om wijken, om buurten, ook zelf echt voor
het zeggen hebben. Ook duidelijk zeggenschap, dat is een term die wel voorkwam in het coalitieakkoord van
de start van dit college. Maar goed, daarna ben ik na gaan denken, na vijf jaar ervaring als voorzitter van de
wijkraad Patrimoniumbuurt, daar ben ik heel bewust destijds uitgestapt omdat ik fundamentele kritiek had op
het functioneren van wijkraden. Dat had met name betrekking op een punt wat ook wel onderstreept werd
door wethouder Botter, namelijk het te weinig representatieve karakter van wijkraden in de huidige
samenstelling. Dat er dus vaak sprake is, ik ben er zelf een voorbeeld van, van wat in de wandeling is gaan
heten, usual suspects, dus mensen die meestal redelijk hoog opgeleid zijn en die ervoor kiezen om dus in een
wijkraad werkzaam te zijn als vrijwilliger, wat op zich natuurlijk een prima tijdbesteding is maar het heeft te
weinig met democratie te maken. Vandaar dat we dus destijds, ook naar aanleiding van een aantal debatten in
de Pletterij, overgegaan zijn tot het oprichten van een werkgroep versterking lokale democratie, waar ik ook
budget voor gekregen, dus dat was op zich al heel prima, goede start om dus …
De voorzitter: Mijnheer De Vries, u hebt nog een halve minuut.
De heer De Vries: O, dat gaat snel. Het gaat in ieder geval erom dat er dus een veel fundamentelere kritiek op
het functioneren van wijkraden mogelijk is en in die werkgroep hebben met name, wat dat betreft, gekeken
naar andere steden zoals Groningen, Rotterdam, waar dus andere vormen van lokale democratie zijn. Ik heb
ook niks met het woord nieuwe democratie, ik weet dat dat natuurlijk van start is gegaan daarna, maar op zich
vinden wij op de bestaande democratie niks mis behalve dat het versterkt kan worden. Dat betekent
zeggenschap, inderdaad, aan de buurten en wijken zelf en daar is tot nu toe nog te weinig sprake van en dat is

bovendien te weinig representatief als het gaat om het spreken namens bewoners van een bepaalde wijk.
Daar willen we verbetering in brengen.
De voorzitter: Ja, wilt u afronden?
De heer De Vries: Ja. Dat is eigenlijk dus de kern van onze boodschap en daarna komt ook nog wel aan de orde
op welke manier we ons dat voorstellen als het om de fundamentelere benadering van de wijkraden gaat
omdat we ons afvragen of de huidige wijkraden in de huidige samenstelling met de huidige
wijkradenverordening wel het juiste instrument zijn, daar zetten we vraagtekens bij, als het gaat om een
versterking lokale democratie.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer De Vries. Zijn er vragen voor de heer De Vries? Mijnheer Van Reenen.
De heer Van Reenen: Ja, dank u wel, voorzitter. ‘…’ mijnerzijds dus u zou eigenlijk graag willen dat de raad een
deel van zijn stemrecht delegeert aan de wijkraad?
De heer De Vries: Ja, ik zet dus, heb ik aangegeven, vraagtekens bij het functioneren. We vragen ons af in
hoeverre wijkraden het juiste instrument zijn voor het uiting kunnen geven, op wijkniveau, aan wat de
bewoners in een wijk echt willen. Tot nu toe is daar, ook op grond van mijn eigen ervaring, te weinig sprake
van. Dus een van de modellen waar we dus kennis van hebben kunnen nemen, we zijn dus onder andere met
het budget wat ik beschikbaar had, zijn we naar Groningen geweest, we hebben een excursie daar naartoe
gemaakt om te kijken in hoeverre het instrument loting bijvoorbeeld, een betere garantie schept dat er ook
inderdaad sprake is van een representatieve vertegenwoordiging van bewoners uit een bepaalde wijk in de
wijkraad. En wat ik zei, ik ben daar zelf, heb ik gezegd, een voorbeeld van. Als mensen zich alleen maar zelf
aanmelden ja, dan is dat, kun je er donder op zeggen dat dat te weinig representatief is. We hebben daar een
schitterend voorbeeld van gezien, in Groningen met name, hoe dat er anders uit kan zien.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer De Vries. Zijn er nog vragen aan de heer De Vries? Een vervolgvraag. Ga
uw gang, de heer Van Reenen.
De heer Van Reenen: En u vond dat dus ook echt werken daar, die loting. U vond die loting in Groningen dus
ook een goed werkend instrument?
De heer De Vries: Ja, ik heb veel kritiek gehoord op het onderdeeltje loting, dat is voor mij ook niet alleen
zaligmakend. Maar het gaat mij er juist om, om het wat breder te zien dan alleen, zoals we dat hier in Haarlem
invulling hebben gegeven. U kunt ook naar de Rotterdamse modellen kijken, daar zijn dus
gemeenteraadsverkiezingen. Dan is de redenering, als er toch verkiezingen zijn kunnen we ook meteen
overgaan tot verkiezingen van wijkraden. Dat is weer een heel ander model. Maar het gaat mij erom om de
wat systematischer fundamenteler via, wat mij betreft, een soort onderzoek op het spoor te komen, wat is nu
concreet voor Haarlem de meest optimale vorm van echt een versterkte lokale democratie.
De voorzitter: Dank u wel. Zijn er verder nog vragen aan de heer De Vries. Mijnheer Trompetter, gaat uw gang.
De heer Trompetter: Ja, mijnheer De Vries, toch wel een vraag over. Voorziet uw visie dan ook in die wijken
waar nu geen wijkraad is, dat die er dan wel zouden kunnen komen?
De heer De Vries: Ik kan het niet goed verstaan.

De heer Trompetter: Voorziet uw visie er ook in dat wijken die nu geen wijkraad hebben, dat die wel een vorm
van bewonersparticipatie krijgen in uw voorstel?
De heer De Vries: Ja, goed, dat zou nader onderzocht moeten worden. Ik kan niet op voorhand een soort
model presenteren van zo zou het er moeten uitzien. Ons streven, als werkgroep, is er ook naar om dus daar
fundamenteler naar te kijken en ik heb dus die voorbeelden genoemd van andere gemeentes. Wat daar uit
zou komen dat is een kwestie wat bijvoorbeeld in de vorm van aanbevelingen na een onderzoek naar voren
zou kunnen komen maar waar dus de gemeenteraad uiteindelijk een beslissing overneemt. Want dat is ook
een veelgehoord misverstand, wij zeggen natuurlijk van nou, de gemeenteraad blijft natuurlijk volop
eindverantwoordelijk, dat is verder helemaal geen probleem maar wij zien de democratie in de zin van nou,
mensen in hun eigen wijk die zijn de meest deskundige in wat in hun eigen wijk van belang is, dat daar komt.
Juist daarvan hebben we dus inderdaad een heel schitterend voorbeeld in Groningen gezien, die mensen
weten zelf het beste wat ze dus in eigen wijk aan milieuvragen willen, allerlei voorzieningen die ze willen
hebben. Dat kunnen ze zelf keurig beslissen, dat hoeven ze niet over te laten van we praten een beetje mee en
de beslissingen vallen ergens anders. Dat kunnen ze zelf.
De voorzitter: Dank u wel.
De heer De Vries: Nog een punt erbij, dat is heel wezenlijk, dat is dat die wijkraad in Oosterparkwijk Groningen
ook een eigen budget heeft, om even een gedachte te vormen, van 2 t. 2 t, het is een hele grote wijk, moet ik
er wel bij zeggen, daar kun je iets mee. Daar beslissen ze zelf maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij de
gemeenteraad.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer De Vries. Ik stel voor dat wij naar de volgende inspreker gaan. Dan wil ik u
hartelijk bedanken voor uw komst. Als u …
De heer Van den Raadt: Voorzitter.
De voorzitter: even de boel wil schoonmaken. O, u hebt nog een vraag van de heer Van den Raadt via het
beeldscherm. Ga uw gang, mijnheer Van den Raadt.
De heer Van den Raadt: Ja, dank u wel, mevrouw Klazes. Ja, ik hoor u weer over die wijkraad Groningen praten
‘…’. Maar hoe staat het nu eigenlijk ‘…’ wijkraad? Want die zou ingevoerd worden ‘…’ enthousiast maar ik hoor
er eigenlijk niks meer over.
De heer De Vries: Sorry, ik heb het niet kunnen verstaan.
De voorzitter: Mijnheer Van den Raadt, u was niet te verstaan.
De heer Van den Raadt: Er staan te veel microfoons open daar want ik hoor het de hele tijd galmen. Nu niet
dus nu gaat het waarschijnlijk beter. Wij zijn ook groot voorstander van die Groningse wijkraad, daar zijn we
met u geweest als Trots Haarlem. Wij zijn ook voorstander van dat wijkraden meer inspraak krijgen en meer
bevoegdheid. Maar alleen al dat idee van die gelote wijkraad, daar horen we eigenlijk niks meer van. U bent
dan de expert en u heeft nog wat budget gekregen maar gaat het nu zoals twee jaar geleden beloofd of blijft
het bij beloftes?

De heer De Vries: Ja, nou ja, u bent zelf mee geweest toen naar Groningen. Wat natuurlijk van het grootste
belang is om een soort vertaalslag te maken naar Haarlem. We hoeven het niet over te nemen, integendeel.
Wat we kunnen doen is gewoon kijken naar evaluatierapporten die er inmiddels gemaakt zijn op grond van
inmiddels een paar jaar ervaring in Groningen. Daar kunnen we dus in Haarlem van profiteren dat te zeggen
van nou, functioneert het of niet? Dus dan hoeven we niet eens zelf een experiment aan te gaan, zoals dus de
nieuwe democratie experimenten hier, wat ook een methode is om te kijken van nou, dat bestaat al een
aantal jaren. Onder andere het instrument loting maar dat moet je dus niet als meest essentiële beschouwen.
Veel fundamenteler is natuurlijk, mensen hebben een budget, kunnen daarvoor beslissen en leggen
eindverantwoording af aan de gemeenteraad. Dat is de gang van zaken en dat zou nader onderzocht moeten
worden. We kunnen niet zeggen van dat moeten we meteen gaan doen maar ik pleit er wel voor om precies te
bekijken wat daar dus de resultaten ook voor Haarlem voor kunnen zijn.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer De Vries. Ik wil het graag hierbij laten wat betreft mijnheer De Vries. Dan,
als u uw microfoon uit zou willen doen. Dan hebben we nog één … U moet het nog wel even schoonmaken,
vrees ik. Dan hebben we nog een inspreker, dat is de heer Van Eeden en mijnheer Van Eeden moet nog even
wachten tot mijnheer De Vries zijn plekje heeft schoongemaakt en de microfoon ook. Dank u wel, fijne avond.
Dan wil ik graag de heer Van Eeden vragen om deze kant op te komen. Dank u wel, welkom. Gaat u zitten.
Mijnheer De Vries heeft het schoongemaakt voor u. Ja, zo is ‘ie. U hebt drie minuten de tijd en na tweeënhalve
minuut krijgt u een seintje. Ga uw gang.
De heer Van Eeden: Mevrouw de voorzitter, dames en heren. Ik spreek ook vanuit die vijftien mensen die dat
stuk hebben geleverd wat u hebt aangetroffen. Het collegeprogramma dat spreekt zelfs over meebeslissen als
het gaat om participatie. Dat klinkt heel goed en dat is heel ambitieus, en vervolgens heeft u een aantal
experimenten nieuwe democratie gestart. Er lopen ook heel goede stadsgesprekken, waar de wethouder bij is
waarbij de gemeente hulp aanbiedt aan de wijkraden om efficiënter te werken. Dat is allemaal goed, maar wat
eraan schort is dat de 50 jaar oude wijkraden een onduidelijke positie hebben. De verwachtingen die botsen
regelmatig. Dat zal in een democratie ook altijd wel zo blijven maar het kan beter. Er is veel teleurstelling.
Wijkraadsleden en zelfs hele wijkraden kappen ermee. Ik ga er vanuit dat dat niet uw beleidsdoel is, daarom
moet duidelijk worden, één, wat zijn de bevoegdheden van wijkraden, advies, zwaarwegend advies, bindend
advies of meebeslissen? Hoe is hun samenstelling, hun representativiteit? Want daar wordt gewoon in de
praktijk aan getwijfeld en dat kan ook betwijfeld worden. Op welke informatie hebben ze recht en hoe tijdig?
Dat soort zaken zijn niet geregeld, ook niet in deze verordening. Als u ze echt wil laten meebeslissen, welk
stukje macht wil de politiek dan wel afstaan? Dat is een debat waard. Zolang dat allemaal in de lucht hangt
creëert u uw hoogstens, door wat hulp te bieden aan die wijkraden, efficiëntere teleurstelling. Deze
verordening biedt daarvoor dus geen soelaas. Ik pleit er daarom ook voor om onafhankelijk en grondig te laten
onderzoeken hoe allerlei geledingen, bestuurders, ambtenaren, wijkraadsleden en de bewoners, de
participatie in de praktijk ervaren. Dus het is niet, zoals net werd gesuggereerd door de voorzitter van een van
de Schalkwijkse raden, dat de wijkraden moeten worden onderzocht op hun functioneren. Het gaat om de
hele constellatie. Dat is geen luxe na 50 jaar. Ik nodig u uit om, als corona het toelaat, in ieder geval daarin,
daarover in de Pletterij op, nu geprojecteerd 10 maart, met ons in debat te gaan. Om toch eens wat grondiger
naar de hele zaak van de bewonersparticipatie te kijken.
De voorzitter: Prima binnen de tijd. Ik was vergeten u te waarschuwen maar u had het zelf al door. Wie mag ik
het woord geven, wie heeft een vraag voor mijnheer Van Eeden? Mijnheer Gün.

De heer Gün: Ja, voorzitter, dank u wel. Mijnheer Van Eeden, dank u wel voor het inspreken en ook voor de
brief die u hebt opgestuurd en met ons heeft gedeeld. Ik heb een vraag, met name om hem iets scherper en
iets duidelijker te krijgen, want u tekent hem, of hij wordt met name op persoonlijke titel ondertekend door
de mensen die u ook zojuist heeft genoemd. Door het aantal mensen wat hem heeft ingediend. Waarom op
persoonlijke titel? Want dat triggert bij mij zoiets van, wordt dat dan niet gedeeld door de actieve wijkraden of
door niet alle wijkraden?
De heer Van Eeden: Niet alle wijkraden. Een aantal wel, een aantal niet. Het beeld is wisselend, wat dat
betreft. Ik heb het eerst ook geprobeerd met alle wijkraden in Haarlem en een aantal zijn wel degelijk deze
mening toegedaan en met name de Schalkwijkse wijkraden niet omdat die dachten dat er een onderzoek zou
moeten komen naar hun functioneren. Dat is een misvatting. Er moet een onderzoek komen naar de totale
constellatie, hoe gaan ambtenaren met de wijkraden om? Hoe gaan de wethouders ermee om? Ik weet dat er
een Quickscan is geweest van lokale democratie, die hebt u hier behandeld in april vorig jaar en dan kunt u
zien dat dat nodig is. Deze verordening is geen antwoord op die situatie in de stad. In de Quickscan
bijvoorbeeld staat een aanbeveling dat de gemeente moet met wijkraden heldere rollen en randvoorwaarden
opstellen. Dat zit hier niet in. Er zijn hier maar twee artikelen die gaan over de constellatie. Eén is artikel twee,
verkiezingen, die zijn er helemaal niet. Als u zo verkiezing zou houden dan zou u er wat mee te stellen hebben
in de gemeente. Het moet echt grondiger worden bekeken dan nu. Er zijn twee artikelen, de ene is dus, wat ik
zei, de constellatie. Daardoor ontstaat de representativiteitvraag regelmatig in de stad, wie zijn jullie wel. En
de andere zijn de bevoegdheden en de taken. Daar zal je ook eens wat grondiger naar moeten kijken, daar
staat nu heel weinig over geformuleerd en wel zeven artikelen over de steentjes die steeds minder zijn
geworden.
De voorzitter: Mijnheer Gün heeft een aanvullende vraag.
De heer Gün: In zoverre, ik had een korte vraag, maak duidelijk in hoeverre dit, deze brief, op persoonlijke titel
is of namens alle wijkraden. Nou, daar hebt u antwoord op gegeven, het is op persoonlijke titel dus niet
namens alle wijkraden. U hebt ook uitgelegd waarom en we hebben ook vernomen van mevrouw ’t Hart
waarom dat dan zo is. Wat vanavond voorligt is de verordening op de wijkraden zelf, we hebben het ook over
de nieuwe democratie, daar gaan we het vanavond met de wethouder over hebben dus ik wil u danken voor
uw reactie.
De heer Van Eeden: Mag ik daar heel kort op zeggen? Kijk, ik heb niks tegen deze verordening alleen hij regelt
niet waar het op aankomt. Dus u moet verder gaan dan deze verordening.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Eeden. Mijnheer IJsbrandy?
De heer IJsbrandy: Ja, dank u wel. Een vraag aan de inspreker. U praat over onderzoek, u praat over betere
uitgangspunten. Stelt u zich daarbij voor dat er uiteindelijk een soort ideale blauwdruk komt van hoe een
wijkraad in Haarlem zou moeten functioneren of zegt u van nee, er is, wijkraden zijn in essentie bottom up
initiatieven van wijken, buurten, communities, mensen die zich daarvoor in willen zetten, die zullen
verschillende accenten zetten. Een misschien wat meer op het sociale domein, de andere misschien wat meer
op de infrastructuur en wat technischer ingestoken. Daar is nu ruimte voor, iedere wijkraad kan het in principe
naar eigen inzicht een beetje regelen. Wilt u daar vanaf? Wilt u meer uniformiteit daarin of, wat is daar het
denken?

De heer Van Eeden: Ik zit hier niet als een vertegenwoordiger van enige wijkraad en ik vind dat u best als
politiek zou kunnen besluiten om bijvoorbeeld ook de negatieve variant van, luister eens, dit functioneert
helemaal niet, dit willen wij gaan uitfaseren. Maar dan moet u wel zeggen wat u anders wil qua
bewonersparticipatie. Het komt erop aan dat de politiek zich, naar mijn oordeel, moet uitspreken nadat ze
heeft laten onderzoeken wat er in de praktijk gebeurt in Haarlem, zich moet uitspreken over mogelijkheden
voor de toekomst. Dat is de uitdaging. Ik zit hier geen wijkraden te propageren. Misschien dat ze wel
overbodig zijn en dat je veel meer met digipanels en dat soort zaken moet gaan werken.
De voorzitter: Dank u wel. U hebt ook een vraag van de heer Van den Raadt, digitaal. Mijnheer Van den Raadt,
kom er maar in.
De heer Van den Raadt: Ja, goede dag. Bedankt voor uw inspraak, u zegt altijd wel zinnige dingen en 10 maart
kom ik zeker langs. U hebt een goed punt, natuurlijk, dat eigenlijk het geheel bekeken zou moeten worden
want het schort natuurlijk ook nog wel eens, inderdaad, wat u zegt, aan hoe gaan dan ambtenaren om met
wijkraden. Maar we hebben natuurlijk bijeenkomsten gehad. toen die twee beroemde bijeenkomsten in de
bibliotheek, waar eigenlijk iedereen, 80, 90% op één lijn zet van wat zou de functie en de rol van de wijkraad
moeten zijn. Toen werd er door de wethouder toch weer een heel andere conclusie aan het verhaal gegeven
waar iedereen eigenlijk verbaasd over was. Dus hebt u het idee dat, als we zo’n conferentie en iedereen weer
aan het woord laten, dat er dan ook wezenlijk iets gaat veranderen of dat toch eigenlijk al vastligt hoe het gaat
worden omdat de gemeente bepaalt?
De voorzitter: Mijnheer Van Eeden.
De heer Van Eeden: Niet als je zo maar om de oude eik gaat zitten en daarom is er eerst een behoorlijk
bestuurskundig, of wat dan ook, onderzoek nodig naar de hele constellatie in de stad, hoe functioneert dat
nou? Hoe functioneren die wijkraden nou en hoe gaan de ambtenaren, hoe gaan de bestuurders daarmee
om? Daar is alle aanleiding toe want als u nog even terugdenkt aan de Quickscan lokale democratie van april
dan kon u tevreden zijn omdat Haarlem het zeker niet slechter doet dan andere gemeenten in dit opzicht
maar dat er wel, zeg maar, 23% van de mensen, van de bewoners die toen meededen, zeggen, we hebben
echte invloed. Er zijn er een hele hoop die riepen, inspraak is er echt alleen maar voor de vorm. Dat soort
zaken. Er is behoefte aan duidelijke procedures als het gaat om de inspraak. Een groot aantal zegt … Nee, ik
moet zeggen, 20-30% zei van, de gemeente gaat goed om met de burgerinitiatieven. De andere niet. Dat
waren 1400 burgers die meededen aan dat panel, die zichzelf hebben gemeld. Dat zijn dus mensen die er heel
constructief aan mee willen doen. U mag wat dat betreft toch nog wel eens een keer aan die democratie,
lokale democratie, sleutelen door er heel goed naar te kijken. Dat is mijn oproep. En dan ben ik geen
propageerder van wijkraden want wie weet moet u andere vormen kiezen.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Eeden. Mijnheer Van den Raadt, was dat het, heeft u nog een
aanvullende vraag? Dat was het.
De heer Van den Raadt: Nee, goede opmerking, dank u wel. We gaan het tegemoet zien.
De voorzitter: Zijn er verder nog vragen aan de heer Van Eeden over dit onderwerp? Nee. Dan wil ik u hartelijk
bedanken, fijne avond. Bedankt voor het inspreken.
De heer Van Eeden: ‘…’ schoonmaken?

De voorzitter: Jawel, want we krijgen nu een wethouder, u moet extra goed schoonmaken. Ik vind niet dat u
echt enorm uw beste hebt gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het is beter, zeker. Oh, het doekje ook nog mee
nemen, ook dat nog.
De heer Van Eeden: Ik hoop dat hij het er gezond vanaf brengt.
De voorzitter: Ja, dat denk ik wel en anders weten we u te vinden, mijnheer Van Eeden. Ja, bedankt, fijne
avond. Welkom, wethouder. Dan gaan wij door met de behandeling van dit onderwerp. Wie mag ik als eerste
het woord geven? Wethouder. Is er niemand die het woord wenst? Ja, mevrouw Wisse, gaat uw gang.
Mevrouw Wisse: Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk vooral vier vraag aan de wethouder. De eerste gaat
over de dorpsraad Spaarndam. Die subsidiëren we natuurlijk, moeten we ook vooral zo houden maar in de
dorpsraad zitten nu alleen maar vertegenwoordigers uit de helft van Haarlemmermeer en niet uit de
Haarlemse helft. Zou het niet zaak zijn, als we die dorpsraad subsidiëren, om ergens een eis te stellen dat de
helft van de dorpsraad uit vertegenwoordigers van Haarlemmermeer en de andere helft uit Haarlem bestaat?
Mijn andere vraag is, wijkraden kunnen peilen, daar staat een bepaling over in. Kan de wethouder ons
bevestigen dat de wijkraden niet gebruikt worden om gemeentelijke peilingen te doen maar echt alleen als ze
zelf het initiatief nemen om te peilen? Derde vraag, wijkraad bestaat uit tenminste drie leden. We hebben al
gehoord dat de voorzitter en de penningmeester functie inderdaad niet gelijk door een persoon kunnen
worden uitgeoefend maar kan een wijkraad toch uit twee leden bestaan want ze zijn heel erg moeilijk om te
vinden, hebben we net gehoord. Dus door de combinatie, wat blijft er dan over. De secretaris met de
penningmeester tegelijkertijd. De vierde vraag is de benoemingstermijn. Ook daar hebben we net dus ook
gehoord dat het heel erg moeilijk is om wijkraadsteden te vinden. Kan er een bepaling komen dat bijvoorbeeld
12 jaar een wijkraadslid kan blijven zitten en zelfs dan, als er geen vervolg, niemand anders zich verkiesbaar
stelt, dat die dan ook nog langer kan blijven zitten? Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Wisse. Mijnheer Trompetter.
De heer Trompetter: Dank u wel, voorzitter. Actiepartij dankt het college voor dit stuk waarin een aantal
verbeteringen voor de wijkraden staan. Dat in eerste plaats. Over het kaartje, dat is een beetje … Hoe komt
het dat de wijk ‘…’ Haarlem heet, terwijl voormalige gemeente Schoten toch het gebiedsdeel is wat wij
Haarlem Noord noemen. Dat is nu een wijk, dat vond ik toch wel heel apart in het kaartje. Hoe kijkt het college
aan tegen door een groot aantal mensen op persoonlijke titel gevraagd onderzoek naar het functioneren van
het systeem van de wijkraden? Is het college daarbij bereid om daar naar te kijken? Dan heb ik nog een vraag,
wat maakt dat de escalatie van gebiedsverbinder, als de mensen er niet uitkomen, direct naar de wethouder
gaat en er geen rol is voor de gebiedsmanager et cetera en andere functies? Misschien vraag ik nu naar een
bureaucratisering maar dat wil ik dan wel weten, als ik daar naar vraag. Kan de Actiepartij ervan uitgaan dat,
na de ingetrokken motie, na toezegging van de wethouder die betrekking heeft op artikel 4, namelijk dat de
wijkraden worden betrokken bij ingrijpende wijzigingen in hun gebied, bijvoorbeeld herziening
bestemmingsplan, het herinrichten van de weg. Dat dat gewoon ook zo blijft en dat de wijkraden daar actief
bij betrokken blijven en ook actief over worden geïnformeerd. Dan een vraag van, er staat dat een wijkraad
een huishoudelijk reglement kan hebben. Zou het niet zo moeten zijn dat een wijkraad zelf een huishoudelijk
reglement zou moeten opstellen zodat ook duidelijk is hoe zij hun onderlinge zaken regelen. Is een rooster van
aftreden nog een punt? Ook in het vervolg, zeg maar, van de PvdA en ‘…’, want die is nu niet beperkt. Hoe is
het gesteld, de laatste vraag, met de verantwoording van de wijkraad budgetten. Wat doet het college met
deze verantwoording als het bijvoorbeeld om een etentje gaat van enkele duizenden euro’s, het eind van het
jaar. Dank u wel

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Trompetter. Mijnheer Gün.
De heer Gün: Ja, voorzitter, dank u wel. Dank aan het college voor de aangepaste verordening. Gekoppeld aan
e
deze verordening gaat de discussie ook heel erg over de rol van de wijkraden in de 21 eeuw. GroenLinks, laat
ik daar duidelijk in zijn, is een voorstander van bewonersparticipatie en dat kan op meerderlei vormen. Zowel
door mondige burgers, zij die willen participeren op wat voor manier dan ook, maar ook zien wij wel een
toegevoegde waarde van de wijkraden in sommige wijken omdat de mondige bewoners niet in alle wijken
evenredig en goed vertegenwoordigd zijn. Daarin speelt de wijkraad een heel belangrijke rol dus ik wil ook via
deze weg alle vrijwilligers in de wijkraad bedanken voor de taak die ze op zich hebben genomen. Dat gezegd
hebbende kunnen wij ons vinden in de verordening zoals die er nu ligt maar zien wij tegelijkertijd een aantal
tekortkomingen. Die tekortkomingen zitten er met name in, en ik heb die vraag ook al aan een van de
insprekers gesteld, namelijk dat verwachtingen, wensen en verwachtingen, niet altijd wederzijds met elkaar
overeenkomen. Wat kunnen we eraan doen om die verwachtingen meer op elkaar af te stemmen want in
feite, vanuit de vele mails die mij hebben bereikt en de vele brieven die wij als raadsleden hebben ontvangen,
blijkt gewoon: een aantal dingen lijken laaghangend fruit en op basis van quick wins, zaken die makkelijk
geregeld kunnen worden namelijk, communiceer meer en vooral ook tijdig met elkaar en maak van tevoren
helder waar de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het traject wat dan loopt of gaat lopen
komen te liggen. Als dat opgenomen zou kunnen worden in de verordening, ik weet niet of dat dan via een
RASCI moet gaan of gewoon via samenwerkingsafspraken of dat we daar gewoon mee gaan experimenteren.
In de regel, in beleid lijkt het wel goed te zijn, in ieder geval op basis van voornemens, maar in de praktijk blijkt
de uitvoering niet goed te lopen. Nou, daar wil ik uw aandacht voor vragen en graag van u vernemen hoe u
daar tegenaan kijkt. Verder zitten wij ook een beetje met het ‘…’ aftreden. Partij van de Arbeid en Actiepartij
hebben het al genoemd. GroenLinks is voorstander van een maximale termijn van twee periodes, twee keer
vier jaar, in totaal acht jaar. Als blijkt dat er dan echt helemaal niemand meer te vinden is, wat ik weiger te
geloven, dan zou je een uitzondering kunnen maken in het kader van de governance afspraken die je dan
maakt, dat daar een termijn aan wordt toegevoegd. Maar door het aftreden van het een creëer je ook ruimte
voor een ander want vaak wordt er ook wel gedacht, ja, er zit wel iemand 10 jaar, 12 jaar, 15 jaar. Die gaat nog
wel een tijdje door, dan hoef ik het lekker niet te doen. Nou, om dat er ook meteen uit te halen, het
plaatsmaken van een een kan ruimte creëren voor een ander. Verder hebben we in de verordening, of
tenminste, bereiken ook van mensen die niet bij wijkraden betrokken zijn mij het signaal dat zij niet op de
hoogte zijn van de verordening en hebben ook gevraagd van joh, er speelt wat, hoe loopt dat, wat zijn mijn
rechten en plichten als wijkbewoner die zich niet heeft aangesloten bij een wijkraad. Kortom, kan de wijkraad,
en met name op momenten dat mensen het niet eens zijn met een wijkraad of een wijkraadslid over een
aantal zaken, willen zij graag terugvallen op de verordening zelf. Mij bereikt de informatie dat die niet
zichtbaar is, altijd even goed zichtbaar, via de wijkraad. Is de wethouder en het college bereid om aan de
actieve wijkraden te vragen om die wijkraadverordening in ieder geval zichtbaar te publiceren en inzichtelijk
maken voor alle wijkbewoners? Dat gezegd hebbende over de verordening zelf, we hebben begrepen dat er
ergens eind q1 nog een … In het kader van de stadsgesprekken nieuwe democratie weer wat gesprekken
e
gevoerd gaan worden. Met name voor die rol van de wijkraad van de 21 eeuw zijn wij daar wel zeer in
geïnteresseerd en zijn we ook benieuwd wanneer de vervolgstappen komen. Met name ook, er wordt een
aantal keer geroepen om een onderzoek, ik weet niet of dat een heel uitgebreid, groot, klein onderzoekje
moet worden of dat we gewoon echt met elkaar kunnen gaan beginnen met een aantal kleine dingen, gewoon
experimenteel, ik zal het geen pilot noemen, maar gewoon een aantal dingen te zaaien en hopen daar mooie
dingen uit te oogsten. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Gün. Mijnheer Van Reenen.

De heer Van Reenen: Voorzitter, ik had een punt van orde. Ik hoor nu twee keer in mijn WhatsApp dat de
commissieleden niet te verstaan zijn op de buitenverbinding dus of ze wat dichter op hun microfoon willen
praten.
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van der Windt.
Mevrouw Van der Windt: Dank u wel, voorzitter. Ja, heel mooi dat er een nieuwe verordening ligt. D66 is voor
bewonersparticipatie en mooi dat dat nu weer nog wat beter wordt geregeld in deze verordening. Ik heb vijf
vragen. Het viel mij allereerst op dat in artikel 1C staat dat wijkraadsleden ook van buiten de wijk mogen
komen. Ik vroeg me af, waarom is die mogelijkheid überhaupt geschapen? In artikel 2 lid 4 is een hele open
norm, dat de wijkraad opgeheven kan worden wanneer de wijkraad niet handelt volgens de verordening. Ik
vroeg me af hoe u aankijkt tegen een invulling van die bepaling dat er in elk geval sprake van is, als de wijkraad
tenminste twaalf maanden niet de taken die voortvloeien uit artikel 4 lid 5 en 6 heeft uitgeoefend, wanneer
de wijkraad tenminste twaalf maanden minder dan drie leden heeft gehad of wanneer het college in twee
opeenvolgende jaren de goedkeuring heeft onthouden aan de rekening en verantwoording. Dan artikel 3 lid 4,
het is door andere partijen ook al genoemd, waarom gaan wij niet voor een maximum aantal termijnen. Dat
kan zijn twee keer vier jaar, dat kan zijn drie keer vier jaar maar dat volgt ook voort uit allerlei governance
codes in Nederland dat je op een gegeven moment gewoon frisse, nieuwe mensen wil hebben om te
voorkomen dat het een beetje vastloopt. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dan in artikel 6.4, daar viel me op dat de
wijkraad wel verantwoording aflegt aan het college maar eigenlijk niet aan de bewoners van de wijk. Waarom
is dat niet opgenomen in de verordening, want de wijkraad is er natuurlijk voor de bewoners van de wijk. Naar
aanleiding van de insprekers, en ook dat is al door een aantal anderen gevraagd, wat doet de gemeente om
wijkraden proactief te informeren over relevante plannen in hun wijk? Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Van der Windt. Mevrouw De Raadt, gaat uw gang.
Mevrouw De Raadt: Ja, dank u wel, voorzitter. Kort, want het CDA kan voor het grootste gedeelte gewoon
instemmen met deze verordening, het ziet er volgens mij goed uit. In navolging op mevrouw Van der Windt
die zegt van, volgens de verordening kunnen de wijkraadsleden ook vanuit een andere wijk komen. Maar
volgens mij staat er zelfs in dat ze ook vanuit een andere gemeente zitting mogen hebben in de wijkraad.
Vooral dat laatste bevreemdde mij toch wel erg en ik vroeg me af wat daar de overwegingen bij zouden zijn.
Het tweede punt, en daar heb ik al eerder om gevraagd, een paar keer eerder om gevraagd en dat was me
eigenlijk deze keer toch echt wel toegezegd door de wethouder, ik begrijp nu dat hier een andere wethouder
zit dus die kan er persoonlijk dan niet zoveel aan doen maar er zou een duidelijkere kaart komen. Want wat
mij stoort aan deze kaart is dat je eigenlijk niet zelf kan opzoeken bij welke wijkraad je hoort. Dus daar zien we
nog wel een verbeterslag mogelijk. Dan als derde punt over die maximale termijnen, dat is al een aantal keer
genoemd. Ik kan me daar wel in vinden maar ik vind hem toch weer lastig. Want als we kijken naar
bijvoorbeeld raadsleden, onze partijen die zeggen vaak wel van ja, je mag maar twee keer of je mag maar drie
keer maar de gemeentewet zegt daar natuurlijk helemaal niks over. Dus ik vroeg me af, is dan niet eigenlijk
dat maximaal aantal termijnen, is dat dan niet iets van de wijkraad zelf, wat zij zelf mogen beslissen. Dus ik
ben nog wel benieuwd hoe de wethouder daar tegenaan kijkt. Dat waren mijn drie punten. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw De Raadt. Volgende spreker is mijnheer Smit, gaat uw gang.
De heer Smit: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Goed dat de nieuwe verordening er is, maar wellicht heeft
hij enkele schoonheidsfoutjes dus ik vraag de wethouder of hij bereid is toch serieus te kijken naar de
opmerkingen die onder andere door De Krim zijn gemaakt. Wijkraden kunnen lastig lijken als er niet of niet

goed naar wijkraden wordt geluisterd. Opgeteld zijn zij een belangrijk, zo niet het belangrijkste oor van de
Haarlemmers. En de diversiteit van wijken bepaalt ook in feite de diversiteit van wijkraden en dat vindt OP
Haarlem positief. OP Haarlem luistert altijd heel goed naar de wijkraden omdat die ‘…’ de eigen nieren
kennen. Daarmee constateren wij ook met meerderen dat wij er niet voor zijn dat mensen uit andere wijken
of van buiten Haarlem in een wijkraad zitting nemen. Wij vinden dat de kennis die in een wijk zit zichtbaar
moet zijn in de wijkraad. Dat onderdeel van de verordening steunen wij niet. Daar wil ik graag ook nog even de
wethouder over horen waarom dit er zo ingebracht is. Dank u wel, mevrouw de voorzitter.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Smit. Mijnheer Linder.
De heer Linder: Bedankt voor het stuk, voor dat er hier duidelijkheid gekomen is. Ik denk dat het prettig is
voor, ook voor wijkraden, ook al is men het er misschien niet mee eens, maar dat er in ieder geval
duidelijkheid over is hoe het werkt en hoe het functioneert. Ook wij stellen ons in die zin de vraag van ja,
waarom, is het niet handig om er een termijn aan vast te hangen? Dat er iets van acht jaar, twee keer vier jaar
en iets dergelijks want er zijn toch gewoon geluiden dat er wijkraden zijn waar mensen zitten die al heel lang
zitten en er niet af te krijgen zijn. Verder sluit ik me ook bij mijn collega’s aan, van vind ik het raar dat mensen
buiten de wijk, zelfs buiten de gemeente mogen deelnemen aan zo’n wijkraad. Daarom ben ik benieuwd of de
wethouder ook kan vertellen, hoe gaan jullie dat implementeren? Als op een gegeven moment die
verordening komt en er zijn wijkraden die daar niet aan voldoen, hoe gaat dat precies in zijn werk. Wordt er
dan termijn gegeven van nou, tot dan hebben jullie je de tijd om eraan te voldoen of, hoe gaat dat in zijn
werk?
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Linder. Wie mag ik het woord geven? Mijnheer IJsbrandy.
De heer IJsbrandy: Ja, Hart voor Haarlem kan zich aansluiten bij veel wat al gezegd is. Wij hechten er wel aan
om, laat ik zeggen, de wijkraden toch een behoorlijke mate van vrijheid te geven. De heer Smit zei het net al,
er zijn verschillende wijken, er zijn verschillende wijkraden ook qua samenstelling, qua intenties. En dat
allemaal in een te strak bureaucratisch kader te willen vangen met een uniform model en set van
verwachtingen dat is niet per se bevorderlijk voor de bereidheid ook van mensen om daarmee te doen. Dus
daar zit een zekere balans, moet je daar denk ik in zoeken. Als het om het stuk zelf gaat, het is een verordening
light. Er zijn wel verordeningen die heel wat gedetailleerder zijn natuurlijk dan deze. Dus dat is op zich goed
want dat geeft ook, in die zin, wat interpretatieruimte. Waar je die alleen niet zou wensen is in de paragraaf
die over de financiering gaat want als ik penningmeester van een wijkraad zou zijn en ik zou met deze
verordening voor mijn neus moeten proberen uit te rekenen op welk bedrag ik nou recht heb dan gaat me dat
niet lukken, vrees ik. Dus ik denk dat in de toelichting van dat stuk nog wel wat verduidelijking kan komen,
misschien ook in de vorm van wat rekenvoorbeelden om te zien naar welke parameters moet ik nou kijken en
hoe sta ik er dan voor. Dus waar kan een wijkraad nog vinden wat de waarde van al die factoren is zodat ze
ook in de zin van toch een beetje kunnen forcasten van waar de financiën heengaan, daar toch iets meer hulp
bij krijgen. Tot zover.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer IJsbrandy. Is iedereen aan het woord geweest? O, mevrouw Eckhard, gaat
uw gang.
Mevrouw Eckhard: Dank u, voorzitter. Ik had toevallig gisteren een afspraak met een bewoner uit de
Zuidpolder en die meneer had een zeer genuanceerd beeld over de problemen in de wijk en gaf mij daarover
een volgende analyse. Er heerst heel veel onvrede in de wijkraad en in de buurt. De wijkraad heeft het idee
dat er niet geluisterd wordt naar de zorgen die er zijn. Een belangrijk punt daarbij is dat de gemeente al

jarenlang zijn afspraken niet nakomt. Een ander belangrijk punt is dat er nu in de Zuidpolder op twee plaatsen
hotspots zijn ontstaan met overlast, die nu gewoon wordt gedoogd. Dat is een keuze van de gemeente maar
het gevolg daarvan is dat er geen vertrouwen en geen draagvlak meer is in de wijkraad. Dat is denk ik toch iets
wat de gemeente zich aan moet trekken. Ik denk ook dat ze misschien wel eens gelijk hebben. Als een
gemeente op deze manier met wijkraden en met bewoners omgaat dan is het niet vreemd dat je
gedesillusioneerde en ontevreden bewoners krijgt. In de verordening op de wijkraden die nu voor ons ligt
staan de artikelen waaraan de wijkraden moeten voldoen en staat beschreven hoe de verdeling van de gelden
is geregeld. Vooral artikel 4 is een belangrijk artikel. Hierin staan de taken en de bevoegdheden van de
wijkraden. Maar waar zijn de taken en bevoegdheden van de gemeente in het omgaan met de wijkraden?
Want gevraagd en ongevraagd advies mogen geven is een punt maar de reactie en de overleggen die daarop
zouden moeten volgen, die staan helemaal nergens beschreven. Ik vind het dus niet zo gek dat er wijkraden
zijn die het gevoel hebben dat er niet geluisterd wordt naar hun meningen en zorgen en ideeën. Ik zou dus ook
graag zien dat er in de definitieve verordening, die terugkomt in de raad, ook de consequenties en afspraken
tussen de wijkraden en de gemeente staat beschreven. Dan weten de bewoners van Haarlem en de wijkraden
pas echt waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten van hun gemeente. Nou heb ik voor de rest nu
naar al die insprekers geluisterd en ik hoor ze heel veel vragen stellen maar ik vraag me dan af, wanneer
krijgen die mensen dan een antwoord op die vragen? Hoe wordt dat dan verder voortgezet?
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Eckhard. Mijnheer Rutten.
De heer Rutten: Voorzitter, dank u wel. VVD vindt het heel belangrijk dat die discussie over die wijkraden
gevoerd wordt, over dat functioneren, over die verhouding et cetera, maar wij zien deze verordening toch wel
als een nogal technische aanpassing van iets wat al een aantal jaren ligt die ge-update moest worden naar
aanleiding van besluiten over bezuinigingen et cetera. Wat dan handig was geweest, blijf ik op hameren maar
is ook naar de griffie, een was-wordt lijst of gewoon dat we kunnen zien welke wijzigingen er precies worden
doorgevoerd. Dan is het ook wat simpeler om de discussie te voeren. Dus graag die discussie over die
wijkraden in het kader ook van nieuwe democratie, maar deze verordening lijkt, wat ons betreft, heel prima in
orde om vast te stellen.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Rutten. Dan is nu het woord aan de heer Van den Raadt, gaat uw gang.
De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter, na het vorige onderwerp vragen we ons eigenlijk af of artikel 8 nog
correct is want daarnet bij de wethouder Rog werd voorgesteld dat de raad niet meer over het
subsidieplafond gaat dus artikel 8 kan er geloof ik al meteen weer uit. Artikel 3.3 dat gaat over wijken waar
geen wijkraad is, even kijken, ik zoek hem even op, en dat dan initiatiefnemers voor een nieuwe wijkraad
verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop de verkiezing plaatsvindt. Dat klinkt heel mooi een heel vrij maar
wij van Trots Haarlem zouden het liever gestructureerd willen zien want dit zou zelfs zo vrij kunnen betekenen
dat er een nieuwe wijkraad drie buren bij elkaar zeggen, wij zijn vanaf nu wijkraad. Wij zien liever gewoon dat
daar duidelijke richtlijnen zijn voor hoe een verkiezing moet plaatsvinden. Daarom hebben wij er van Trots
Haarlem ook geen bezwaar tegen dat iemand heel lang in de wijkraad zit want als iemand heel lang in de
wijkraad zit en je hebt die verkiezingen gewoon goed op orde en iedereen houdt zich aan de structuur van die
verkiezingen, dan betekent het dus gewoon dat iemand heel goed is en heel vaak herkozen wordt. Dat lijkt me
dan prima want dan is het dus kennelijk een persoon die het heel goed doet. Het is natuurlijk een probleem als
je heel lang ergens kan blijven zitten en er worden helemaal geen verkiezingen gehouden of op een manier die
totaal niet lijkt op echte verkiezingen. Dus dat zijn onze opmerkingen en inderdaad, het werd daarnet ook
aangestipt, ook een groot probleem van Trots Haarlem, hier wordt nu van alles vertelt over wijkraden en die

mensen die doen echt heel goed werk en hoe vaak ben ik niet, in die tien jaar dat ik nu in de gemeentepolitiek
zit, bij wijkraden geweest die zeggen van ja, eigenlijk zou de wijkagent komen maar die is er niet. Goed, dan
gaan we door naar de gebiedsverbinder. Ja, die is er ook niet, die was er vorige maand ook al niet en ze zegt
dat ze volgende maand ook op vakantie is. Dus dan kan je natuurlijk ook nooit echt serieus je werk doen want
we vinden op de een of andere manier, en wij van Trots Haarlem helemaal, die wijkraden enorm belangrijk.
Maar als je dan gewoon nooit antwoord krijgt of heel slecht antwoord krijgt, mensen die zouden komen,
wegblijven zonder zich af te melden. Ja, dan kan je het ook niet raar vinden dat er gewoon weinig mensen te
vinden zijn die überhaupt in een wijkraad willen zitten. Dus wij zouden inderdaad graag ook dan wat beloftes
willen horen of een paar regels erbij, dat gewoon er minimaal zes keer per jaar een gebiedsverbinder
aanwezig is en een wijkagent. Dat daar gewoon ook, die mensen daar de uren voor mogen schrijven, want dat
gebeurt dan vaak in hun vrije tijd. Maak gewoon contracten dat ambtenaren gewoon 10% van hun contract,
degene die daarover gaan, bij een wijkraad aanwezig kunnen zijn en dat er ook geen excuus is dat er elke keer
niemand is. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van den Raadt. Is iedereen aan de beurt geweest? Dan geef ik nu het
woord aan de wethouder. Ga uw gang.
Wethouder Berkhout: Dank u wel, voorzitter. Dank voor alle bijdragen. Volgens mij zei de VVD het correct, dit
is eigenlijk een technisch instrument, deze verordening. De mede nodig dat die aangepast werd vanwege de
bezuinigingen. En daar is dus voor gekozen om de niet actieve wijkraden niet mee te tellen zodat de
bezuinigingen zeer beperkt blijven voor de bestaande actieve wijkraden. Daarnaast, het instrument is
dusdanig, het gaat om de taken en bevoegdheden om erkend te worden en subsidie te krijgen. Maar ik merk
dat de discussie hier breder is, tuurlijk, over de rol van de wijkraden, de verhouding tot de gemeente, de
communicatie, het laaghangend fruit. Dat hele gesprek hadden we ook willen hebben in maart vorig jaar, de
wijkradenconferentie. Maar toen kwam corona dus dat is niet doorgegaan. Dat wil je volgens mij ook in
levende lijven hebben. Dat gesprek is nodig, dat hoor ik ook aan de insprekers, dat willen we ook, dat wil
wethouder Botter ook. Dus het is ook de bedoeling om dat zo snel mogelijk, als dat weer kan, dat gesprek ook
met elkaar te gaan voeren. Ik denk dat dat wezenlijk is, dat we weer, wat mijnheer Van Eeden zegt over de
toekomst, de rol, hoe doe je dat. Die vragen soms, worden we wel serieus genomen, al die aspecten moeten
daarin denk ik in zo’n goed gesprek aan bod komen. Dat is dus ook de wens van de gemeente. Het is er in 2020
niet van gekomen mede dankzij corona. Dus eventjes dat onderscheid. Nu ga ik in op een aantal vragen, te
beginnen bij de PvdA. Spaarndam. Spaarndam, de wijkraad daar wil zelf ook leden uit Spaarndam West en
voert ook gesprekken met bewoners uit West. Bij een wijkraad gaat het bij een peiling op eigen initiatief, dus
niet namens of voor de gemeente, niet een gemeentelijke peiling. Het minimale aantal leden is drie, maar er is
altijd een inspanning tot meer. Dan een belangrijk punt waar meerdere partijen het over hebben, die
maximale termijn. Ik vond het wel interessant, inderdaad, wat het CDA daarover zei. Dat doen wij eigenlijk ook
als partijen weer afzonderlijk, doen wij dat net weer anders. Iedereen vindt wel dat er een bepaalde
houdbaarheid zit, misschien aan een raadslid of aan de wijkraad dit maar de andere kant van het verhaal is dat
wij ook voldoende vrijwilligers willen. Het is ongelooflijk lastig voor wijkraden om voldoende leden te krijgen.
Dat hoorde u volgens mij ook van de insprekers, die afweging, die last. Dus het is echt de zoektocht tussen
willen we de strakke regeling, twee keer vier jaar en dan wegwezen. Ik hoorde iemand ook zeggen, dat biedt
misschien ook wel weer ruimte maar de praktijk is ook dat besturen van wijkraden niet vol zitten. Dan is het
toch wel heel fijn om daar iemand met kennis van zaken te hebben die daar iets langer zit dan de
voorgeschreven termijn. Dus dat is ook de afweging. Dat heeft eigenlijk ook te maken met bijvoorbeeld die
vraag over waarom nou buiten de wijkraadscontouren maar zelfs buiten de gemeente een … Waarom kan een
wijkraad eigenlijk ook van buiten de gemeente soms komen. Ik snap die verbazing daarover. Tegelijkertijd, dat

is ook praktijk. Dat is op dit moment ook zo en dat is ook vanwege die schaarste aan vrijwilligers, aan leden.
Dus dat is wel ook de … Het is ook expliciet gevraagd vanuit de wijkraden, of wij dat mogelijk kunnen maken.
Dus dan vind ik wel dat je dat zorgvuldig moet wegen. Volgens mij willen wij een goede sparringpartner, veel
vrijwilligers en is die begrenzing dus op maximale termijn of is dat … Dan moet je daar goed over nadenken. Ik
vond het ook wel interessant wat de heer IJsbrandy zegt over de balans zoeken. Je wilt vrijwilligers, je wilt
mensen die zich actief betrekken, die goed ingelezen zijn en die namens een wijk spreken. Dan moeten we ook
de balans zoeken dat we dat niet dicht willen regelen. Ik denk dat die hier best wel schuurt, bij deze punten.
Nou, dan verder op de Actiepartij. Het onderzoek. Ja, het onderzoek wat eigenlijk door de heer Van Eeden
wordt voorgesteld. Kijk, ik vond het wel een terechte vraag van de heer Gün van in hoeverre is hier dan, ik
vind dat eigenlijk ook bijna randvoorwaardelijk, is hier draagvlak onder de actieve wijkraden om dit te doen.
Het gaat om hun, het gaat niet om de, ik vind het wel nuttig, de input vanuit oudgedienden die zeggen, kijk ‘…’
op die manier nou eens naar. Maar ik vind het eigenlijk wezenlijk dat die wens ook wordt gedragen door de
actieve wijkraden. Dat zou de rand voorwaardelijk vinden. Sterker nog, dus op dit moment, ik hoor ook graag
hoe u daarnaar kijkt, natuurlijk, maar eigenlijk zou ik heel graag eerst dat … Ik, het college moet ik dan zeggen,
het gesprek willen met de wijkraden over die rol. Daar kan uit voortvloeien, en misschien moeten we met
elkaar eens die hele constellatie, zoals de heer Van Eeden zei, met elkaar bespreken maar ik denk dat, ik zou u
willen voorstellen dat stappenplan. Dus eerst het gesprek en dan kijken of een onderzoek, in die brede zin,
gedragen wordt, wenselijk is en een middel is om samen die samenwerking te verbeteren. Dan Actiepartij
gebiedsmanager, waarom niet? Volgens mij gaf u het zelf ook al in een bijzin aan, het wordt ook wel weer wat
bureaucratisch. Dat is precies de reden om het ook niet doen. Het is eigenlijk een geschil tussen bewoners en
wijkraden, daar moeten ze in eerste instantie zelf ook uitkomen. Dan is die gebiedsverbinder er als een soort
van mediator. Nou, lukt dat niet dan de gebiedswethouder, maar eigenlijk wil je dat allemaal niet. En ook nog
een stap van verbinder, manager, wethouder vonden wij wat te bureaucratisch aandoen.
De voorzitter: Wethouder, u hebt een interruptie van de heer Van den Raadt.
De heer Van den Raadt: Ja, wethouder, u zei van, wij willen eigenlijk dat dan het gesprek komt met die
wijkraden en wat willen die wijkraden, dat willen we graag. Nou goed, die gesprekken zijn in het verleden wel
geweest, er waren twee super interessante bijeenkomsten in de bibliotheek in het centrum. Daar zat 90% op
één lijn, iedereen was het ermee eens. De vraag was toen van, hoe gaan wijkraden om met burgerinitiatieven?
Nou, zij waren dan doorgeefluik en de kennisbron en hoe lopen de hazen, alles kon je bij de wijkraad ophalen.
Dan komt de wethouder Van Spijk, die ging toen een samenvatting geven in de gemeenteraad en ik zat te
klapperen met mijn oren, want dat was het tegenovergestelde wat daar in die bibliotheek besloten was. Dus
als u weer zo’n bijeenkomst gaat doen, laat u dan alstublieft iemand vanuit de wijkraden noteren en die de
samenvatting geven, want anders dan kunnen we het hele circus nog een keer overnieuw doen. Dus als u dat
doet, wilt u dan die gedachtes meenemen om het goed te laten verlopen?
De voorzitter: Wethouder.
Wethouder Berkhout: Ja, dat nemen we goed mee, maar het feit dat u zegt dat dat onder wethouder Van Spijk
was geeft bij mij aan dat het wel weer tijd is voor een nieuw gesprek met de wijkraden.
De voorzitter: Nu zie ik het ook inderdaad. Wethouder, dank u wel. Mijnheer Van Reenen, gaat uw gang.
De heer Van Reenen: Dank u wel, voorzitter. Begreep ik overigens – de insprekers en de wethouder
aanhorende – goed dat de gebiedswethouder er kennelijk in de beleving van de insprekers nog niet is, maar
volgens het stuk gewoon nog moet worden aangewezen?

Wethouder Berkhout: De gebiedswethouder is en staat volgens mij ook goed in het stuk. Dus dat was de
inspraakbijdrage van De Krim, maar dat is niet correct. Dus die staat daar wel in opgenomen. Eerlijk gezegd, in
algemene zin vond ik dat, maar goed, dat is ook natuurlijk een inspreek … We hebben dat instrument, maar
het mag wel gezegd worden dat heel veel wijkraden gebruik hebben gemaakt – kunt u ook zien – bij de
zienswijzes van het moment van participatie om samen tot een goede verordening te komen. De Krim heeft
daar op dat moment niet voor gekozen en komt nu met een aantal punten. Dat is hun goed recht, maar dat wil
ik u wel even meegeven in ieder geval. Dus dat. Dan, Actiepartij verder. Wijkraden worden goed betrokken,
goed geïnformeerd. Ja, dat is evident, dat moet bij plannen in de buurt. Naar mijn weten wordt dat ook
gedaan. Een etentje voor duizenden euro’s, volgens mij was dat een incident, kreeg ik terug. Maar dat is
natuurlijk totaal niet de bedoeling, dat dat declarabel is of iets dergelijks. Dan GroenLinks, toegevoegde
waarde van wijkraden. Goed dat u dat …
De voorzitter: Mijnheer Trompetter.
De heer Trompetter: Ik heb nog een tweetal vragen in de eerste termijn gesteld. Eén vraag is: nu is een
huishoudelijk reglement een optie …
De heer …: ‘…’ (buiten microfoon).
De heer Trompetter: Nu is een huishoudelijk reglement een optie voor een wijkraad, dus hoe ze hun eigen
samenwerking regelen? Zou dat niet iets van een verplichting kunnen zijn? Dat is vraag één. De andere vraag
was: hoe komt dat Transvaalbuurt en Indische Buurt-Zuid samen nu Schoten-Haarlem heten in het kaartje?
Terwijl Schoten is het gebiedsdeel Haarlem-Noord, voormalige gemeente Schoten. Dus ik vind dat wel heel
apart.
Wethouder Berkhout: Oké. Nou, bij dat huishoudelijk reglement: nee, geen verplichting. Een beetje in de geest
ook met eerder: laten we dat niet met elkaar op die manier dichtregelen. Schoten, als dat verwijst naar het
kaartje, volgens mij is dat een verzoek, een nadrukkelijk verzoek van mevrouw De Raadt van het CDA, een
duidelijkere kaart. Misschien heeft dat daar ook verband mee, weet ik niet helemaal zeker. Ik heb dat nog
even nagevraagd. Die komt eraan, meteen na vaststelling, dus eind januari hebben we de raadsvergadering,
begin februari is die duidelijke kaart er. Dus daar ga ik ook even achteraan, dat echt gebeurt. Dus die
toezegging bij deze: een duidelijke kaart is cruciaal en daar is het voor nodig.
De voorzitter: U heeft nog een vraag van de heer Trompetter.
De heer Trompetter: Dus betekent dat de gebiedskaart niet alleen duidelijker wordt, maar dat de wijken ook
juist worden omschreven, die erop staan? En niet als Haarlem-Schoten.
Wethouder Berkhout: Nee, dus ik neem aan dat dat met elkaar verband houdt. Dus op die manier, dat moet
gewoon helder worden, dat Haarlem-Schoten specifiek – nou, ze luisteren mee – dus volgens mij wordt daar
nog even aandacht aan geschonken.
De voorzitter: U heeft nog een interruptie van mevrouw Eckhardt. Dat kan.
Wethouder Berkhout: Ik probeer ook de vragen te beantwoorden. Maar goed, gaat u door. Ik maak het lijstje
af van al uw vragen.

De voorzitter: Maar dan heb ik ook toch wel een interruptie nog van de heer Smit.
De heer Smit: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Laat ik de wethouder even bedanken voor de constatering
dat hij het kaartje, het gebiedskaartje gaat verfijnen, want dat was de essentie van mijn vraag ook, om te
luisteren naar opmerkingen van wijkraden, zoals van De Krim. Dus dank, mijnheer de wethouder, dat dit er
scherper en duidelijker uit gaat zien.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Smit. Wethouder, gaat uw gang.
Wethouder Berkhout: Even kijken. GroenLinks benadrukt nog eventjes de toegevoegde waarde van wijkraden
en de vrijwilligers die erin zitten. Kan ik alleen maar bij aansluiten. U maakt ook het onderscheid verordening,
u zegt: dat is goed. Maar ik ga het ook, die verwachtingen over dat laaghangend fruit, over die samenwerking,
daar kan ik me ook helemaal in vinden. Ik denk dat daar dus ook dat gesprek voor nodig is, voor die rol, voor
die taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden. U had het ook met name over de communicatie. Dat
kennen we natuurlijk allemaal, niet alleen met deze commissie, maar ook andere commissies, daar horen we
die geluiden, dat het schuurt. Dat hoort u als raadsleden, denk ik, ook. Dus dat, ik vind dat dat wel goed is, om
dat met elkaar even in levenden lijve, dus daarom – corona – met elkaar te benoemen, uitspreken en te kijken
waar we snel die stappen kunnen zetten. U gaf ook aan die max termijn, twee keer vier jaar. Heb ik net even
geprobeerd toe te lichten, dat dat dus, we kunnen dat opleggen en afdwingen, maar dat heeft wel een
leegloop bij wijkraden tot gevolg, even heel zwart-wit gesteld. U gaf ook aan: die zichtbaarheid van de
verordening, van bewoners. Dat doen wij als gemeente. Wij maken dat zichtbaar op de website, wij hebben
dus ook die rol. Dus wij kunnen dat echt ook wel voor bewoners daarin voorzien. Ik hoor u ook vragen: kunnen
we dat ook bij de wijkraden neerleggen? Enerzijds is het gewoon: dat kunnen wij zelf als gemeente. Ik denk
dat we daar al een hele slag in slaan, net als dat kaartje, ook gewoon die verordening daarbij, zichtbaar op
haarlem.nl. Dus dat zou mijn antwoord zijn. Niet direct dat de wijkraden dat ook moeten verplichten. Ook
weer misschien in dat kader van niet te veel verplichtingen. U gaf mij eigenlijk de vraag – ik denk dat ik hem al
heb antwoord – beginnen versus onderzoek. Maar misschien in algemene zin, ik vind dat beginnen, gewoon
met elkaar aan de slag gaan wel aan de hand van is van een goed gesprek met elkaar, vind ik eigenlijk een veel
fijnere. En dan kijken, peilen: is er behoefte, is er draagvlak voor een onderzoek in dat gesprek? Oké, dan gaan
we dat als middel inzetten.
De voorzitter: Mijnheer Gün.
De heer Gün: Voorzitter, ik heb een aantal verdiepende vragen en ook een handreiking, een suggestie. Wilt u
dat ik die bewaar voor de tweede termijn of nu het ijzer heet is kunnen we het …
De voorzitter: Ik stel voor de tweede termijn, er zijn nog meer mensen die een tweede termijn-bijdrage willen.
Gaat u verder, wethouder.
Wethouder Berkhout: Even kijken. Dan D66. Werd wat juridisch – ik moet even zoeken wat u precies van mij
vroeg – maar u gaf ook aan dat: hoe gaan we nou met die verantwoording afleggen van de wijkraad naar de
bewoners toe? Dat is expliciet, volgens mij, dus artikel 4, lid 6, de jaarvergadering. Dat is het vehikel. Ik ga u
toch even vragen om in de tweede termijn nog even scherp te krijgen wat u precies nog wilde weten. U had
ook een vraag over de max termijn, ik hoop die ook net al te hebben beantwoord. Even kijken, dan het CDA.
Daar heeft u een vraag gesteld over dat buiten de gemeente, dat er leden nu in wijkraden zijn die buiten de
gemeente komen. Heb ik ook geprobeerd u een toelichting op te geven. Een duidelijkere kaart komt eraan.
Max termijn. U gaf ook wel dat spanningsveld van ‘laat dat ook bij wijkraden zelf’ aan. Daar kan ik me eigenlijk

ook wel in vinden. Dan bij de OPHaarlem, net ook gezegd eigenlijk, De Krim heeft niet gebruikgemaakt van de
participatie zoals andere wijkraden dat hebben gedaan, hebben gebruik gemaakt van dit moment om daar wat
punten aan te stippen. ChristenUnie. Wat – ook een aantal vragen zijn al beantwoord – maar wat als ze niet
voldoen aan de verordening, wijkraden? Dan gaan we ze daarop aanspreken, dan geven we ze wat tijd om
daaraan te voldoen. Ik kreeg mee, in de praktijk, als ze daar niet aan blijven voldoen dan heffen ze zichzelf
meestal op. Dus. Zo gaat dat, dan sterven ze uit. Dan Hart voor Haarlem. Ook hier, denk ik, een terecht punt,
gaf ik net ook aan. Die balans van: we willen vrijwilligers, maar we willen ook een duidelijke verordening. Maar
die kan doorschieten naar dichtregelen en vrijwilligers met een soort van eisenpakket opstellen, dat het te
onaantrekkelijk wordt om dat te doen. Wat ik wel een goeie suggestie vond, eerlijk gezegd, ga ik ook mee
terugnemen, is die financiële houvast met voorbeelden van rekenmodellen, of iets dergelijks. Ik denk dat, dat
ga ik ook even navragen, of die behoefte er is bij wijkraden of dat daar onduidelijkheid over bestaat. Ik vind
dat helemaal geen gek idee, dus die neem ik mee terug. Dan SP. Maakt zich eigenlijk zorgen over dat er nou,
worden er nou wel antwoorden op de vragen gegeven? Maar ook een beetje de problemen in de Zuiderpolder
stipt u aan. Daar heb ik van vernomen dat, volgens mij gaat het over het welbekende thema Domus natuurlijk.
Daar is dus ook wel, gesprekken zijn er gaande, ook met de gebiedsverbinder. Dat onderwerp leeft. Maar wat
ik ook heb vernomen is: de Zuiderpolder is wel tevreden over de verordening. Dus dat zijn volgens mij wel
twee verschillende zaken, dat probeerde ik net in het begin van mijn betoog te schetsen. We hebben de
verordening – wat de VVD zei: een technisch instrument – en we hebben het gesprek met de wijkraden en
waar is ruimte voor verbetering? Ik denk dat uw oproep bij dat tweede echt terechtkomt. In algemene zin
moeten we daar dus het gesprek met elkaar over aangaan. Als het de casus Domus betreft is dat natuurlijk nu
gaande. Maar ik denk dat ik hem zo eventjes moet duiden. Maar wij herkennen dat wel, maar dus niet als het
gaat om de verordening die vanavond voorligt. Dat was het, voorzitter. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Er is behoefte aan een tweede termijn. Mijnheer Rutten, ik geef u het woord. Gaat
uw gang.
De heer Rutten: Ja, een korte vraag. U zegt: ik neem dat mee terug. Betekent dat dat er een nieuw stuk gaat
komen of gaan we wel door in het proces? Ten aanzien van die zittingstermijn, die twee keer vier en de vrees
voor leegloop. Ik vind die erg kort door de bocht. Het stond natuurlijk, dit is niet gewijzigd in de verordening,
dus ik vind dat ook niet nu een punt om nu heel veel tijd aan te besteden. Maar het lijkt me wel goed om dat
mee te nemen die discussie straks. Als u dat wilt toezeggen, heel graag. Want de keerzijde van de leegloop is
de monopolisering door een heel klein groepje in een wijk, waardoor mensen misschien ook afgeschrikt zijn
om te gaan participeren. Ik heb daar ook voorbeelden van meegemaakt. Dus je kan nog toe naar een pas-toeof-leg-uit-situatie, maar ik denk dat de conclusie ‘vrees voor leegloop’ dat niet rechtvaardigt, ik denk dat we
even dat hele spectrum moeten bekijken. Dus graag dit meenemen.
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Gün.
De heer Gün: Voorzitter, dank u wel. Ik sluit meteen aan, ik had exact dezelfde tekst vanuit de governance
comply or explain: pas toe of leg uit. Dat dat het uitgangspunt is en als blijkt dat er geen vervanging mogelijk is
dan stel je jezelf voor een derde termijn verkiesbaar, maar dan is het ook duidelijk voor iedereen. Maar dat
het een uitgangspunt is, een maximale zittingstermijn, juist ook om de onderliggende reden die de heer
Rutten zojuist heeft genoemd. Daarnaast, u heeft mijn vragen beantwoordt, dank u wel. Die van de maximale
termijn heb ik – in aansluiting op de VVD – zojuist beantwoord. Als het gaat om dat laaghangend fruit, een
heel groot onderzoek of gewoon lef hebben, de durf hebben om gewoon in kleine stapjes, want dat kan ook
tot een goede oplossing leiden, maar dingen gewoon uit te proberen. Hoe kijkt u aan tegen een

gebiedsverbinder, elk wijkraadsoverleg – dat is doorgaans één keer per vier, doe gek zes weken, als het een
beetje uitloopt – verplicht aanwezig te laten zijn vanuit de gemeente, om een aantal zaken die lopen toe te
lichten of een aantal ontwikkelingen die gaan komen uit te leggen? Want dat is hoe ik het heb meegemaakt in
de wijkraden waar ik vanuit mijn partij verantwoordelijk voor ben, daar is gewoon een gebiedsverbinder. Elk
overleg aanwezig en er is een ontzettend goede communicatie, verwachtingen worden afgestemd, dus het
kan wel. Het enige wat de vraag is, dat u één van uw ambtenaren vraagt om aanwezig te zijn bij een wijkraad
om komende ontwikkelingen of lopende ontwikkelingen te bespreken. Een luisterend oor kan nooit kwaad,
gaat ook het college helpen om juist die wederzijdse verwachtingen – wat komt er, wat loopt er? – om die
goed af te kunnen stemmen. We hebben op de gemeentelijke site daarnaast hebben wij per stadsdeel
inzichtelijk welke activiteiten er lopen. Ik weet uit ervaring dat met name nieuwe wijkraadsleden dat vaak niet
zo 1, 2, 3 weten te vinden. Ik kan ook niet zeggen dat wij de, nou, we hebben wel ooit de beste website gehad
van het land, dat zegt wel wat over de informatievoorziening van de website. Want het kan beter, hè? We
hebben gezegd: doe gewoon een aantal hele duidelijke knoppen en als je daarop klikt krijg je gewoon de
informatie te zien die je direct te zien hebt. Het zou bijvoorbeeld helpen om vanuit de gemeente eens een
keer iemand langs de wijkraden te laten gaan of de wijkraad te vragen: neem die nieuwe mensen die jullie
hebben daar wat meer in mee, want ook daar kan je zien wat er allemaal loopt in een wijk. Dan is het wel
verdomd belangrijk dat er een goed plaatje ligt: wat valt er dan in mijn buurt? Misschien kunt u dat plaatje dan
ook integreren op de website. Het is een idee, het schoot mij te binnen dankzij het CDA. Dan als laatste de
verordening die voorligt. We hebben al gezegd: daar kunnen wij zeker mee akkoord gaan, omdat wij daarin
een aantal verbeteringen zien die met name het functioneren van de wijkraad in de huidige vorm wat
duidelijker maken in de taakverdeling wat beter. We hebben wel heel veel – en ik heb een drie-, viertal
partijen daar ook over gehoord – die rollen van de wijkraden zijn al duidelijk beschreven, maar de rollen van
de gemeente iets minder. Ook daarvan heb ik gezegd: dat hoeft niet wat mij betreft per se in beleid of in
beton gegoten te worden. Maar ga dat gewoon alstublieft met elkaar ontdekken. Het wiel hoeft niet opnieuw
uitgevonden te worden, want er zijn wijkraden waar het niet voortreffelijk loopt, maar wel beter dan een
aantal insprekers ons vanavond hebben gepresteerd. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Gün. Dan hebben nog … Ja, mevrouw Van der Windt.
Mevrouw Van der Windt: Dank u wel, voorzitter. U heeft eigenlijk alle vragen die ik had heeft u beantwoordt,
behalve de vraag over de hele open norm, wanneer het college kan besluiten om de wijkraad op te heffen. Ik
vroeg me eigenlijk af, u zegt net: ik denk er nog over na om de verordening aan te passen. Niet? Oké. Nou ja,
het ging mij om echt te specificeren dat je in een aantal gevallen gewoon als college het niet kan beëindigen,
maar zal beëindigen. Dan zit ik dus te denken aan een situatie waarin de wijkraad tenminste 12 maanden geen
van de taken – zoals genoemd in artikel 4, lid 5 en lid 6 – heeft uitgeoefend. Of tenminste 12 maanden minder
dan 3 leden heeft gehad. Of in een situatie waarin het college het in 2 opeenvolgende jaren de goedkeuring
heeft onthouden aan de rekening en verantwoording. Dus dat zijn situaties dat er echt wat aan de hand is, ook
langdurig wat aan de hand is en dat het misschien beter is om ook voor iedereen duidelijk te maken: in die
situatie maken wij er een einde aan. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Van der Windt. Mevrouw De Raadt.
Mevrouw De Raadt: Dank u wel, voorzitter, en dank u wel, wethouder, voor het beantwoorden van de vragen.
We kunnen het er ook overigens in vinden, wat u zegt over de maximale termijn. Volgens mij zijn we het
daarover eens, maar ik denk dat het goed is om het mee te nemen in dat onderzoek wat straks gaat komen en
wat breder gaan kijken. In ieder geval, ik zou wel heel benieuwd zijn, want dat is denk ik nu niet geteld, maar

hoe de wijkraden dus zelf denken over zo’n maximale termijn. Dan blij met de toezegging voor die kaart, een
duidelijkere kaart. Want ik heb echt twee keer mails van mensen gekregen die aan mij vroegen: bij welke
wijkraad hoor ik eigenlijk? Toen stond dit onduidelijke kaartje, wat nu bij de stukken zit, stond toen ook al op
de website, maar ik kon het gewoon niet vinden, want zij woonden daar op een grens. Dus ik denk dat dat wel,
dat dat gewoon handig is en ook voor een nieuwe aanwas voor de wijkraad, dat je weet bij wie je hoort. Dan
heb ik als laatste nog een nabrander, want ik kan me ook wel een beetje vinden in de kritiek die sommige van
de insprekers hebben gehad over dat, er zitten wel wat schoonheidsfoutjes in de verordening. Ik zie
bijvoorbeeld bij de artikelen, ongeveer de helft van de artikelen hebben kopjes en de andere helft niet. Ik kan
me voorstellen dat dat vooral voor mensen in zo’n wijkraad gewoon handiger is als al die artikelen even kopjes
krijgen, want dan kan je gewoon makkelijker zoeken in zo’n verordening. Dus als u dat wellicht nog kan
aanpassen, dat is niet inhoudelijk, maar technisch, dan is er weer een schoonheidsfoutje opgelost. Tot zover,
voorzitter.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw De Raadt. Verder nog voor een tweede termijn? Mevrouw Eckhard.
Mevrouw Eckhard: Dank u. Ik wil toch nog ingaan op wat de wethouder zei. Het was natuurlijk inderdaad een
bewoner uit de Zuidpolder en door de problemen met de Domus daar reageert hij zo, dat begrijp ik. Maar ik
krijg net ook een mailtje van een hele andere wijkraad, inwoner van Haarlem, die zegt: je tekst was top, exact
verwoord hoe diverse wijkraadsleden zich voelen. Dus dan denk ik: het komt dus ook voor bij andere
wijkraden en dan heeft het helemaal niets met Domus te maken. Als laatste wil ik nog aankaarten: ik heb geen
antwoord gehad op mijn vraag hoe de gemeente haar taken en bevoegdheden in artikel vier gaat opnemen.
Want wat kunnen de wijkraden nu eigenlijk van de gemeente terugverwachten? Dat staat helemaal nergens in
deze verordening.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Eckhard. Mijnheer Van den Raadt.
De heer Van den Raadt: Voorzitter, dank u wel. Trots Haarlem mist nog even de vraag die we gesteld hebben
over artikel 3.3. 3.2 vinden wij heel goed, daar wordt heel duidelijk beschreven: hoe hou je een verkiezing,
waar moet het aan voldoen? Zorg dat iedereen op de hoogte is dat die verkiezing er is. Maar dat staat in 3.3:
als er nog geen wijkraad is of niet meer, dan mogen mensen zelf bedenken hoe ze die verkiezing doen. Dan
denk ik: waarom wordt dat niet wat strakker geregeld? Want zoals we al eerder hebben aangegeven lijkt ons
gewoon het belangrijkst in dit geheel dat die verkiezingen gewoon heel duidelijk zijn. Dan maakt het dus ook
niet uit als iemand dus kennelijk heel goed is en 10 keer op rij wordt herkozen. Dat loopt alleen maar spaak als
die verkiezingen niet helemaal correct verlopen. Inderdaad, we horen wat opmerkingen bij D66: als dit niet
voldaan wordt en dat niet voldaan wordt, dan stekker eruit. Dan hebben wij ook graag, als we die kant
opgaan, dat we dan ook krijgen dat als wijkraden een jaar lang geen gebiedsverbinder hebben gezien ze dan
stante pede 1 miljoen euro netto uitbetaald krijgen, om maar een beetje druk op de ketel te zetten. Maar de
heer Gün had het er ook over, want die ken ik natuurlijk ook van de wijkraden en wij komen dat inderdaad
mee, dat er soms geen wijkagenten zijn, geen gebiedsverbinders. Dus als daarstraks dat grote onderzoek naar
komt, kom daar dan ook met een knappe oplossing. Ik heb u al aangedragen: hou gewoon 10 procent van het
werkcontract open, zodat die mensen niet allemaal in hun vrije tijd nog ‘s avonds ergens naartoe moeten,
maar dat dat gewoon onderdeel is van het werk. Dan kan je ook gewoon zeggen: het is je werk, waarom was
je er niet? Voor de rest hebben we geloof ik geen opmerkingen meer, dus dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van den Raadt. Dan is het woord aan u, wethouder.

Wethouder Berkhout: Dank u wel. Dan ga ik nog even in op de vragen uit de tweede termijn. Nee, ik was dus
niet van plan het stuk nu nog terug te nemen of iets dergelijks. Het was eventjes een hulpaanbod voor die
financiële rekenmodellen in reactie op het voorstel van Hart voor Haarlem, de heer IJsbrandij, maar dat kan
dus gewoon, daar hoeft de verordening niet voor aangepast te worden. Dan vond ik het een hele goede
suggestie eigenlijk, die max termijn, die eisen we nu niet in deze verordening. Maar wat de VVD eigenlijk zegt:
neem dat nou wel in die discussie mee als je dat gesprek aangaat. Want dan horen wij ook hoe de wijkraden
daartegenover staan. Ik denk dat dat heel nuttig is. Dan kan je ook dat principe wat de heer Gün ook eigenlijk
aangeeft kan je daar ook eventjes neerzetten. Hoe wij ernaar kijken: wat doet zo’n monopolypositie van een
wijkraadslid versus wat is de angst voor wijkraden voor leeglopen, want we hebben gewoon geen aanwas? Dat
gesprek, ik denk dat je dat moet voeren zonder nu bijvoorbeeld nu nog eventjes na deze commissie twee keer
vier jaar in de verordening te zetten, waarbij we niet dat gesprek hebben gevoerd. Dus dat zou ik een goede
suggestie vinden voor dat gesprek, maar niet voor de verordening tussen nu en de raad. GroenLinks heeft het
over lef, uitproberen, dat ‘laten we aan de slag’. Dat snap ik, dat is ook eigenlijk, deels is dat volgens mij ook
dat actieprogramma Nieuwe Democratie, daar wil ik toch nog eventjes naar verwijzen. Volgens mij is dat voor
iedereen ook wel interessant, de gelote wijkraad, hoe staat het daar nu mee? Daar worden nu de
uitnodigingen voor verstuurd, dus daar zijn nu volgens mij tachtig mensen voor geloot en daar moeten we er
elf actieve voor krijgen, dat is een niet-bestaande wijkraad. Wordt een wijkforum straks, waar zowel de gelote
wijkraad als een wijkpanel, dat we daar twee jaar mee gaan experimenteren. Dus er wordt wel voortgang
geboekt op dat soort stappen, dat is dus parallel eigenlijk aan de wijkraden. Daarnaast zijn we ook bezig met
bestaande wijkraden, hoe we met wijkcontracten om kunnen gaan. Er is bijvoorbeeld, wordt er in Noord ook
gesproken over het afgebrande Posthuis, hoe je dat in een soort van right-to-challenge-achtig aspect aan hun
kan laten om dat opnieuw op te bouwen. Dat zijn allemaal experimenten, dat is ook nieuw, dat is ook
spannend, we laten los. Dus dat is een beetje hoe we ook denken, ik denk wel dat we in de geest van het
coalitieakkoord en misschien ook uw oproep. Dan geeft u eventjes aan: gebiedsverbinder, laat die nou
gewoon verplicht bij elke wijkraadsvergadering zijn. Kort antwoord daarop: dat kan niet, qua capaciteit. Dat
redden wij nu niet. Sterker nog: dat is ook niet de geest van een wijkraadsvergadering, dat is toch vaak het
gesprek van bewoners daar. Het is wel altijd op uitnodiging, dus de huidige lijn is nu: als de wijkraad dat vraagt
dan komt die gebiedsverbinder of wijkagent langs. Maar het is wel op uitnodiging en – dat is ook meestal onze
ervaring – naar tevredenheid, hoe dat nu gaat. Dus eventjes dat spanningsveld van het verplichten, daar wordt
die spannend qua capaciteit, maar het is ook niet nodig, omdat we werken via uitnodiging en via gewoon, we
horen dat dat eigenlijk grotendeels naar tevredenheid verloopt. Dan Actiepartij, Haarlem … Ja?
De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Gün, gaat uw gang.
De heer Gün: Voorzitter, dank u wel. Ik heb even heel stevig het piketpaaltje geslagen van: elke
wijkraadsvergadering verplicht een gebiedsverbinder aanwezig. Dat dat niet haalbaar is, dat begrijp ik heel
goed. Maar ik hoor u ook zeggen, want dat wist ik niet: op het moment dat wij uitgenodigd worden, dat er een
gebiedsverbinder op de agenda staat en wordt uitgenodigd, dan is hij er altijd. Als dat zo is dan wil ik via deze
weg ook naar de wijkraadsleden die vanavond luisteren meegeven: als er dan een informatiebehoefte is dan
blijkt het dus blijkbaar mogelijk te zijn om een gebied ´…´. Doe dat dan ook, want wij hebben vanavond
meegekregen van de insprekers: ja, we horen zo weinig en we kunnen die verwachtingen, we weten niet wat
er speelt. Maar er zijn dus wel mogelijkheden, want u geeft aan: nodig ons uit en we zijn er.
De voorzitter: Ja, eens. En die informatievoorziening, ook door de Actiepartij gevraagd, die wordt dus ook wel
gewoon proactief gedeeld. Maar over de grote ontwikkelingen, dus dat vinden we ook gewoon een rol. Maar
dit is het mechanisme, het is inderdaad goed dat u dat nog eventjes naar de luisteraars thuis bekrachtigd.

Gezondheid. Dan Actiepartij. Ik heb het nog even laten navragen: Haarlem-Schoten wordt aangepast. Dus
goed opmerkzaam. Even kijken. Verder ook net eventjes aangegeven. Ook de rol van de gemeente is
onduidelijk. Volgens mij verwijst de SP daar ook nog naar, specifiek naar artikel 4, taken en bevoegdheden.
Ook daar denk ik dat dat eerst ook even dat onderwerp, dat gesprek moet zijn. Wat is dan de verwachting van
de rol van de gemeente? Ik wil dat ook niet tussen nu en twee weken in een soort van artikel nog met ‘…’. Ik
ben ook wel benieuwd naar dat: wat verwacht een wijkraad van de gemeente? Wij hebben dit anders
opgesteld naar gewoon eventjes de wijkraad, wat ik net zei, de noodzaak van dit technische is erkenning en
subsidie. Wat zijn dan de voorwaarden voor een wijkraad? Wat we merken is dat dat gesprek nodig is om
wederzijds, of het nou om ‘wie gaat waarover?’, et cetera, dat grotere gesprek, daar komt denk ik ook dat
gesprek over de rol van de gemeente naar voren. Dan eventjes D66. Ik heb u nu helder. U geeft eigenlijk een
suggestie eigenlijk gaat als het, bij het artikel over het opheffen. Mijn inschatting is dat de artikelen over
opheffing voor nu voldoende zijn, maar ook hier dat dat wel goed is om daarover het gesprek met elkaar aan
te gaan. Dus dat zou ik u, dus ik denk dat we die even mee moeten nemen voor ook dat gesprek, als het weer
kan, laten we hopen ergens maart, april, mei, juni. Dat dit dan één van die onderwerpen is. Dan het CDA, gaat
eigenlijk ook mee in dat verhaal voor de maximale termijn en het voorstel van de VVD, omdat ze gewoon
benieuwd zijn hoe de wijkraden zelf daarover nadenken. Ik ga u weer iets toezeggen, die kopjes, dat gaan we
gewoon aanpassen, geen probleem. SP tot slot, ik wil dit ook niet bagatelliseren. Ik denk dat het even, u
gebruikt het voorbeeld van de Zuiderpolder, ik denk dat daar, dat die casus speelt. U zegt: dat speelt breder.
Dat denk ik ook wel, vandaar ook dat gesprek. Dus goed dat u dat nog eventjes nuanceert. Tot zover,
voorzitter. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Ik stel voor dat we dit punt voldoende behandeld hebben. Het is een adviespunt,
dus ik wil graag …
De heer Van den Raadt: ‘…’ (buiten microfoon).
De voorzitter: Mijnheer Van den Raadt heeft nog een korte aanvullende vraag of opmerking. Mijnheer Van
den Raadt.
De heer Van den Raadt: Voorzitter, ik ga het voor de derde keer proberen, want ik heb het in elke termijn
genoemd. Artikel 3.3, wat is de achterliggende gedachte om artikel 3.2, als je verkiezingen houdt bij een
bestaande wijkraad, om dat heel goed te verwoorden en af te tikken? Dan 3.3, het heel raar losjes te laten: als
het er niet is dan ligt het aan de mensen zelf, die zijn dan zelf verantwoordelijk voor de verkiezingen. Dus stel,
in mijn wijk is geen wijkraad. Ik denk, ik ga dat doen en dan stel ik als eis dat iedereen familie van mij moet zijn
om in die wijkraad te kunnen en dan gaan we verkiezingen houden. Dat is toch heel raar? Maar dat zou dus
wel kunnen. Dus waarom deze 3.3?
Wethouder Berkhout: Heel kort. 3.3 is er eigenlijk om te benoemen dat het aan de nieuwe initiatiefnemers is
en niet aan de oude wijkraad. Dit komt voort uit de juridische procedure in Oost. Maar voor een nieuwe
wijkraad geldt vervolgens 3.2. Dus dat ter verduidelijking.
De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Ik ga dit onderwerp nu toch echt afsluiten, want we lopen enorm uit.
Hoe kan dit stuk …
‘…’ (buiten microfoon).
De voorzitter: Hamerstuk?

‘…’ (buiten microfoon).
De voorzitter: Ja, en dat betekent ook dat u akkoord gaat met de afdoening van de toezegging voor wat
betreft de dorpsraad Spaarndam? Want die zit hierbij in. Mevrouw Eckhard.
Mevrouw Eckhard: Als ik nu hamerstuk zeg, mag ik dan geen amendement meer indienen?
De heer …: ‘…’ (buiten microfoon).
De voorzitter: Nee.
Mevrouw Eckhard: Dat wil ik misschien wel. Mag ik daar nog over nadenken, met mijn fractie overleggen?
De heer …: ‘…’ (buiten microfoon).
De voorzitter: Hamerstuk stemverklaring. Dan …
Mevrouw Eckhard: Dan wil ik dat graag.
De voorzitter: … hamerstuk met stemverklaring. Mocht u nou halverwege denken: ik heb toch eigenlijk niks te
melden, meld dat dan even, dan zetten we hem gewoon als hamerstuk op de agenda, dat scheelt weer. Ja?
Mevrouw Eckhard: Ik kan het me bijna niet voorstellen. Dank u wel.
De voorzitter: Dat graag voor volgende week vrijdag, dan nemen we het mee in het presidium. Goed,
hamerstuk, hartstikke mooi. Wij gaan door met …
Mevrouw …: ‘…’ (buiten microfoon).
De voorzitter: Hamerstuk met stemverklaring, precies. Ja, dat zei u eigenlijk al, hè? U heeft gewoon gelijk.
9.

20.10 uur Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen)
De voorzitter: We gaan door met agendapunt 9, excuses. Dat is spreektijd voor belangstellenden over niet op
de agenda staande onderwerpen. Wij hebben zoals het er nu naar uitziet een tweetal insprekers, dus de
wethouder maakt even zijn plekje schoon en dan ga ik zo meteen het woord geven aan mijnheer Wouters, die
komt inspreken over het naleven van de APV, in het bijzonder afdeling 5, artikel 2:20, lid 1 en 2 in de Zijlstraat.
De inspreekbijdrage, voor uw informatie, is gekoppeld aan de agenda, dus die kunt u meelezen. Dank u wel,
wethouder, fijne avond.
Wethouder Berkhout: Fijne avond.
De voorzitter: Mijnheer Wouters, als u mij hoort kunt u deze kant op komen.
De heer Wouters: Goed, de tijd gaat nu in. Goedenavond, dames en heren, mijn naam is René Wouters,
woonachtig en werkzaam in de Zijlstraat, het westelijk gedeelte van de Zijlstraat. Ik ben hier vanavond, ik heb
3 minuten de tijd, dus ik hou het heel kort. De kern van mijn betoog staat al eigenlijk in de inhoud van het
mailbericht wat u heeft gehad. Ter aanvulling daarvan kan ik het volgende nog mededelen: ik heb een aantal

metingen gedaan. Het is overigens een situatie die al lang speelt, hoor. Het is een situatie die al vanaf 2017 bij
het college geprobeerd is aanhangig te maken, ook middels een petitie van handtekeningen van veel
ondernemers. Diverse malen geklaagd over de situatie. Handhaving treedt niet tot weinig op en heeft helaas
ook moeten leiden tot 2 keer inschakelen van de ombudsman om überhaupt een reactie te krijgen van de
gemeente.
De voorzitter: Mijnheer Wouters, kunt u in het kort schetsen wat de situatie is? Voor de mensen die thuis
meekijken.
De heer Wouters: O, ja. Sorry, ik wist niet dat er ook mensen thuis meekeken. Maar goed. De Zijlstraat is een
smalle straat die 8 meter tot 10 meter breed is, 2 trottoirs. Rijdt veel verkeer door de straat, het is een
doorgaande route naar de binnenstad, verdere binnenstad van Haarlem. Tot 23:00 uur rijdt er autoverkeer
door de straat, na 23:00 uur gaat er een paaltje omhoog, maar ook dan rijden er nog steeds veel auto’s door
de straat. Het beeld wordt gedomineerd door met name heel veel geparkeerde fietsen, het is een kluwen van
fietsen wat er in de Zijlstraat staat. Nu valt het mee, het is nu coronatijd, maar buiten coronatijd – kan ik u
verzekeren – staan er echt honderden fietsen geparkeerd op het trottoir. Voetgangers kunnen niet meer veilig
over het trottoir lopen, die moeten over de rijweg en daar rijden brommers, daar rijden scooters, daar rijden
motoren en daar rijden auto’s. Je mag in die straat 50 kilometer per uur rijden, dat is waanzinnig snel als u die
smalle straat bekijkt en zeker met alle mensen die minder mobiel zijn, met een scootmobiel rijden of noem het
maar op. Ik heb verschillende malen al een blind iemand moeten helpen om over te steken. Mensen met
kinderwagens kunnen niet over het trottoir lopen, moeten over de weg lopen, met als risico dat ze
aangereden worden of als ze op de weg lopen krijgen ze een scheldpartij van de fietsers, omdat ze in de weg
lopen. In ieder geval een hele vervelende situatie, dat is even kort geschetst. Ik kan u even een beeld schetsen
van hoeveel auto’s er per dag door de Zijlstraat rijden. Dat zijn er gemiddeld 79 en dat is in deze coronatijd.
Buiten de coronatijd is het hoger en in het weekend is het ook hoger. Dat zijn waanzinnig veel auto’s. Er rijden
ook veel auto’s, maar ook in ieder geval alle motorvoertuigen op geel kenteken rijden er ook tegen de
rijrichting in. Dus het is eenrichtingverkeer, met uitzondering van fietsers. Maar ook auto’s en motoren rijden
tegen de richting in de Zijlstraat door, voor 23:00 uur, omdat het paaltje dan nog naar beneden staat. In ieder
geval, we hebben daar heel veel last van, soms kan ik niet eens meer bij mijn deur, omdat de fietsen het
barricaderen. Het is echt een heel smal trottoir, het trottoir is 2,5 meter breed. Er staan in totaal 20
fietsenrekken, dus er is een capaciteit voor 40 fietsen. Er wonen 90 gezinnen, dus alleen al op basis van
gezinnen is er een capaciteit nodig van zo’n 120 fietsen. Dan hebben we het nog niet over de bezoekers van de
Zijlstraat, want de Zijlstraat is een drukke straat, horeca, detailhandel, er zit van alles. Dus er komen zeker nog
zo’n 120 fietsen normaliter bij die daar de fiets parkeren. Dus dan staan er zo’n 240 fietsen voor een capaciteit
van fietsenrekken van 40 stuks. Dus u begrijpt wel, dat gaat natuurlijk niet goed. Er worden ook brommers
gewoon op de rijweg geplaatst, dus ook die hinderen het verkeer. Er worden auto’s geparkeerd, zelfs langer
dan een uur, veel langer dan een uur en zelfs wel een heel etmaal, of meerdere etmalen, gewoon op het
trottoir. Dus echt helemaal op het trottoir, dus ook dan wordt het trottoir belemmerd. Het is een beetje een
wildwesten aan het worden. Dat vind ik jammer, er is een Algemene Politie …
De voorzitter: Mijnheer Wouters?
De heer Wouters: … Verordening. Ja? Ik heb nog een minuut, hè?
De voorzitter: Nee, een halve minuut.

De heer Wouters: Een halve minuut, oké. Ik kon het proberen, hè? Er is een Algemene Politie Verordening die
aangeeft: er moet 1,5 meter vrije doorgang zijn op het trottoir, daar moet de horeca zich ook aan houden.
Maar het is wel jammer dat de fietsers de fietsen zodanig neerzetten dat er niets meer van die 1,5 meter
overblijft en dat je als voetganger dus je op een onveilige manier over de rijweg moet verplaatsen. Het is ook
voor de leefomgeving niet echt prettig. Dus even heel kort geschetst de situatie. Dit is in 3 minuten, heel kort,
want ik kan er een hele avond over praten. Dus ik hoop dat u heel veel vragen heeft. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Wouters. Ik zie de eerste vingers al, dus goed gedaan. Mevrouw Otten,
gaat uw gang.
Mevrouw Otten: Ik herkende situatie als bijna-bewoner van de Zijlstraat. Maar nu in de coronatijd staat de
Zijlstraat nog steeds helemaal vol met fietsen, dus dat kan niet van de horeca zijn. Zijn dat dan de fietsen van
de bewoners, weet u dat? Wat doen de bewoners er zelf aan om dat te verminderen?
De heer Wouters: Dat zijn voornamelijk veel bewoners die nu de fiets parkeren, want dat zei ik al: er zijn 90
gezinnen, dus zo’n 120 fietsen en er is een capaciteit voor 40 fietsen. Dus ja, dan betekent dat de fietsen voor
de rest buiten de fietsenrekken geparkeerd worden, op het trottoir. Nu valt het nog mee, hoor. Het is nu nog
vrij rustig.
Mevrouw Otten: Mag ik één aanvullende? Ik zie het verschil niet zo met toen de horeca nog open was en nu.
De heer Wouters: Ik versta u niet goed.
Mevrouw Otten: Ik zie het verschil namelijk op dit moment niet zo heel erg met toen de horeca nog open was.
Dus ik vroeg me af: weet u van wie al die fietsen zijn? Dat viel mij op vandaag.
De heer Wouters: In een normaal seizoen dan is het echt heel, heel erg druk, heel erg druk. Dan is er van het
trottoir niets meer zien, dan is het echt gedomineerd door een kluwen aan staal. Dat komt ook, er zit een
kringloopwinkel of hoe noem je dat, ja, een kringloopwinkel. Dat trekt ook heel veel fietsers aan, de horeca
trekken veel fietsers aan. Die zijn nu gesloten, dus wat u nu aan fietsen ziet dat zal misschien een enkele
bezoeker zijn, maar voornamelijk van de gezinnen die daar hun fiets parkeren.
De voorzitter: Mijnheer Trompetter.
De heer Trompetter: Dank u wel, voorzitter. U vraagt eigenlijk om handhaving en u geeft ook aan dat
handhaving eigenlijk niet veel plaatsvindt. Maar heeft u daarnaast nog ideeën voor herinrichting of anderzijds,
bijvoorbeeld 30 kilometerzone of andere maatregelen, naast handhaving? En dan ook de vraag: hoe zouden
dan die fietsen gehandhaafd moeten worden? Dat is een beetje de vraag, als bewoners daar ook heel veel
fietsen neerzetten.
De heer Wouters: Nou ja, bij het station kent u de situatie ook hoe die was en hoe die nu is geworden. Dat
heeft toch te maken dat er gehandhaafd wordt op fietsen die buiten de rekken of buiten de daarvoor gestelde
plaats geparkeerd worden. Dat zie je in Amsterdam ook, hè? Alle fietsen die buiten de fietsenrekken geplaatst
worden, worden verwijderd. Er staan ook veel weesfietsen in de Zijlstraat, daar wordt regelmatig over gebeld
en dan wordt er weer een partij weggehaald. Maar goed, het is bijna dweilen met de kraan open, want dan
staat er weer een batterij fietsen. Een oplossing? Er is tachtig meter parallel aan de Zijlstraat is de Raaks, dat is
een brede weg met gescheiden fietspaden, brede trottoirs. Die zou zich beter qua infrastructuur kunnen

worden ingezet voor de doorgang naar de binnenstad dan de Zijlstraat. Dus het zou mooi zijn als de Zijlstraat
wat meer een voetgangersgebied zou worden, wat meer groen dan dat we nu zien, een kluwen aan staal. Ik
zie een handje omhoog.
De heer Van Reenen: Daar wilde ik graag even op reageren, want ik ben zelf fervent gebruiker van dat deel van
de Zijlstraat. U zegt: het zou goed zijn als de parallelstraat gebruikt werd als doorgaande weg, maar dat is niet
zo het punt waardoor al die fietsen er staan. Die staan er, omdat daar de horeca zit, omdat daar de
eetgelegenheden zijn. Dus daar zie ik de oplossing eigenlijk niet in. Wel in andere stalling misschien, ja.
De voorzitter: Had u ook een vraag, mijnheer Van Reenen? Of was dit een …
De heer Van Reenen: ‘…’ (buiten microfoon).
De voorzitter: O, oké. Ja, het is …
De heer Wouters: Kijk, wat we nu zien is dat auto’s veelvuldig dagelijks parkeren, echt volledig op het trottoir.
Sinds wanneer is het trottoir een parkeerplaats voor auto’s en scooters en motoren? Het is bedoeld qua
infrastructuur als een veilige doorgang voor voetgangers. De Algemene Politie Verordening geeft aan: dat
moet een vrije doorgang zijn van anderhalve meter. Daar wordt ook op gehandhaafd. Als de horeca zijn
terrasjes zodanig neerzet dat die anderhalve meter niet vrij is, dan krijgen ze daar een boete voor.
De voorzitter: Mijnheer Van Reenen.
De heer Van Reenen: Daar heb ik dan wel weer een echte vraag over.
De voorzitter: Mijnheer Wouters, ik ga u even in de rede vallen. Ik ben hier de voorzitter en u bent de
inspreker. Mijnheer Van Reenen, gaat uw gang.
De heer Van Reenen: Dank u wel, voorzitter. Daar heb ik dan wel weer een echte vraag over, over die auto’s.
Want bij mijn weten zijn beide wegen in principe buiten de laad- en lostijd geen doorgaande wegen en staat er
bij beiden een paal. Dus dan blijft mijn vraag: hoe is uw beleving van de tijden waarop dat gebeurt? Die auto’s
dan dus.
De heer Wouters: Dat gaat de hele dag door. Dat is vanaf ‘s morgens 8:00 uur tot 16:00/17:00 uur ’s middags.
Soms, buiten de coronatijd, ook ’s avonds.
De heer Van Reenen: En dat is dan dus omdat ze aan één kant wel opengaan, of?
De heer Wouters: Ja, dat kan. Ze rijden ook soms achteruit de straat in en dan zetten ze daar de auto neer. En
ook motoren.
De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog vragen? Mijnheer Drost, gaat uw gang.
De heer Drost: Ja, ik had een korte vraag. Ik vond uw schets van de situatie in de Zijlstraat heel helder en
herkenbaar. Even of ik de vraag nu helder heb aan de commissie. U verzoekt, ik heb u horen verzoeken om
handhaving voor auto’s parkeren, fietsen parkeren. Is dat de kern van de oplossing die u ziet voor de drukte in
de Zijlstraat?

De heer Wouters: Het zou een goed begin zijn, maar ik denk dat er ook moet nagedacht worden over: hoe
krijgen we deze Zijlstraat qua infrastructuur beter op orde? Daar moet goed over nagedacht worden. Dat kan
ik nu ook niet bedenken, daar heb je ook weer andere mensen voor nodig, maar handhaving zou in ieder geval
helpen.
De heer Drost: Even voor de duidelijkheid: ik vraag ook niet aan u de oplossing, hè? Meer: wat is uw verzoek
richting deze commissie?
De heer Wouters: Ja, ik snap het.
De voorzitter: Maar ik snap de verwarring ook wel, want u kunt al voorzitten en u kunt heel goed inspreken.
Nou, dan kunt u het waarschijnlijk ook wel oplossen. U heeft nog een digitale vraag. Mijnheer Van den Raadt,
gaat uw gang.
De heer Van den Raadt: Dank u wel. Allereerst bedankt dat u constateert dat er te weinig handhaving is in
Haarlem, daar heeft Trots Haarlem het ook al tachtig jaar over. Maar als u daar die situatie lang in de gaten
houdt, ziet u dan ook, want vroeger hadden we niet van die autoluwe gebieden, tegenwoordig wordt het
autoluw gemaakt, maar wat dan de oplossing is dat wordt er niet bij verteld. Maar de oplossing kan natuurlijk
best zijn dat dan iedereen denkt: nou, dan neem ik maar een fiets. Maar daar is dan geen oplossing voor. Zit u
daar verschil in, dat dat recentelijk is toegenomen? Want recentelijk hebben we natuurlijk autoluw.
De heer Wouters: Bedoelt u met recentelijk toegenomen het aantal fietsen of het aantal auto’s?
De heer Van den Raadt: Nou, het aantal auto’s zou ook best kunnen, want de bedragen voor het parkeren die
schieten natuurlijk ook steeds verder omhoog. Dus dan krijg je misschien steeds meer mensen die dat hele
gebeuren proberen te ontwijken. Dus qua autoluw met de fiets en qua parkeren om de parkeertarieven te
omzeilen.
De heer Wouters: Ik woon zelf vanaf 2015 in de Zijlstraat, dus ik kan maar 5 jaar terugkijken. Binnen de
coronatijd waar we nu in zitten zie ik dat het minder druk is dan buiten de coronatijd, vorig jaar was het
aanzienlijk drukker. Maar ik heb ook gezien dat in de loop der tijd het parkeerbeleid van een aantal mensen op
de straat aan het toenemen is. Dat komt waarschijnlijk ook wel, omdat ik zie handhaving regelmatig
voorbijlopen in de straat en die lopen dan ook keurig netjes om de auto’s heen naar kantoor, er wordt niks
tegen gedaan. Dat signaal hoef je maar één keer af te geven en dan is een precedent voor andere
automobilisten, onder andere.
De heer Van den Raadt: Dank u wel.
De voorzitter: Zijn er nog vragen van deze commissie aan deze inspreker? Nee? Oké, dank u wel voor uw
komst. Misschien zou u zo vriendelijk willen zijn om uw plekje schoon te maken. Ja, dank u wel. Zo meteen nog
een inspreker, of moet ik zeggen een inspreekster. Dat is mevrouw Van Dijk en die gaat inspreken over een
aanvraag voor gastouderschap. Dus blijft u nog even zitten. Mag mijnheer Wouters nog een hele kleine
nabrander geven?
‘…’ (buiten microfoon).
De voorzitter: Ja, dat is waar. U gaat over uw eigen agenda, voorzitter. Gaat uw gang.

De heer Wouters: Ik heb, er is een fietsbeleidsplan – ik weet niet precies hoe het heet – gemaakt, waarin de
problematiek van het fietsparkeren in de binnenstad wordt aangegeven in de oplossingen. Ik heb daar tijdig
geprobeerd aan te geven: neem daar ook de Zijlstraat in mee. Dat is niet gebeurd, dat is erg jammer. Dus dat
was even nog de aanvulling.
De voorzitter: We gaan een – dank u wel – we gaan een wethouder op zijn vingers tikken. Dank u wel voor uw
tijd. Dag. Dan is het nu tijd voor mevrouw Van Dijk, als zij mij hoort vanuit de antichambre dan wordt ze van
harte uitgenodigd om deze kant op te komen. Succes, gaat uw gang.
Mevrouw Van Dijk: Goedenavond. Dank u wel dat ik mag spreken, ik ben ‘…’ Van Dijk, ik ben leerkracht
basisonderwijs op een basisschool in Haarlem-Zuid. Dat doe ik al tien jaar. Sinds augustus ben ik moeder van
‘…’ geworden. Zoals veel jonge ouders, waar ze tegenaan lopen is de kinderopvang, hele lange wachtlijsten.
We waren op zoek naar een gastouder en die schijnen erg schaars te zijn in Haarlem, dus we hebben op het
nippertje iets kunnen regelen, dus vorige week ben ik aan het werk gegaan. Met dat tekort in mijn
achterhoofd en een paar vrije dagen dat ik niet voor de klas sta dacht ik: gastouderschap, wil ik ook wel, ben ik
wel in geïnteresseerd. Daarvoor moet alleen wel je huis gekeurd worden en je wordt ingeschreven bij het
Landelijk Register Kinderopvang. In de gemeente Haarlem kost dat 800 euro. Toen dacht ik wel van: oké, dat is
best een hoop geld. Toen ben ik eens gaan kijken: in de gemeentes om Haarlem heen is dat aanzienlijk minder.
Bijvoorbeeld in Velsen: 370 euro. Bloemendaal: 355 euro. Amsterdam: 478 euro. In Heemstede is het zelfs
gratis. Dus ik vroeg me af, ik had de gemeente gevraagd waarom dat in Haarlem dan zo hoog is. Want de
gemeentes krijgen gewoon geld van de overheid om die leges te kunnen betalen, maar dat is niet geoormerkt,
heb ik gehoord. Dus de gemeente mag gewoon zelf kiezen waar ze dat aan uitgeven. Dat snap ik dan, maar
waar gaat dat geld dan naartoe? Ik heb dus contact gehad met de ombudsman, – ik kreeg daar verder geen
antwoord meer op – met de belangenvereniging van de gastouders – Nysa heet dat – en met een aantal
gastouderbureaus in Haarlem. Ze krijgen dus, bijvoorbeeld Bureau ViaViela die krijgt ongeveer 20 aanvragen
per week van vraagouders, die dus opvang nodig hebben. Er zijn ongeveer 24 gastouders in Haarlem
werkzaam bij dit bureau, maar er is nog steeds een heel groot tekort. Door dat dat bedrag zo onwijs hoog is
haakt drie vierde van de mensen af om gastouder te worden en het aantal neemt ook helaas af. Mijn vraag is
om de lege-kosten te verlagen in Haarlem ook, want ik denk dat meer mensen gastouder willen worden, de
druk op de kinderopvang lager wordt, de wachtlijsten korter. Er zitten ook veel voordelen aan kinderen
onderbrengen bij een gastouder: het is meer flexibel, kleinschaliger en het is nu zelfs nog open, in
tegenstelling tot de kinderdagverblijven. Zeker ook gunstig voor mensen met een cruciaal beroep op dit
moment, sociaal-emotioneel is het beter voor de kinderen. In Amsterdam zijn ze heel erg bezig met de
gastouderopvang, om dat onder de aandacht te brengen, om dat te laten groeien. Het zou Haarlem wel sieren
als zij daar ook een beetje meer aandacht aan besteden. Ik denk ook dat er meer geld binnenkomt als dat
bedrag wat lager wordt, want als je 400 of 200 euro vaker binnenkrijgt dan 800 euro nooit, ik denk dat dat
geld oplevert. Er zullen meer gastouders aanmelden en tenslotte natuurlijk wordt Haarlem een hele leuke,
nieuwe gastouder rijker. Dank u. Zit ik op mijn tijd? 3 minuten.
De voorzitter: U zit keurig op uw tijd. Dank u wel voor het inspreken.
Mevrouw Van Dijk: Moet ik nog ergens op drukken?
De voorzitter: U mag de microfoon nu even uitdoen, als u wat gaat zeggen mag u hem weer aandoen met
hetzelfde knopje. Mijnheer Trompetter, gaat uw gang.

De heer Trompetter: Dank u wel, mevrouw, voor het inspreken. Ik weet niet of wij uw inspraakbijdrage al op
papier of digitaal hebben? Zou het kunnen dat wij dat ook kunnen krijgen?
Mevrouw Van Dijk: Die informatie die ik net?
De heer Trompetter: Ja, graag.
Mevrouw Van Dijk: Jazeker.
De heer Trompetter: Want ik ben het namelijk niet tegengekomen in de belastingvoorstellen die we vorige ‘…’
hebben behandeld, dus ik ben heel nieuwsgierig naar hoe de wethouder Financiën hierop gaat reageren. Maar
goed, ik denk dat mijn collega’s ook die vraag wel even navraag naar willen doen en mee aan de slag willen
gaan. In ieder geval dank voor het melden.
Mevrouw Van Dijk: Ja, is goed. Ik zal een mooi verslagje maken.
De voorzitter: Oké, dan kunt u dat naar de griffie sturen, denk ik. Met even een vermelding erbij graag, richting
de commissie Bestuur, en dan komt dat in ieder geval goed. Mijnheer Van Reenen.
De heer Van Reenen: Ja, dank u wel voor het inspreken. Ik wil u de vraag stellen of u bij uw kijken naar een
andere gemeente ook gemerkt hebt dat als die leges lager zijn er dan ook daadwerkelijk meer gastouders gaan
komen.
Mevrouw Van Dijk: Ik heb niet geïnformeerd naar andere gemeentes, maar wat ik bij het gastouderbureau wat
ik heb gesproken navraag hebben zij dus een behoorlijk groot, dus driekwart mensen die afhaken, onder
andere door die hoge legekosten.
De heer Van Reenen: Andersom dus wel. Oké, dank u.
De voorzitter: Zijn er verder nog vragen? Ja, mijnheer Linder.
De heer Linder: Ik had nog, bedankt dat u dat onder de aandacht brengt en ook die details naar boven brengt,
ook voor het uitzoeken van al die informatie, dus daar kunnen we zeker wat mee.
De voorzitter: Dank u wel. Dat was niet echt een vraag, hè? Maar dat geeft niet. Goed, zijn er verder nog
vragen voor deze inspreekster?
De heer Smit: Ja, voorzitter.
De voorzitter: Dit is mijnheer Smit?
De heer Smit: Ja, mevrouw de voorzitter.
De voorzitter: Nou, mijnheer Smit, kom maar door.
De heer Smit: Ik had mij gemeld, hoor. Dank u wel. Mevrouw, de hoge leges die u moet betalen, is u
geïnformeerd of daar ook een vorm van dienstverlening van de gemeente tegenover staat? Krijgt u een stuk
support of ondersteuning?

Mevrouw Van Dijk: Dat weet ik niet helemaal zeker. Ik weet wel dat er ondersteuning is vanuit het
gastouderbureau, maar vanuit de gemeente weet ik eigenlijk alleen dat voor die 800 euro word je dus
ingeschreven bij dat register, word je door de GGD gekeurd en dat schijnt een hele hoop geld te kosten. Maar
verdere ondersteuning vanuit de gemeente ben ik niet van op de hoogte.
De heer Smit: Voorzitter, mag ik nog wat vragen?
De voorzitter: Gaat uw gang, mijnheer Smit.
De heer Smit: Suggereert u dat de keuringskosten van de GGD er nog bovenop komen, bovenop die 800 euro?
Mevrouw Van Dijk: Nee, ik denk, die 800 euro omvat volgens mij de keuring van de GGD en het aanmelden bij
het register.
De heer Smit: Dank u wel, mevrouw. Ook wij nemen uw opmerkingen mee. Dank u.
De voorzitter: Dat waren de vragen voor deze inspreekster? Dan wil ik u hartelijk bedanken. U maakt een
verslagje met de cijfers die u zojuist heeft genoemd, dat gaat naar het griffiebureau@haarlem.nl en dan
krijgen wij die allemaal binnen. Ja? Oké, dank u wel. Misschien zou u ook zo vriendelijk willen zijn om het nog
een beetje schoon te maken. Ja, sorry. Dank u wel. Dat moet iedereen, hoor. Dat is …
Mevrouw …: ‘…’ (buiten microfoon).
De voorzitter: U neemt het heel serieus, zie ik al. Kijk, zo kan het ook. En dan de microfoon en de knopjes, ja.
Bedankt. Nou ja, precies, dat is …
Mevrouw …: ‘…’ (buiten microfoon).
De voorzitter: Dank u wel. Goed, dit was het wat betreft de insprekers. Wij hadden nog een inspreker wat
betreft de Bloemenhovekliniek, maar die heeft zich afgemeld, die is ziek. Dan gaan wij door, tenzij er behoefte
is aan een korte pauze van 5 minuten. 5 minuten even? Koffietje, theetje. Dan gaan we verder. We doen even
een koffietje, Jos. We doen even 5 minuten koffie. Ja.
Mevrouw …: ‘…’ (buiten microfoon).
Inspreekbijdrage Roy Richters
De voorzitter: Goed, dames en heren, wij gaan verder. We hebben een kleine agendaverschuiving, dat heeft te
maken met het feit dat een inspreker die pas heel veel verder op de agenda eigenlijk aan de beurt is, we
hebben gezegd: kom dan maar nu inspreken. Het gaat over het onderwerp corona, maar hij wil nu alvast – hij
of zij, is het een hij of zij, dat weet ik eigenlijk niet – inspreken, dan kan hij of zij naar huis en dan nemen we
die inspreekbijdrage mee in het onderwerp. Zijn we daarmee akkoord?
De heer …: ‘…’ (buiten microfoon).
De voorzitter: Dan wil ik graag degene die, het is een hij, dan gaat u zitten hier, dit is uw plekje. Het
rechterknopje op de microfoon, dus deze, die is voor u bedoeld, dan kunt u spreken door de microfoon. U

heeft 3 minuten de tijd om in te spreken. Na 2,5 minuut ga ik, als u dreigt uit te lopen, ga ik u even tot de orde
roepen. Dus gaat uw gang.
De heer Richters: Hij is ingedrukt, dan hoef ik hem niet ingedrukt te houden?
De voorzitter: Nee hoor, u mag hem gewoon loslaten.
De heer Richters: Dank u. Goedenavond, geachte voorzitter en gewaardeerde leden van de commissie. Ik ben
Roy Richters van Havana House uit de Kruisstraat in Haarlem. Ik heb een tabaksspeciaalzaak, al in de familie
rond de jaren 30, 1933 om precies te zijn. Onze winkel bestaat bijna 200 jaar, dus ik denk: ik fiets even langs
vanavond om mijn ongenoegen te uiten over de willekeur van het sluiten van winkels. Zoals u heeft kunnen
lezen in mijn brief van jongstleden woensdag heb ik het idee dat er selectieve discriminatie wordt gevoerd
jegens mijn zeer gespecialiseerde winkel, pardon. Per januari moet ik voldoen aan nieuwe regels, opgemaakt
door staatssecretaris Paul Blokhuis. Dit houdt in dat ik geen bijverkoop van niet-rookgerelateerde artikelen
mag verkopen en daarmee alleen gespecialiseerd ben in tabak, om over de andere restricties nog maar even
te zwijgen. Nu het volgende: bij een niet-gespecialiseerde supermarkt mag je wel tabak kopen aan de
servicebalie die vaak vlak bij de ingang is gesitueerd en dat brengt veel mensen dicht op elkaar. Ook de
supermarkt heeft al aangegeven dat zij de drukte niet goed kunnen beheersen en dat er veel opstoppingen
zijn. In mijn winkel is er genoeg ruimte om dat te waarborgen, wat we al eigenlijk tijdens het begin van de
coronatijd hebben gedaan: 2 mensen in de winkel, eentje in de humidor en om beurten afrekenen, wat prima
gaat. Komen we bij de SBI-code, wat het belangrijkste verschil maakt. De SBI-code 472, staat ook in mijn
begeleidende brief, de code die staat voor detaillisten die essentiële producten verkopen en mogen
openblijven, waaronder bijvoorbeeld de slijterij of een chocoladewinkel. Mijn sigarenspeciaalzaak valt ook
onder deze code en die mag dan niet open zijn. In mijn ogen klopt dit niet en je kan dus wel drugs en alcohol
kopen, normaal in de stad, maar een mooie sigaar of tabak, dat is uitgesloten. Overigens, in de buurlanden zijn
alle tabakszaken wel geopend, behalve in Nederland. Dus op basis van gelijkheid en gelijke behandeling zie ik
niet in waarom ik morgen mijn deuren nog gesloten moet houden. Mijn zaak is dus geen Primera of Bruna,
waar je nog tijdschriften koopt, ansichtkaarten, postzegels, strippenkaarten, ov. Heb ik allemaal niet, alleen
maar sec tabak. Maar ik ben gespecialiseerd in tabak en er zijn dus geen extra bewegingen naar mijn winkel op
dat gebied. Dat is hetgeen wat ik wilde zeggen.
De voorzitter: O, dat is het? Ik wilde u net nog een halve minuut geven, maar dat is prima. Dank u wel voor het
inspreken. Zijn er vragen aan mijnheer Richters? Mevrouw Van der Windt.
Mevrouw Van der Windt: Dank u wel, voorzitter. Ik snap uw betoog helemaal en ik moet eerlijk zeggen, het
stond niet zo op mijn netvlies, maar na uw verhaal begrijp ik het inderdaad niet. Maar ik vraag me af: is dit nou
iets wat landelijk is bepaald of is dat iets wat we specifiek in Haarlem hebben?
De heer Richters: Ja, dat is volgens mij ook onduidelijk, want ik zie een ander schrijven met een brief van het
ministerie naar Haarlem toe dat er – even kijken, waar staat die? – winkels, behalve voor essentiële zaken
zoals levensmiddelen, dat die gewoon open kunnen. Mijn SBI-code valt onder levensmiddelen en daar staat
voor de rest geen uitzondering bij.
De voorzitter: Nog een aanvullende vraag? Mevrouw Van der Windt, gaat uw gang.
Mevrouw Van der Windt: Ja, een kleine aanvullende vraag. Maar kent u – ik neem aan dat u wel contact heeft
met anderen in het land – maar zijn er gemeentes in Nederland die wel tabakszaken openhouden of zijn …

De heer Richters: Ik hoor uit het land inderdaad dat handhaving niet optreedt tegen winkels die wel open zijn.
De voorzitter: Mijnheer Aynan, gaat uw gang.
De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag willen dat de burgemeester hierop reageert.
De voorzitter: Ja. Mevrouw Eckhard, gaat uw gang.
Mevrouw Eckhard: Wie heeft tegen u gezegd dat u dicht moest?
De heer Richters: Wij hebben op 19 december, maart hebben wij te horen gekregen … Of er was een
aanpassing in de wetgeving dat essentiële winkels open mochten blijven, met uitzondering van de tabak. Die
werd afgevuurd, terwijl dus als je essentiële winkels openhoudt, in mijn optiek, dan hoeft een slijterij ook niet
open te zijn. Kijk, ik heb geen probleem, als we allemaal dichtgaan, dicht moeten gaan we dicht. Maar de
willekeur die dit naar boven haalt, dat vind ik heel raar. Ik denk dat ik als enige speciaalzaak in Haarlem dus
geen bijproducten verkoop ten opzichte van tabak, dat ik makkelijk mijn winkel of desnoods afhaal gewoon
makkelijk open kan doen. Een coffeeshop staan ze in de rij om softdrugs te halen en bij mij zal er niet eens een
rij ontstaan, maar ik help wel de boel ontlasten en de oudere mensen die vaak mij in de winkel komen om hun
genot van een pijp of een sigaar aan te reiken. Dat is alles wat ik doe. Dus ik vind het een beetje zwaar.
De voorzitter: Mevrouw Otten.
Mevrouw Otten: Heeft u ook contact met andere speciaalzaken in het land en weet u of er meer wordt
ingesproken of dat de burgemeesters misschien wat toegezegd hebben?
De heer Richters: Ja, wij zijn landelijk met deze brief hebben we daaraan gewerkt en nu zijn naar alle
wethouders en burgemeesters verzonden. In de plaatsen waar tabaksspeciaalzaken zitten. Er zijn er nog maar
vijftig ongeveer.
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Linder.
De heer Linder: Mij is nog steeds niet helemaal duidelijk van wie u te horen heeft gekregen dat u dicht moet.
Welke stempel stond boven op die brief? Was dat het Rijk, was het Haarlem?
De heer Richters: Nee, dat was het Rijk.
De heer Linder: Dank u wel.
De voorzitter: Mijnheer Smit, kom er maar in.
De heer Smit: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Begrijp ik uit uw woorden inderdaad dat … Het resoneert
geloof ik heel erg nu.
De voorzitter: Niet bij ons in ieder geval.
De heer Smit: Ik ga proberen … Wat zegt u?
De voorzitter: Het resoneert bij ons niet, dus …

De heer Smit: O, gelukkig. Dan ga ik het nog een keer opnieuw doen. Ik begrijp uit uw woorden dat u moet
sluiten en dat de coffeeshops open mogen blijven. Als u dat inderdaad beaamt dan ben ik net zo benieuwd als
mijnheer Aynan naar de uitleg van de burgemeester. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Smit. Daar zat geen vraag, volgens mij. Mijnheer Rijbroek.
De heer Rijbroek: Dank u wel, voorzitter. Dank voor het inspreken, moedig dat u dat wil doen. Even een vraag:
dat discrimineren op die SBI-code, speelt dat ook in andere sectoren? Wat betreft uw branche: wat doet die
daaraan in uw sector voor de tabaksspeciaalzaken? Kan u daar een antwoord op geven? Dank u wel.
De voorzitter: Mijnheer Richters.
De heer Richters: De brancheorganisatie, daar staat aan het roer de voorzitter die eigenlijk meer
geïnteresseerd is in de Primera open te krijgen, omdat hij daar een oud verleden mee heeft en eigenlijk de
tabaksspeciaalzaken ondergesneeuwd ziet worden.
De voorzitter: Dank u wel. Zijn er verder nog vragen aan mijnheer Richters? Nee? Wij gaan zo meteen het
onderwerp coronamaatregelen behandelen, daarbij zal de burgemeester ook antwoord geven op deze
opmerking, als u daar vragen over heeft. U gaat dit thuis volgen, hebben we afgesproken, hè?
De heer Richters: ‘…’ (buiten microfoon).
De voorzitter: Ja, u heeft nog een vraag?
De heer Richters: Ja. Ik heb nog één vraag, want dat zou voor deze behandeling komen, het stukje
coronabestuur, de vraag aan het coronabestuur. Over de maatregel van de schaatsbaan. Daar wordt ook
gevraagd: is dit een lokale maatregel of volgt deze maatregel dwingend uit landelijke en wettelijke
regelgeving? Dus ik ben benieuwd wat daar nog een antwoord op is. Dank u wel.
De voorzitter: Ik geloof dat die vraag ook automatisch aan de orde komt. Oké. Mevrouw Otten, u heeft nog
een nabrander? Gaat uw gang.
Mevrouw Otten: Nou, ik vraag me af of de burgemeester bereid is om nu te antwoorden, gezien toch het
maatschappelijke verhaal maar zeg maar.
De voorzitter: Zeker gaat de burgemeester, ik denk dat de burgemeester daar heel graag bereid toe is, maar ik
wil dat wel graag onderbrengen bij het onderwerp wat daarvoor, want we nu eerst een ander onderwerp
bespreken. We hebben mijnheer Richters even laten inspreken tussendoor, omdat hij dan naar huis kan. Dan
kan hij thuis de verdere afhandeling van deze vergadering volgen en dan komt die vraag gewoon terug op het
moment dat we het over corona gaan hebben. Dan zal de burgemeester dat ook adresseren.
Mevrouw Otten: Maar ik vroeg specifiek of hij het nu wil beantwoorden.
De voorzitter: Heeft u daar een bepaalde reden voor, waarom het nu moet?
Mevrouw Otten: Jazeker, gezien het maatschappelijk belang en de onrust en onduidelijkheid voor
ondernemers vind ik dat we best …

De voorzitter: En u denkt dat het over een half uur anders is?
Mevrouw Otten: … uit sympathie een beetje tegemoet mogen komen daarin.
De voorzitter: Ja, maar de vraag gaat ook beantwoord worden, mevrouw Otten. Ik denk dat u die vraag
gewoon kunt stellen straks en dat gaan we over een half uur gaan we dat behandelen bij het onderwerp.
Mevrouw …: ‘…’ (buiten microfoon).
De voorzitter: Ja, maar we hebben afgesproken, mijnheer Richters die kan even tussendoor inspreken bij een
onderwerp waar het niet over gaat en dan straks komt het onderwerp waar dit eigenlijk wel bij hoorde. Alleen
dan kan mijnheer Richters alvast naar huis. Zo hebben we dat bedacht. Dank u wel voor het inspreken,
mijnheer Richters. Misschien zou u zo … O, we hebben geen doekjes meer. Dan hoeft u niet schoon te maken,
dan doe ik dat wel even. O, wel? Daar zijn de …
De heer Richters: Mag ik u hartelijk danken voor de aandacht en succes vanavond verder. Ik hoop niet dat het
heel laat wordt.
De voorzitter: Woont u ver weg of niet?
De heer Richters: ‘…’ (buiten microfoon).
De voorzitter: Goed zo. Dan gaan we heel rustig aan doen, dan wachten we even tot u thuis bent met het
beantwoorden van uw vragen, komt helemaal goed. Anders kunt u het altijd nakijken. Dan gaan wij door met
de ‘…’, want we lopen enorm achter op de agenda. Wij gaan door met het adviespunt …
‘…’ (buiten microfoon).
De voorzitter: O, gaan we dat nu doen? Nee, deze komt te vervallen. O ja, je hebt gelijk. Dat hadden we ook
afgesproken.
Overige punten ter bespreking
10. Handhaving maatregelen rondom de abortuskliniek Bloemenhove
De voorzitter: Goed, we gaan door met deze gewijzigde – hij doet het weer – deze gewijzigde agenda.
Oorspronkelijk stond er bij agendapunt 10 Rapportage Plan van Aanpak Diversiteit & Inclusie. Dat punt wordt
verschoven naar een andere vergadering. In plaats daarvan gaan wij spreken over de handhavende
maatregelen rondom de abortuskliniek de Bloemenhove aan de Haarlemkant. Daar is een aantal vragen over
gesteld. Wie mag ik hier als eerste het woord over geven? Ja, mevrouw Van der Windt, gaat uw gang.
Mevrouw Van der Windt: Dank u wel, voorzitter. Ik heb het vandaag geagendeerd, omdat er best wel veel
onrust is in de stad over deze maatregel. We zitten eigenlijk hier te kijken naar een klassiek geval van botsing
van grondrechten. Aan de ene kant de demonstranten die een grondwettelijk recht op demonstratie hebben
en aan de andere kant vrouwen die een abortus willen ondergaan en recht hebben op eerbiediging van hun
persoonlijke levenssfeer en niet mogen worden gehinderd om van hun wettelijke recht gebruik te maken. D66
is voorstander van een vrijheid van betoging, maar ook van de vrijheid om ongehinderd gebruik te maken van
abortus. Dat betekent dus wat D66 betreft dat we kool en geit moeten proberen te sparen. Demonstranten

moeten tegen abortus kunnen demonstreren, maar op zo’n manier dat de grondwettelijke rechten van de
vrouwen niet worden geschonden. Om te beginnen met die vrijheid van de vrouwen. Dus je wil eigenlijk dat
vrouwen ongehinderd naar een abortuskliniek kunnen gaan. Dat betekent dus dat het van belang is dat de
abortuskliniek duidelijk maakt aan vrouwen hoe ze ongehinderd door derden, die ze misschien van die abortus
willen afhouden, naar de kliniek kunnen komen. Wij inmiddels, de afgelopen weken allemaal op de ingangen
van de abortuskliniek gefocust, weten inmiddels hoe je daar kan komen en op welke wijze je een betoging kan
ontwijken. Maar voor de gemiddelde vrouw die daar voor het eerst en vermoedelijk en hopelijk ook in de
meeste gevallen voor het laatst een abortus ondergaat is dat anders. In dat licht is de eerste vraag: hoe
begrijpelijk vindt u, met het oog hierop, dan uw besluit om de demonstranten een wisselende groep locaties
te geven, waarop zij kunnen demonstreren? Mijn tweede vraag is: valt het aanspreken van mensen onder de
definitie van manifestatie in de zin van de wet Openbare Manifestaties? De rechtbank Haarlem zegt dat dat
niet zo is. Waarom volgt u dan die uitspraak van de rechtbank Haarlem niet gewoon, zodat u daar ook geen
rekening mee hoeft te maken dat de demonstranten vrouwen kunnen aanspreken? U zegt dat het eenvoudig
is om de demonstranten te ontlopen op de stoep, omdat die stoepen breed genoeg zijn. Maar als je die
stoepen nameet op die locaties die het dichtst bij de abortuskliniek zijn gelegen, dat zijn er 3, dan zijn die,
mede door overhangende struiken, veel minder breed. De smalste stoep, het dichtst bij de kliniek, is net 1,40
meter breed. Het is dus niet mogelijk om de demonstranten op een coronaveilige afstand te passeren.
Bovendien is er sprake van strijd met onze eigen APV – zoals we net ook hebben gehoord – die in artikel 10, lid
2 verordonneerd dat er tenminste een vrije doorgang van anderhalve meter wordt gelaten op het voor
voetgangers bestemde gedeelte van de weg. Diezelfde bepaling komt ook terug bij evenementen, maar
waarom dan niet bij betogingen? Los daarvan vraag ik mij af: als ik nou besluit om volgende week woensdag
een demonstratie te organiseren op de Schipholweg, met een grote groep mensen en wij blokkeren de gehele
rijbaan. Zegt u dan ook ‘die auto’s kunnen wel over het grasveld rijden’, of verbiedt u dan gewoon die
demonstratie op grond van artikel 5, Openbare Manifestaties? De abortuskliniek heeft u uitdrukkelijk
gevraagd om een bufferzone aan te houden van 25 meter. U schrijft in uw brief dat rechtswetenschappers
hebben betoogd dat het verbod om bezoekers van de kliniek aan te spreken strijdig is met artikel 5 van de wet
Openbare Manifestaties, als het om een betoging gaat. Het artikel waarnaar u verwijst heb ik met heel veel
belangstelling gelezen. Daarin staat namelijk als conclusie dat een plaats- en geringe afstandseis van 25 meter
er niet aan in de weg staat dat de demonstranten binnen zicht- en geluidsafstand van de kliniek kunnen
demonstreren. Ook de rechtbank Noord-Holland was van oordeel dat 25 meter afstand mag. Mijn derde vraag
is dan ook: waarom heeft u dan niet een vaste plek op die 25 meter afstand aangewezen, waar de
demonstranten kunnen staan? Demonstreren is een groot goed, maar het moet niet uitlopen op het hinderen
van vrouwen op weg naar de abortuskliniek. D66 vraagt u dan ook om uw aanwijzing te herzien in lijn met de
motie die door bijna de gehele gemeenteraad is aangenomen, ‘Het betogingsrecht is geen vrijbrief voor
intimidatie’, en het liefst een vaste plek, maar in elk geval 25 meter afstand van de abortuskliniek aan te
wijzen als demonstratielocatie. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Van der Windt. Mijnheer Trompetter.
De heer Trompetter: Dank u wel, voorzitter. Ik heb slechts weinig spreektijd. Actiepartij heeft een
interpellatiedebat verzocht over dit onderwerp, daar hopen wij steun voor. Ik kan mij helemaal aansluiten bij
het betoog van D66, want ik heb ook zo de brief gelezen. De burgemeester verwijst naar een opiniestuk, maar
de rechter heeft ook wel gevonden dat 25 meter een afstand is die goed de belangen weegt. Dan hebben we
nog vragen over, maar dat wil ik ook eigenlijk, dus niet uitputtend, voor het interpellatiedebat misschien ook
wel bewaren, als dat er überhaupt komt. Er is geen actieve of passieve informatie verstrekt, terwijl die
informatie wel bekend was toen ernaar gevraagd werd en daarmee in zoverre uit de behandeling heen getild.

Ik ben heel benieuwd wat nou maakt in het hoofd van de burgemeester, die een hele eigenzinnige uitvoering
geeft aan de motie, die bijna raadsbreed is aangenomen en die wat Actiepartij betreft aan de strekking van de
motie voorbijgaat. Er is al betoogd dat 25 meter een afstand is die zowel het demonstratierecht beschermd als
wel de persoonlijke vrijheid en dat je niet geïntimideerd hoeft te worden. Wat Actiepartij betreft komt er ook
heel snel een einde aan deze intimiderende situatie. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Trompetter. U heeft nog 53 seconden voor alle resterende onderwerpen.
De heer Trompetter: Ik ben mij ervan bewust.
De voorzitter: Mevrouw De Raadt, gaat uw gang.
Mevrouw De Raadt: Dank u wel, voorzitter. Het CDA had al een aantal vragen ingediend voor het
vragenuurtje, maar die zullen we nu op dit moment stellen. Waar het D66 natuurlijk ook om te doen is en de
Actiepartij ook al zei: de vraag is in hoeverre u nou uitvoering heeft gegeven aan de motie van de raad. Maar
er spelen natuurlijk ook nog wel een aantal andere punten. Eén daarvan is namelijk dat er eigenlijk al gewoon
een bufferzone zit aan de kant van de Claus Sluterweg. Hoe is dat gekomen? Voor iedereen die niet het arrest
van de voorzieningenrechter heel duidelijk heeft gelezen. Maar de burgemeester van Heemstede heeft zowel
aan de voorkant en aan de achterkant een bufferzone aangesteld voor 25 meter. De demonstranten waren
het daar niet helemaal mee eens, want die zeiden: ja, maar die bufferzone aan de achterkant die is op
grondgebied van Haarlem. Dus de burgemeester van Heemstede die heeft helemaal geen recht om die
bufferzone in te stellen. Goed, dat is bij de voorzieningenrechter gekomen en de voorzieningenrechter die
heeft gewoon heel duidelijk gezegd: de burgemeester van Heemstede is hiertoe wel gerechtigd. Hij geeft er
ook een aantal redenen voor, onder andere omdat de kliniek gelegen is binnen het grondgebied van de
gemeente Heemstede. Dus eigenlijk, onze eerste vraag van het CDA is: waarom heeft de burgemeester niet
gewoon opdracht gegeven aan de Haarlemse politie om die – reeds door de burgemeester van Heemstede
ingestelde bufferzone en nog eens een keer bevestigd door de rechter in de zomer – om die gewoon te gaan
handhaven? Dan hadden we volgens mij dit ook allemaal kunnen voorkomen. Dus dat is de eerste vraag. Dan
inderdaad de tweede vraag, dat gaat over het aanspreken. De burgemeester geeft aan in zijn brief: het
aanspreken van die bezoeksters is een belangrijk onderdeel van hun demonstratie. Echter, de
voorzieningenrechter heeft in dit specifieke geval, want er is in dit specifieke geval al over geoordeeld, dat het
aanspreken van individuele personen – in dit geval de bezoeksters van de abortuskliniek – naar het oordeel
van de voorzieningenrechter niet valt onder het betogingsrecht. Daarom is die beperkende voorwaarde van
die 25 meter dan ook geoorloofd volgens de rechter. Dus onze tweede vraag is: waarom neemt de
burgemeester die uitspraak van de voorzieningenrechter niet gewoon over, maar blijft hij in plaats daarvan
van mening dat het aanspreken zodanige gefaciliteerd moet blijven door de demonstranten te positioneren op
minder dan 10 meter van de kliniek? Dan de derde vraag. Omdat de rechter dus inderdaad van mening is dat
het aanspreken van individuele personen niet valt onder het betogingsrecht is de beperkende voorwaarde van
25 meter dan ook gerechtvaardigd. Nu je dus kan aannemen dat die beperkende voorwaarde niet in strijd is
met artikel 9, waarom neemt u dit standpunt dan niet gewoon over en plaatst u het demonstratie-vak op 25
meter afstand van de perceelgrens? Dan nog een vierde vraag die opkwam na het lezen van uw brief en nadat
ik de juridische opinie heb opgevraagd waar u naar verwees. Want u zegt: deze uitspraak van die rechter, daar
hoef ik me eigenlijk niet aan te conformeren, want hij staat op zichzelf en ik ben van mening dat die wellicht in
een bodemprocedure van tafel gaat. U zegt: er wordt in rechtswetenschappelijke kringen wordt die
opmerkelijk gevonden. Maar als ik dan kijk naar die – mevrouw Van der Windt zei het ook al – als we dan
kijken naar die juridische opinie dan hebben deze 2 juristen wel wat aanmerkingen op de redenatie van de

rechter, dat is waar en inderdaad, dat gaat dan over die wanordelijkheid en die definitie daarvan. Maar hun
conclusie is exact hetzelfde als die van de rechter en dat is namelijk dat een geringe afstandseis van 25 meter
komt deze juristen, waar u dus naar verwijst om uw standpunt duidelijk te maken, die zeggen: dat komt ons
proportioneel voor. Oftewel: dat mag. Ze zeggen het daarna nog een keer: “Om zodanige hinder te
voorkomen zijn de beperkingen van de burgemeester gerechtvaardigd.” De burgemeester van Heemstede
dus, die die 25 meter vaststelt. Dus dan blijft eigenlijk de vijfde vraag over: wie zijn dan die mensen in die
rechtswetenschappelijke kringen die deze uitspraak opmerkelijk vinden? Volgens mij bent u daar toch wel
echt alleen in. Tot zover.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw De Raadt. Mijnheer Linder.
De heer Linder: Bedankt. Wij zijn blij met de brief die geschreven is, als ChristenUnie. Wij vinden het eigenlijk
jammer hoe deze discussie verloopt, want ik denk dat we er, er zijn een paar die er, een groep, die daar
blijkbaar over de streep gaat of dingen doet waar we niet blij mee zijn. Laten we even één ding duidelijk
hebben: ook wij zijn niet ervoor dat iemand ook maar geïntimideerd wordt, ook al is dat woord natuurlijk vrij,
dat is voor iedereen weer anders. Wij krijgen een beetje het gevoel van dat men hier nu met een …
De voorzitter: U heeft een aantal interrupties. Mijnheer Rutten, gaat uw gang.
De heer Rutten: Als het zou gaan niet om intimideren, maar om demonstreren, waarom ga je dan in
godsvredesnaam op de Claus Sluterweg staan? Dan ga je toch naar het Binnenhof? Daar is publiek, daar is
traffic, daar kun je een anti-abortusstandpunt kenbaar maken. Op de Claus Sluterweg, dat achterafje daar, dat
is toch niet een plek om te gaan demonstreren om zo’n standpunt kenbaar te maken? Dan gaat het toch
primair om het aanspreken van mensen die daarnaartoe gaan?
De voorzitter: Mijnheer Linder.
De heer Linder: Ik had het ook in die zin …
Mevrouw …: ‘…’ (buiten microfoon).
De voorzitter: Ja, maar ik ga eerst even mijnheer Linder de kans geven om te antwoorden op de interruptie
van mijnheer Rutten. Daarna komt u aan de beurt, mevrouw Eckhard. Gaat uw gang, mijnheer Linder.
De heer Linder: Ik had het over het feit dat er steeds over intimidatie wordt gesproken. Daar gaat het mij om:
dat wat voor de één intimiderend is, is voor de ander niet intimiderend, dat is heel persoonsgebonden.
De voorzitter: Beantwoording van de interruptie? Nee, nee, maar gaat u rustig door met het beantwoorden
van de interruptie van de heer Rutten.
De heer Linder: Oké.
De voorzitter: We handelen dit achter elkaar af.
De heer Linder: Goed. Dus, wij hebben het gevoel: omdat zich één van die groepen niet houdt of niet houdt
aan de regels die wij graag willen zien van wat demonstreren betreft, dat er nu meteen heel hard geschoten
wordt en alles onderuit gehaald …

De voorzitter: Mijnheer Linder, dit is niet meer het eind van uw reactie op de heer Rutten.
De heer Linder: Nee, dat klopt ook.
De voorzitter: Aha, nee, dan hebben we een misverstand. Mevrouw Eckhard, uw interruptie, gaat uw gang.
Mevrouw Eckhard: Ik ben helemaal van mijn apropos. U heeft het over intimideren, heeft u het ook over
mensen aanspreken? Vindt u dat ook niet toegestaan of vindt u dat wel toegestaan?
De heer Linder: Volgens mij, als ik iemand aanspreek – tenminste, dat hoop ik – dan hoeft het niet per se
intimiderend te zijn. Ik kan het op een intimiderende manier doen en dat ben ik met u eens, dat is niet de
bedoeling. Want daar heb ik het dus over, dat er bepaalde groepen zijn die blijkbaar wel intimiderend
overkomen daarin. Ik vind dat men dan ook in die zin de desbetreffende groepen moet aanspreken. Daarom
ben ik ook blij dat er in die zin dan ook gehandhaafd wordt daarop. Dus ik vind dat we niet gewoon met alles
het kind met het water eruit moet gooien. Er zijn groepen die gewoon van hun recht maken om te
demonstreren. Als we het over die 25 meter hebben, als je wil demonstreren en iets wil bereiken, en ook dat
mensen iets horen, dan ga je al heel snel over op schreeuwen of spandoeken of dit soort dingen, maar dat is
juist niet wat we willen. Ik denk dat dat, je wil niet mensen hebben die continu gewoon met spandoeken
staan. Dus ik denk dat we nu in die zin, als we dan gaan zeggen van ‘het moet’, dat die 25 meters over het doel
heen schieten. Ik denk als er, want we hebben niet gehoord hoe bijvoorbeeld mensen dat ervaren, als het
bijvoorbeeld die andere groep, die Schreeuw Om Leven, dat doet. Die blijkbaar dat op een goede manier doet,
waar namelijk sinds 30 jaar geen klachten over zijn gekomen. Er is niks mis mee dat mensen ook de mensen
aanspreken, dat doe ik ook, dat hoort bij het sociale leven. Als dat op een goede manier gedaan wordt, zodat
iemand zich dus niet geïntimideerd voelt. Dus …
De voorzitter: Mevrouw Eckhard, u wilde? Ik ga u even … Of was u nog niet klaar met uw …
De heer Linder: Ik ben nog niet helemaal klaar, bijna.
De voorzitter: Maar met uw termijn nog niet? Maar wel met de interruptie van, want ik vond het een vrij lange
beantwoording. Dus u had nog een aanvullende vraag?
Mevrouw Eckhard: Nee, ik hou liever even mijn mond. Ik word erg boos.
De voorzitter: Dan heeft u nog een interruptie van de heer Smit.
De heer Smit: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mijnheer Linder, kunt u mij uitleggen dat u bedoelt dat
aanspreken ook een vorm van demonstreren kan zijn?
De heer Linder: In hoeverre, want u bedoelt in hoeverre dat aanspreken ook een vorm van demonstreren kan
zijn? Of? Wat dat …
De heer Smit: Ja.
De heer Linder: Nou ja, in die zin, ik denk van demonstreren, de vraag is in die zin: wat willen we daar in die zin
gewoon hebben? Willen we liever dat mensen er zijn die gewoon vriendelijk mensen aanspreken of dat ze
daar staan met spandoeken? Dat is in die zin de vraag.

De heer Smit: Nee … Voorzitter, mag ik?
De voorzitter: Ja, gaat uw gang, mijnheer Smit.
De heer Smit: Nee, dat is misschien een antwoord wat u geeft, dat is geen vraag. Nee, u suggereerde dat
aanspreken een vorm van demonstreren is. Maar dat moet u toch even verder uitleggen, hoe u die twee
woorden aan elkaar verbindt.
De heer Linder: Dan heb ik me misschien niet goed uitgedrukt. Demonstreren in die zin, nee, aanspreken of
iemand is in principe niet demonstreren. Het is gewoon met iemand in gesprek gaan. Dus in die zin natuurlijk
niet van dat dat specifiek een demonstratie is. Dus als ik dat zo heb bedoeld dan is dat niet helemaal zo.
De heer Smit: Voorzitter, mag ik nog?
De voorzitter: Mijnheer Smit, ja. Nog een aanvullende?
De heer Smit: Ja. Maar dan toch constateer ik dat u inderdaad inmiddels het aspect demonstratie heeft
ingeruild voor aanspreken, terwijl u begon met de constatering dat het hier ging om mensen die correct of
niet correct demonstreren. U bent nu helemaal weg van demonstreren en u heeft het wel degelijk over het
aanspreken van mensen vanaf een hele korte afstand. Zijn we het met elkaar eens dat dat dus geen
demonstreren is, maar aanspreken?
De voorzitter: Mijnheer Linder.
De heer Linder: Nou ja, dat is een kwestie van de definitie: wat is demonstreren en wat niet? Daar wil ik me
niet al te veel op in laten gaan. Ik ben vooral nu van mening dat wel mensen daar zouden mogen zijn en ook
hun mening mogen uiten. Ik vind dat een heel redelijke aanpak die daarvoor gekozen is.
De voorzitter: Gaat u nu verder met uw termijn? Want u had nog een … U gaat nu verder met uw termijn?
Want u had nog een aantal – sorry – u had nog een aantal interrupties. Ik zag een hand bij Jouw Haarlem. Gaat
uw gang, mijnheer Aynan.
De heer Aynan: Correct, voorzitter. Dank u wel. U heeft het, ChristenUnie, over de schreef gaan. Mijn vraag is:
vindt u het op intimiderende wijze aanspreken dan wel vragen stellen aan vrouwen die dus de abortuskliniek
bezoeken, vindt u dat over de schreef gaan of vindt u dat acceptabel?
De heer Linder: Daar kan ik niet goed op antwoord geven, want voor iedereen is iets anders intimiderend.
De heer Aynan: Ik heb het over uw standpunt, voorzitter. Het standpunt van de ChristenUnie in deze.
De heer Linder: Wij vinden dat het voor iemand die je aanspreekt, het moet prettig zijn of in die zin niet
vervelend moet zijn als mensen aanspreken.
De heer Aynan: Voor alle duidelijkheid, voorzitter, mag ik eventjes?
De voorzitter: Ja, gaat uw gang.

De heer Aynan: Dus op het moment dat we dus een vak hebben aangewezen, want dat is het voorstel van de
burgemeester, en een vrouw loopt langs dat vak en ze wordt, op een bepaalde wijze worden er intieme
vragen gesteld, dan is dat dus voor ChristenUnie acceptabel?
De heer Linder: Ik zei dat het afhankelijk is wat iemand als intimiderend ervaart.
De heer Aynan: Ik heb het over het standpunt van ChristenUnie, nogmaals.
De heer Linder: Dat is dus mijn antwoord.
De voorzitter: Ik ga verder. Mevrouw Eckhard.
Mevrouw Eckhard: Ik wil graag weten van mijnheer Linder hoe het komt dat hij denkt dat hij vrouwen die op
weg zijn naar een abortuskliniek kan aanspreken. Hoe komt het dat u dat denkt? Die dames lopen ergens
heen, zijn in een ontzettend vervelende situatie beland en u vindt dat u ze daarop moet aanspreken of mag
aanspreken en dat u dat recht heeft, omdat u daar staat te demonstreren. Hoe komt het dat u dat denkt?
De voorzitter: Mijnheer Linder.
De heer Linder: ‘…’.
Mevrouw Van Zetten: Sorry, kunnen we – even een punt van orde – kunnen we even de discussie beperken
tot waar het eigenlijk …
De voorzitter: Nee, iedereen heeft het recht om een interruptie te plegen of een bijdrage. We hebben in dat
kader nog een interruptie van de heer Smit, die wil ook nog even wat zeggen. Wilt u nog antwoord geven op
de vraag van mevrouw Eckhard?
De heer Linder: Ik denk, ik vind het jammer dat u dat meteen, dat u denkt dat die vrouwen die daar komen
meteen allemaal zodanig in een status zijn dat men hun niet vriendelijk kan aanspreken en dat u meteen
denkt dat dat op een heel brutale manier gaat of zo. Er zijn genoeg momenten waar vrouwen dat zelfs prettig
hebben gevonden en zelfs van mening zijn veranderd en daar heel blij mee zijn. Dus laten we dat even voorop
hebben.
De voorzitter: Mijnheer Smit.
De heer Smit: Ik dank mijnheer Linder voor deze toevoeging. Begrijp ik dat het mij duidelijk moet zijn dat het in
principe wel prettig is voor vrouwen die in deze noodsituatie bij de kliniek komen, om aangesproken te
worden? Ik denk dat als u ja zegt, dat u zich misschien wel heel erg belachelijk maakt. Maar dit terzijde.
De voorzitter: Dat is aan de heer Linder zelf. Gaat uw gang, mijnheer Linder.
De heer Linder: Kunt u de vraag nog even een keer herhalen?
De heer Smit: Begrijp ik – sorry, ik zal de vragen herhalen – begrijp ik dat u zegt dat het prettig moet zijn voor
de vrouwen om aangesproken te worden? Kunt u zich voorstellen, u heeft dat blijkbaar gezegd, dat er situaties
zijn dat vrouwen die in een hele moeilijke privésituatie naar de kliniek komen het dus prettig vinden om
aangesproken te worden op dat moment door de demonstranten? Is dat echt waar wat u zegt?

De voorzitter: Gaat uw gang, mijnheer Linder.
De heer Linder: Ik heb het gevoel dat u daar heel erg suggestief mij een vraag stelt, om me proberen in een
hoek te dringen, wat ik er niet erg op waardeer. Ik denk ook dat de uitdrukking ‘belachelijk’, stel als ik nu ja of
nee zeg, vind ik ook niet erg prettig, dus …
De heer Smit: U had dus mijn eerste vraag wel verstaan.
De heer Linder: Ik ben gewoon van mening dat wel degelijk mensen kunnen aangesproken worden op een
goede manier, op een nette manier en waar mensen …
De heer Smit: Op een prettige manier, zei u.
De heer Linder: … het niet vervelend vinden. Dus dat is mijn mening. Maar ik denk, het gaat er in die zin
gewoon daarom dat men ook het recht heeft om mensen ook op dingen aan te spreken. Ik hoop, ik hoop dat
jullie ook kunnen er doorheen kijken dat we het hier niet over Amerikaanse toestanden hebben, waar mensen
echt gewoon heel vervelend zich gedragen. We hebben het hier over mensen die zich gewoon keurig
gedragen, waar dus dertig jaar lang geen klachten over zijn gekomen, laat dit even over houden. Ik heb het
niet over een andere groep, waar wel tegen klachten komen, waar ook mensen zich heel onprettig bij hebben
gevoeld. Dus daar hebben we het over. Ik denk dat die maatregelen hier wel heel mooi zijn en heel passend
zijn om wat te doen.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Linder. Wie mag ik het woord geven? Mijnheer Aynan.
De heer Aynan: Voor mijn eigen bijdrage, voorzitter? Want ik had eigenlijk nog een interruptie.
De voorzitter: Ik wilde eigenlijk …
De heer Aynan: Ja, oké. Laten we dat maar doen, voorzitter.
De voorzitter: Ik wilde eigenlijk door met uw termijn.
De heer Aynan: Ja, misschien heeft u gelijk, voorzitter. Voorzitter, wij hebben het hier over, in ieder geval in
ons geval, over het Beahuis en de Bloemenhovekliniek. Deze hebben een essentiële rol gespeeld in de strijd
voor legalisering en acceptatie van abortus. Want daarvoor was het een misdrijf, een misdrijf tegen de
zedelijkheid. Dus het Beahuis en de Bloemenhovekliniek, voorzitter, zijn en mogen niet meer weg te denken
zijn uit de Nederlandse geschiedenis. Wat dat betreft is het een nationaal cultureel erfgoed. Daarom zijn we
ook zo vastbesloten en vastberaden in onze reacties en standpunten, dat heeft u kunnen zien net en ook in
onze vragen vorige vergaderingen. We zijn het wat dat betreft ook verplicht aan al die activisten die in de
jaren 60 en 70 hier zo hard voor gevochten hebben. Dat is een stukje geschiedenis, maar dan weet u waarom
het bij ons in ieder geval gevoelig ligt. Dan de brief van de burgemeester. Uiteraard, vanzelfsprekend is ook
Jouw Haarlem voor het grondwettelijk recht op betoging. Maar als we kijken naar de uitspraak van de
rechtbank – daar refereerde het CDA net aan – dan zien zij in het op hinderlijke wijze aanspreken van
individuele bezoekers van de Bloemenhove niet het recht op betoging, maar het aankaarten van een
individuele zaak bij een individueel persoon. Voorzitter, ik zie het al voor me dat een tegenstander van
legalisering van softdrugs bij de deur gaat staan van een coffeeshop en de bezoeker gaat aanspreken op het
aanschaffen, het kopen van jointje. Dat zouden we ook raar vinden. Toch gebeurt dat hier en we zien dat de

burgemeester dat faciliteert. In Arnhem doen ze dat anders. In Arnhem zagen ze in de uitspraak van onze
rechter hier in Haarlem de legitimering om een bufferzone van – voorzitter, luister goed – van 500 meter in te
stellen rondom hun abortuskliniek, waar ze nota bene in Arnhem een moslimburgemeester hebben. Daar
zeggen ze: demonstreren is prima, maar doe het even lekker anders en val de vrouw alsjeblieft niet lastig, die
het al lastig genoeg hebben met deze zware keuze. Ga je morele superioriteit lekker ergens anders
demonstreren. Onze vraag, we hebben maar één vraag, voorzitter: is onze burgemeester bereid het voorbeeld
van Arnhem te volgen?
De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Drost, gaat uw gang.
De heer Drost: Dank u, voorzitter. Allereerst, GroenLinks maakt zich zorgen over dit onderwerp, abortus. Dan
denk ik internationaal aan bijvoorbeeld Polen, waar rechten onder druk staan. Ik denk ook nationaal, we
hebben ontzettend veel vooruitgang geboekt de afgelopen decennia, als het jou lichaam is, dat je daarover
kan beschikken. We zien de demonstraties, intimidatie toenemen en dat vinden we zorgwekkend. Ik kan ook
nog een hele discussie houden over die verplichte bedenktijd die daar ook onder zit, maar los daarvan, in
Haarlem hebben we onze eigen demonstraties rond de Bloemenhovekliniek. Omdat het zo’n belangrijk
onderwerp en we dit onder druk zien staan vonden we het ook belangrijk om, nadat die brief gisteren tot ons
kwam, ook het gelijk hier inhoudelijk te bespreken. Wij zijn voorstander van bufferzones rond klinieken. In die
zin, daarom natuurlijk hebben we ook de motie mede ingediend in december, om die bufferzone in te stellen
rond deze kliniek. Er zijn best wel aardig al wat vragen gesteld. Waarvoor ons nu even de kern in zit is dat we
zowel in uw brief van 4 januari en die van 13 januari nog niet hebben kunnen lezen: de raad vraagt om een
bufferzone, dat die intimidatie gestopt wordt, van 25 meter en uiteindelijk zien we een situatie waarbij u vier
demonstratievakken inzet, waarbij eentje ook nog op 9,5 meter zit. Dat vinden we heel moeilijk met elkaar
rijmen, los van dat we die afstand denken: dat gaat, voor ons is van belang dat als je naar die kliniek gaat dat je
gewoon op een veilige manier privé daar naartoe kunt gaan. Ik denk niet dat dat geborgd is op 9,5 meter.
Maar hoe komen we van die oproep naar wat uiteindelijk nu in die brief stond?
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Drost. Mevrouw Eckhard.
Mevrouw Eckhard: Dank u, voorzitter. Ik wil als eerste iets zeggen over de manier waarop hier dit onderwerp
nu geagendeerd wordt. Er zijn partijen die een interpellatiedebat hebben aangevraagd over dit onderwerp en
die wordt nu overruled door het debat nu bij deze commissie. Ik stap niet dat de coalitiepartijen dit laten
gebeuren en zich zo laten inzetten. Daarnaast wil …
De voorzitter: Mevrouw Eckhard, ik wil toch even ingrijpen. Het is het recht van iedereen hier in deze
commissie om stukken te agenderen. Als daar een meerderheid voor is dan is dat wat er gebeurt, dan kan er
een stuk worden toegevoegd aan de agenda. Dat is precies wat er is gebeurd. Het is ook het recht van elke
partij om een interpellatiedebat aan te vragen, ook daar is een meerderheid voor nodig. Dus wat hier gebeurt
is vanavond, u zult het misschien niet leuk vinden, maar het is volkomen volgens de regels van de
gemeentewet. Dus ik snap eigenlijk niet zo goed wat het probleem is.
Mevrouw Eckhard: Het mag dan wel volgens de regels zijn, maar het is niet netjes.
De voorzitter: Mijnheer Trompetter.

De heer Trompetter: Dank u wel, voorzitter. Er is geen meerderheid voor nodig, maar één vijfde van de raad is
daarvoor nodig, voor een aanvulling van de vergadering, volgens de gemeentewet. Dat is in dit geval acht
zetels. Dank u.
De voorzitter: Dan is er ruim voldoende. Ik bedoel, het is alleen nog maar meer bevestiging van wat ik net zei.
Mevrouw Eckhard, gaat uw gang.
Mevrouw Eckhard: Daarnaast wil ik hier even iets zeggen over de vrouwen die bij de Bloemenhovekliniek
komen voor hulp. Deze vrouwen zitten allemaal in een hele moeilijke situatie en hebben heel veel zorgen en
spanning. Zij bezoeken die kliniek voor hulp en de burgemeester zorgt er – en misschien zelfs wel expres –
voor dat ze daarbij gehinderd kunnen worden. Ik vind dat erg, ik vind dat echt heel erg. Ik wil daarom twee
vragen stellen aan de burgemeester. Sinds wanneer is de burgemeester opgeleid en beëdigd als rechter om te
bepalen of de voorzieningenrechter wel of geen goede uitspraak heeft gedaan? En ik wil graag weten hoe het
komt dat u meent dat de motie is afgedaan als er gevraagd wordt om een bufferzone en u vier vakken
toewijst.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Eckhard. Mijnheer Rutten.
De heer Rutten: Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat de burgemeester en wij van mening verschillen over wat er
nou eigenlijk aan de hand is. Dus of wij begrijpen het niet of hij begrijpt het niet. Het gaat niet over betogen,
het gaat om het intimideren van bezoekers en medewerkers. Bij geen enkele medische handeling staan we toe
dat patiënten worden lastiggevallen. Mijnheer Aynan die haalt daar al aan met het voorbeeld over de
coffeeshop. Dat gaat niet over een medische handeling, maar stelt u nou zich eens voor dat we dit hadden
straks bij het vaccineren tegen het coronavirus en er staan viruswappies omheen die daar mensen
aanspreken, dat je wel heel erg dom bent om dat te gaan doen. Hoe zouden we het vinden als wij
gespecialiseerde instellingen voor kanker mensen aangesproken worden: het is de straf van God – of wat voor
opvattingen je daar ook over mag hebben – dus u mag die behandeling daar niet gaan doen. Dan zouden we
een veel grotere verontwaardiging ook hebben. Ja, er is een recht op demonstreren, maar er is ook een
zorgplicht.
De voorzitter: Mijnheer Rutten, u heeft een interruptie van de heer Linder. Gaat uw gang.
De heer Linder: Weet u precies waarmee zij aangesproken worden dan? Heeft u ooit een gesprek gehoord?
De heer Rutten: We hebben daar berichten over gekregen, we hebben daarover gesproken met een aantal
mensen. Dus we weten wat daar gevraagd en gezegd wordt en mensen vinden dat heel vervelend. U heeft ook
kunnen lezen in de rapportage van de eerste brief van de burgemeester over hoe die praktijken daar zijn
waargenomen, met de mystery guests. Dus daar is een beeld van. U heeft ook ingestemd met dit debat
vanavond of met deze bespreking vanavond, in weerwil van ons verzoek om nog wat meer tijd te hebben om
hier nog verder naar te kijken. Dan had dat misschien ook nog langs kunnen komen. 27 januari is er weer zo’n
demonstratie aangekondigd, ik ga daar graag kijken om een keer gesprekken aan te horen.
De voorzitter: Mijnheer Rutten.
De heer Rutten: Het recht op demonstreren: ja. Maar er is ook een zorgplicht jegens deze vrouwen. Vraag aan
de burgemeester: hoe vult u die in? Dat gaat nu vooral over hoe voldaan wordt aan het recht op betoging. We
weten ook inmiddels dat Donum Domini berust heeft in het vonnis, dat station is gepasseerd. Vindt u het dan

kies – en die vraag die kwam ook bij mevrouw Eckhard van de SP vandaan – om het vonnis te annoteren? U
bent de uitvoerende macht en het lijkt wel alsof u hier de rechterlijke macht kapittelt en daar een eigen
oordeel over vormt. Tot zover.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Rutten. Zijn er verder nog mensen die het woord willen op dit onderwerp?
Nee? Dan geef ik het woord aan de burgemeester. Gaat uw gang.
Burgemeester Wienen: Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik me realiseer dat dit een
onderwerp is wat gevoelens losmaakt en om die reden ook een zekere lading heeft. Dat proef je ook in de
bijdrage en in wat gezegd wordt. Als ik reageer dan probeer ik duidelijk te maken hoe ik het benaderd heb.
Niet omdat er geen gevoel bij is, maar omdat ik wel denk dat het heel erg belangrijk is dingen heel zorgvuldig
af te wegen, niet geleid door de emotie van wat je van het onderwerp vindt, maar door zo zorgvuldig mogelijk
om te gaan met de ruimte die je hebt om beperkingen op te leggen en om regels te stellen. Ik sluit mij aan bij
de benadering van de heer Rutten van de VVD. Het gaat hier niet in de eerste plaats om betogingsrecht, want
dan waren we gauw klaar. Dat gaat in Nederland heel erg ver. De mogelijkheden van een burgemeester om
daar beperkingen in aan te brengen zijn uitermate beperkt. Waar het hier om gaat dat is op welke wijze de
invulling van dat betogingsrecht beperkt wordt. Niet zozeer vanuit het betogingsrecht, maar vanuit het
zorgvuldig omgaan met de privacy van een kwetsbare doelgroep. Dus in die zin zitten wij veel dichter bij
elkaar, denk ik, dan u misschien ook zelf veronderstelt. Dan krijg je vervolgens de vraag: oké, en op welke
wijze doe je dat dan en is dat een goede manier? Ook om toch een klein beetje te proberen weg te komen van
het gevoel dat er hier dramatische verschillen zijn en dat net mevrouw Eckhard die zegt, woorden te zeggen,
dat vind ik echt, echt … Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik vind het heel pijnlijk om hier te zeggen dat ik
kennelijk misschien wel expres – dank voor het woordje ‘misschien’ – vrouwen laat hinderen. Ik vind het
onbegrijpelijk dat iemand die onbevangen mijn brief leest zo’n opmerking maakt, dat vind ik echt
onbegrijpelijk. Maar ik moet het er mee doen, u hebt er kennelijk behoefte aan om het zo te zeggen. Maar de
brief maakt duidelijk dat ik juist wil voorkomen dat mensen gehinderd worden. Of dat dan expres is of niet, ik
snap simpelweg niet waar het vandaan komt, het is insinuerend. Goed …
De voorzitter: Burgemeester, u heeft een interruptie van de heer Trompetter. Gaat uw gang.
De heer Trompetter: Dank u wel, voorzitter. Wat maakt dan, burgemeester, dat u dan toch kiest voor een
afstand van niet 9 meter, maar zo’n beetje 8 meter vanaf de voordeur. Daar begrijp ik dus helemaal niets van
als u dat zegt, van ik ‘…’ dat. Dus daar vandaar mijn vraag: wat gaat er in uw hoofd om? Wat maakt dat u dat
zo doet en wat maakt dat u niet aansluit bij Heemstede en bij de gerechtelijke uitspraak en op zoek gaat naar
een opiniestuk?
Burgemeester Wienen: Ja, in de eerste plaats omdat ik mijn verantwoordelijkheid serieus neem en er gewoon
over nadenk en probeer op een zorgvuldige manier te kijken: wat is er aan de hand en hoe kan ik daar zo goed
mogelijk de bescherming bieden die ik wenselijk vind? Ik vind het merkwaardig dat er niemand hier de moeite
genomen heeft om te zeggen: oké, nu wij horen wat in de praktijk plaatsvindt, het achtervolgen van mensen,
snappen wij dat u kiest voor een andere benadering. Want dat is niet alleen logisch, dat is zelfs ook gewoon
beter als het gaat om die bescherming. Maar kennelijk is dat, niemand hier hoor ik zeggen: helder, en dat is
een goede keuze. Blijft over de vraag: waar zijn die vakken dan precies? Daar kan je dan nog een discussie over
hebben. Maar op de één of andere manier is er dan kennelijk het gevoel: ach, alles wat er gezegd wordt dat is
irrelevant. Wij vragen, er is door anderen gesproken over een bufferzone. Overigens, gek genoeg, u gaat er
allemaal vanuit dat in Heemstede een bufferzone is ingesteld ook aan de voorkant. Dat is niet zo. De
burgemeester van Heemstede heeft een locatie aangewezen aan de voorkant, in Heemstede, op 20 meter

afstand. Niet een bufferzone, maar gewoon een locatie aangewezen. Aan de achterkant heeft ze gezegd: daar
geef ik aan 25 meter en daar is een bufferzone. Dat is een uitspraak die geldt – en dat is meteen een antwoord
op de vraag: hoe kan het dan dat dat niet gewoon wordt gehandhaafd? – dat is een bepaling die de
burgemeester van Heemstede maakt op het moment dat er daar een betoging wordt aangemeld. Net zo goed
als ik dat vanavond bijvoorbeeld gedaan heb voor een betoging die hier plaatsvond op de Grote Markt. Dan
geef je bepaalde aanwijzingen en dan moeten de demonstranten zich daaraan houden en de politie die
handhaaft dat, Wat er gebeurd is – en dat staat in de brief – de demonstranten die hebben eerst zich verzet
tegen de uitspraak. De voorzieningenrechter zei: nee, ik ga die uitspraak niet vernietigen. Dat was een vraag:
wilt u een voorlopige voorziening treffen? Heeft de voorzieningenrechter niet gedaan. Maar toen hebben de
demonstranten gezegd: dan vragen wij gewoon überhaupt, wij doen de melding niet meer in Heemstede en
we gaan ook niet meer demonstreren in Heemstede. Dus zijn de bepalingen van de burgemeester van
Heemstede daarmee niet aan de orde. Die zijn er gewoon simpelweg niet. Als er hier een demonstratie wordt
aangemeld dan is de bepalingen die de burgemeester geeft, die gelden voor die demonstratie. Wordt die niet
aangemeld, dan zijn er geen bepalingen. Die hangen samen met de melding, dat is de juridische reden waarom
je niet kunt zeggen: ja, maar er is daar toch een soort juridische situatie, dat daar een bufferzone geldt. Nee,
dat is de situatie als je een demonstratie meldt, dan gelden deze voorwaarden. Doe je het niet, dan is die
voorwaarde er ook niet. Dan komt aan de orde dat mensen een demonstratie in Haarlem melden, dat heb ik
ook in de brief aangegeven. Dat betekent dat ik als burgemeester moet kijken: hoe ga ik daarmee om? De
kliniek heeft mij ook benaderd en gevraagd: wilt u daarnaar kijken? Want de vrouwen die bij ons komen die
hebben last van intimidatie, et cetera.
De voorzitter: Burgemeester, u heeft een interruptie van de heer Trompetter. Gaat uw gang.
De heer Trompetter: Dank u wel, voorzitter. U zegt: als er een demonstratie niet is aangemeld dan gelden er
ook geen regels. Voor zover ik het allemaal ken en de wet begrijp is een demonstratie die niet is aangemeld
niet legaal. U kunt ook gewoon zeggen tegen die pro-life-demonstranten: ga lekker op de Grote Markt staan of
op het Vlooienveld. Dus ik wil het toch even …
Burgemeester Wienen: Dat is ook gewoon niet waar en daarom, ik vind het echt heel fijn dat we er gewoon
over kunnen praten en dat we ook kunnen proberen in ieder geval van elkaar te begrijpen: hoe zit dat nou
precies en waarom wordt er dan zo mee omgegaan als er mee omgegaan wordt? Als er een demonstratie, die
moet gemeld worden. Dat hebben we vastgelegd, die moet gemeld worden. Dan kan de burgemeester daar
bijzondere aanwijzingen geven, maar mag dat alleen maar doen – het is trouwens pasgeleden nog door D66
uit de doeken gedaan hoe dat werkt – op basis van gezondheid, verkeersveiligheid en het voorkomen van
wanordelijkheden. Dus dat is een beperkte mogelijkheid. Desondanks gebruik je die om ervoor te zorgen dat
een demonstratie op een goede wijze kan plaatsvinden. De discussie over waar die plaatsvindt, dat is, ik heb
dat net ook in de beantwoording van de vragen gezegd: dat is best nog een hele ingewikkelde. Je kunt zeggen:
een demonstratie tegen Zwarte Piet. 364 dagen per jaar mag je dat overal doen waar je wil en 1 dag in het
jaar, namelijk bij de intocht van Sinterklaas, dan vieren we een kinderfeestje, dan mag je het overal doen in de
stad waar je wil, behalve op de Grote Markt, want daar komt toevallig Sinterklaas aan. Stel. Dan is het in
Nederland zo geregeld: dat mag u dan wel denken, burgemeester, maar dat mag u niet doen. Want deze
demonstranten die willen niet op de Grote Markt op een andere dag, die willen niet op een andere plek op de
dag van de intocht, maar die willen op de plek van de intocht demonstreren.
De voorzitter: Burgemeester, dit leidt tot een plotselinge aandrang tot interruptie. Mevrouw De Raadt, gaat
uw gang.

Mevrouw De Raadt: De verhandeling duurt mij inderdaad nu iets te lang, want u gaat nu allemaal voorbeelden
geven die hier helemaal niet aan de hand zijn. Deze raad zegt helemaal niet dat deze demonstranten maar op
het Vlooienveld of op de Grote Markt moeten gaan staan. Het enige …
Burgemeester Wienen: De heer Trompetter die zei …
Mevrouw De Raadt: Mag ik even uitspreken?
Burgemeester Wienen: … exact het Vlooienveld of de Grote Markt. Dat verzin ik niet.
De voorzitter: Gaat uw gang, mevrouw De Raadt.
Mevrouw De Raadt: Goed. In onze bijdrages heb ik dat in ieder geval niet iemand horen zeggen. Dus het enige
wat wij aan u vragen is om een beperkte beperking eigenlijk in te stellen, namelijk van 25 meter. Die kleine
beperking, namelijk van 25 meter, de juristen waar u naar verwijst die zeggen: precies, dat is een hele goede …
Burgemeester Wienen: Mag ik …
Mevrouw De Raadt: … want dat doet namelijk recht aan het fundamentele recht van de demonstranten en
aan het grondrecht van de abortuskliniekbezoeksters. Want daar zit wel het verschil, want u zegt: we kunnen
alleen op die 3 punten kan ik de demonstratie beperken. Maar dat is niet helemaal waar, want u kunt ook een
demonstratie beperken op het moment dat er grondrechten van anderen in gevaar zijn. Dat is op dit moment
aan de hand. Artikel 10 van de grondwet en artikel 8 van het EVRM, namelijk bescherming op de persoonlijke
levenssfeer van deze bezoeksters van de abortuskliniek. Die worden geschonden door de demonstranten en
dan is een beperking van 25 meter is gewoon rechtvaardig. Dat staat gewoon in het opiniestuk waar u zelf
naar verwijst, u trekt alleen een andere conclusie. Dus ik hoop dat u in ieder geval daar nog even op ingaat en
dat u ook gewoon begint met antwoord geven op de vragen die gesteld zijn in de eerste termijn en niet alleen
in de interrupties.
De voorzitter: Burgemeester, gaat uw gang.
Burgemeester Wienen: Ja, dit was een interruptie. Weet u, ik wil ook graag antwoord geven op de vragen. Als
er dan wordt geïnterrumpeerd neem ik aan dat het ook de bedoeling is dat ik daarop antwoord. Het is zo
merkwaardig dat dat dan kennelijk iets oproept van: nou herhaalt u de vraag. Natuurlijk ga ik daarop in, dat is
precies wat ik wil, alleen dan word ik geïnterrumpeerd en dan geef ik antwoord op de interruptie. Hoe erg is
het? Maar goed. Dan vervolgens de vraag, dus ik pak de vraag van D66 even, want die waren, heel helder
zetten die een paar puntjes op een rij: waarom kom je met die wisselende locatie in plaats van een
bufferzone? Dat heeft te maken met het achtervolgen, dat heb ik proberen duidelijk te maken. Dus ik denk:
dat is een adequatere reactie op het probleem. En een bescherming, dat is – inderdaad, mevrouw De Raadt –
dat is precies het punt waar het om gaat: het gaat om die bescherming van de grondrechten van mensen. Dus
dat is ook het uitgangspunt.
De voorzitter: Ja, u mag interrumperen, maar we kunnen ook even tot een tweede termijn wachten, dat de
burgemeester zijn …
Mevrouw Van der Windt: ‘…’ (buiten microfoon).
De voorzitter: Een korte vraag dan. Gaat uw gang, mevrouw Van der Windt.

Mevrouw Van der Windt: Dank u wel. Dank u wel voor uw uitleg, maar het ging mij meer om het feit dat er
een, want ik snap heel goed en dat waardeer ik ook enorm, dat er een vaste locatie is aangewezen, ik denk dat
dat enorm scheelt. Maar mijn verbazing zat meer in het feit dat er een wisselende keuze kan worden gemaakt.
Waarom heeft u er niet voor gekozen om één vaste locatie aan te wijzen?
Burgemeester Wienen: Dat heeft u ook net bij het vragenuur gevraagd en het antwoord is dat om recht te
doen aan de keuze van demonstranten: wij willen juist op een specifieke plaats demonstreren, namelijk in het
zicht van die abortuskliniek en niet ergens anders in de stad en ook niet op het Binnenhof. Want dat is nou één
keer wat ze willen, ik bedoel, dat wij het liever ergens anders hebben dat snap ik wel, maar dat is nou één keer
wat zij graag willen. Dus om daar recht aan te doen. Maar ze kunnen er overigens maar één kiezen, het is niet
zo dat ze op vier plekken kunnen staan. Maar dat was in ieder geval de reden waarom ik gezegd heb: nou, ik
geef ze een bepaalde ruimte, dan hebben ze in ieder geval al een mogelijkheid. Zonder dat ze overigens dus
ervoor kunnen zorgen dat mensen niet gewoon ongehinderd naar de kliniek kunnen gaan. Dan die vrije
doorgang op anderhalve meter, dat is een bepaling in de APV en die geldt niet voor demonstraties. Want de
wet Openbare Manifestaties die regelt betogingen en de APV mag geen inbreuk maken op die grondwettelijke
vrijheden. Dus het is niet zo dat ik kan zeggen: op grond van de APV kan het niet. Het recht van demonstratie
gaat best wel vrij ver. Uw voorbeeld van dat dat soms ertoe leidt dat er een weg ook geblokkeerd wordt, dat
gebeurt inderdaad. Alleen, ik kan wel eisen stellen om te zeggen: dat kan niet zomaar. Daar kan ik wel degelijk
aanwijzingen geven om de verkeersveiligheid te garanderen. Maar het blijft een heel zorgvuldig op te bouwen
verhaal. Ik heb daarnaar gekeken en naar mijn mening, want ik vind namelijk die anderhalve meter om andere
redenen – en u noemt dat ook, namelijk corona – op dit moment veel dominanter. Want dat betekent gewoon
dat we vanwege corona gewoon die absolute eis kunnen stellen, ook bij demonstraties. De informatie die ik
heb is dat op die plekken die aangewezen zijn die mogelijkheid er gewoon is. Als dat niet zo is dan zal ik ook
onmiddellijk zorgen dat wij tot een aanpassing komen, want ik vind dat die mogelijkheid er moet zijn, vanwege
de corona. Dan, u zegt: de kliniek die vraagt 25 meter en de raad die vraagt 25 meter. Nou heb ik die motie
bekeken en wellicht dat je, als je daar heel goed naar kijkt dat je zou kunnen zeggen: dat is toch een soort
achterliggend idee. Maar daar staat dat helemaal niet. Daar staat gewoon ‘een bufferzone’. De
Bloemenhovekliniek heeft daar ook niet om gevraagd, die heeft oorspronkelijk gevraagd om 15 meter afstand.
Waar nou precies het idee vandaan komt van ‘het moet 25 meter zijn’, weet ik niet. Kennelijk omdat dat door
de burgemeester van de buurgemeente gezegd is. Ik heb er gewoon naar gekeken op basis van de afweging
van: wat zijn de locaties? Nou, de overkant, dat heeft de burgemeester van Heemstede in de eigen gemeente
ook gedaan, dat was ook geen 25 meter, dat was 20 meter. En ook ik heb gekozen voor de overkant, daarmee
is er een afstand van 9,5 meter en die afstand moeten mensen gewoon in acht nemen. U zegt: waarom niet
wat meer? Wat ik in ieder geval wil doen, zeker ook als ik merk hoe zwaar dat hier kennelijk weegt, dat is nog
eens eventjes kijken van in de eerste plaats hoe het in de praktijk gaat, maar in de tweede plaats ook met
juristen en ook met een aantal collega’s: de maatregelen zoals ze nu genomen worden, die zijn per gemeente
zeer verschillend. De heer Aynan die verwijst naar Arnhem, dat was 500 meter. Dat is ondertussen al lang niet
meer zo, want daarvan heeft Arnhem gezegd: ja, dat is eigenlijk niet houdbaar, dus dat moeten we aanpassen.
In Rotterdam is het 8 meter. Zo heb je allerlei afstanden, daar kan je over twisten en ik denk dat het goed is
dat ik met collega’s en ook met juristen kijk: wat is nou een reële manier van invullen om recht te doen aan die
bescherming van de privacy van de betrokken vrouwen? Dan de vraag: waarom beroept u zich op een
opiniestuk en doet u niet gewoon wat de rechter zegt? Dat was de vraag van de heer Trompetter. Ik heb
geprobeerd in de brief duidelijk te maken: ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid. Dat is ook het antwoord op
de vraag: waarom doet u niet gewoon wat de raad zegt? Los nog van de vraag wat de raad dan precies gezegd
heeft. Als ik dan alleen maar letterlijk had gedaan wat daar stond had ik een bufferzone ingesteld, even
afhankelijk van hoeveel meter, dat staat er niet bij, en dan had ik het probleem helemaal niet opgelost. Maar

kennelijk had ik het dan goed gedaan. Terwijl ik denk: het gaat ons toch allemaal om die bescherming? Ik zou
ook willen dat we proberen weg te komen van dat gevoel van: wij moeten met elkaar daar een strijd over
voeren. Het gaat om de vraag: hoe doe je dat zorgvuldig? Ik heb volgens mij duidelijk gemaakt dat als je het
doet met een bufferzone, dat je niet de bescherming biedt waar het om gaat, dat het beter is om een plek aan
te wijzen. U zegt: is dan 9,5 meter niet erg weinig? Ik heb proberen aan te geven: het heeft te maken met de
overkant, dan hebben ze die vrijheid om in het zicht van die kliniek te staan en dat laat ik verder aan hen, ze
moeten één locatie kiezen. De bezoekers die kunnen daar zorgen dat ze daar niet naar toe gaan dan is er
überhaupt geen confrontatie. Ze kunnen niet gevolgd worden, ze kunnen ook niet direct aangesproken
worden vanaf de overkant. Hooguit kun je roepen: joh, wil je niet even praten? Maar dat is het dan. En dat kan
je ook negeren. Maar je hoeft überhaupt niet daar naar binnen te gaan. Doe je het wel, bijvoorbeeld omdat je
met de auto bent, dan heb je er al helemaal geen last van. Dus ik snap dat u zegt: is dan 9,5 meter niet een
beetje weinig? Ik ga in ieder geval nog eens mij nader verhouden met collega’s en ook met een aantal juristen,
om te kijken: wat is daar nou een reële afstandsbepaling? Ook gezien het feit dat dat op dit moment volgens
mij in heel Nederland zeer uiteenlopend wordt geregeld. Dan …
De voorzitter: Burgemeester, u heeft nog een interruptie van mevrouw De Raadt.
Burgemeester Wienen: Ik kwam juist aan uw vragen toe, maar …
Mevrouw De Raadt: Oké, dan hoor ik dat graag zo meteen. Ik waardeer het dat u zegt: ik ga daar nog eens
even goed naar kijken met juristen ook. Maar waarom heeft u dat niet gewoon eerder gedaan?
Burgemeester Wienen: Ik constateer dat u zegt: dat vind ik verbazingwekkend, want ik heb dat artikel met
belangstelling gezien waar ik dan naar verwijs en ik heb daar een hele andere conclusie uit gehaald. Dat is
interessant, dus je kan hetzelfde artikel lezen en daar verschillende dingen uithalen. Wat in dat artikel gezegd
wordt – en volgens mij staat dat er echt – dat de uitspraak van de voorzieningenrechter opmerkelijk is en geen
stand zal houden. Dat is de overtuiging van die jurist. Daar hoef je het niet mee eens te zijn, maar dat vinden
zij en ik vind dat ze daar een ijzersterk betoog voor hebben. Vervolgens zeggen ze aan het eind in één alinea:
kun je dan helemaal niks doen? Ja, je kunt die privacy van de betrokkenen – punt van de heer Rutten – kun je
beschermen. Dat is een hele andere benadering en dat kan wel. Dat is precies wat ik heb gedaan. Dus ik zie
totaal niet op grond waarvan nu gezegd wordt: wat raar dat u dat artikel zo gelezen hebt. Ik heb volgens mij
precies gedaan, ik volg niet die redenering die de rechter doet en ik ben benieuwd hoe zich dat verder
ontwikkeld. Daar ben ik zelf in ieder geval, heb ik het gevoel dat dat afbreuk doet aan de grondrechten in
Nederland. Maar ik volg de andere redenering, die volgens mij houdbaar is en die ook die bescherming biedt
die wenselijk en nodig is.
De voorzitter: Een korte aanvullende vraag.
Mevrouw De Raadt: Ik ben het met u eens dat die juristen waar u naar verwijst, dat die wat kritiek hebben op
die redenering van de rechter. Die kritiek kan ik ook best wel volgen. Alleen bent u het dan met mij eens dat
de conclusie van deze jurist is: de uitkomst waar de rechter op komt, namelijk dat 25 meter gewoon
gerechtvaardigd is, daar zijn zij het helemaal mee eens.
Burgemeester Wienen: Dat is ook precies het punt, zeker, dat heb ik ook gezegd …
Mevrouw De Raadt: Oké, en dan is dus …

Burgemeester Wienen: … namelijk, dat je een beperking …
Mevrouw De Raadt: … mijn vraag: waarom neemt u die 25 meter niet gewoon over? Want de juristen waar u
naar verwijst die vinden 25 meter een hele goede oplossing.
Burgemeester Wienen: Nee, die hebben geen flauw idee van de situatie daar ter plekke. Die zeggen: 25 meter
zou best kunnen, denken wij. De burgemeester van Heemstede die kiest voor 20 meter aan de overkant en
aan de andere kant 25 meter, kennelijk met het idee: daar is die overkant net iets te dichtbij. Ik denk dat die
juristen die zeggen: dat is precies de ruimte waar je over discussiëren kunt. Maar daar ging hun artikel niet
over. Maar ze geven wel aan: als je het wil beschermen dan moet je het langs die lijn doen en dat is precies de
lijn die ik ook volg. Dan blijft de vraag over, en daar heb ik al van toegezegd: daar ga ik nog eens een keer naar
kijken. Omdat ik ook zelf denk dat het vervelend is dat dit soort discussies plaatsvinden en ook tot zulke
oneigenlijke, vind ik, verwijten leiden. Omdat je dan zegt: ja, 8 meter, dat zou schandalig zijn, dat is wat er in
Rotterdam gebeurt. In Arnhem, daar zit een moslimburgemeester, wat heeft dat ermee te maken? Ik zou echt
bijna zeggen: dat vind ik nou echt, daar heb ik echt heel grote moeite mee. Hier op het stadhuis daar is een
prachtig standbeeld – en ik zal u aanspreken, mijnheer Aynan, of dat zal u aanspreken – van Vrouwe Justitia en
die heeft een blinddoek voor. Dat heb ik altijd prachtig gevonden, die symboliek: jij laat je niet leiden door
over wie je een oordeel geeft, je laat je ook niet leiden door wat je vindt van een onderwerp, maar je kijkt
gewoon ‘hoe zit het met de rechten?’ en die pas je zo zorgvuldig mogelijk toe en daar heb je een weegschaal
voor. Als u zegt: dan vind ik echt, ik vind 8 meter of 10 meter, vind ik toch eigenlijk net te weinig. Ik zeg: lijkt
mij verstandig dat we gewoon daar nog een keer naar kijken.
De voorzitter: Ik ga even ingrijpen. Het is, we hebben nog 20 minuten de tijd, het is 22:40 uur. Wij moeten dit
onderwerp nog afronden, dan hebben we nog een adviespunt wat erdoor moet en dan hebben we nog
coronavragen die erdoor moeten en we moeten de Oosterspaarn nog gaan behandelen. Nou, lijkt mij
volstrekt, ik denk niet dat dat gaat lukken. We kunnen wel een beetje ons best doen om het wat geserreerd te
houden, dat geldt ook voor u, burgemeester. Dus u heeft een aantal vragen al beantwoord. Zijn er vragen die
op dit moment echt dringend de beantwoording behoeven? Of is het nu een herhaling van een aantal
beantwoordingen? Mochten er vragen zijn die echt dringend, die nog niet aan de orde zijn geweest, dan vraag
ik u nu om die even te duiden. Anders kunnen we een beetje toewerken naar een einde van deze discussie.
Mijnheer Linder.
De heer Linder: Ik wil alleen even iets rechtzetten. Ten eerste: ik heb er niet voor gestemd, voor deze debat.
Integendeel, ik heb ertegen gestemd. Ik heb alleen gezegd dat ik niet wil wegblijven van het debat.
De voorzitter: Waarvan akte. Mijnheer Trompetter.
De heer Trompetter: Wat mij betreft, ik zal er niet fysiek bij zijn, maar zie ik op afstand u allen bij het
interpellatiedebat. Dank u.
De voorzitter: Mijnheer Aynan.
De heer Aynan: Nou, we gingen toch voor een tweede termijn, voorzitter?
De voorzitter: Nou ja, dat hangt er dus vanaf, hè? Als u vindt dat uw vraag niet beantwoord is dan kunnen we
rustig voor een tweede termijn gaan. Betekent wel dat een aantal zaken toch een beetje aan het eind van de
agenda er vanaf hangen, denk ik. Wat onze tijd is niet oneindig. Dus het is aan u.

De heer Aynan: Het is aan de commissie. Ik wil graag nog even reageren op de burgemeester, als dat mag.
De voorzitter: Oké. Mijnheer Aynan, daarna mijnheer Rutten en dan denk ik dat we het een beetje kunnen
afronden. Mijnheer Rutten eerst?
De heer Aynan: ‘…’ (buiten microfoon).
De voorzitter: Wat is uw opmerking, mijnheer Aynan?
De heer Rutten: Dat vragen eerst gaan.
De heer Aynan: Graag. Als we alle vragen hebben gehad kunnen we beginnen aan de tweede termijn.
De voorzitter: Mijnheer Rutten, gaat uw gang.
De heer Rutten: Ik heb één prangende vraag, er is nog heel veel wat we moeten bestuderen en moeten
bekijken, maar de burgemeester geeft aan met juristen te gaan kijken en ik hoor u ook wel zeggen: misschien
die vakken en dat een beetje anders inrichten of wat dan ook. Ik leg u geen woorden daarover in de mond. Is
daar ook in besloten en samen optrekken met de burgemeester van Heemstede om daar gewoon één pakket
eensluidend voor die hele locatie, deels in Haarlem, deels Heemstede, om dat tot stand te brengen?
Burgemeester Wienen: Het is één van die collega’s, dus dat lijkt me uitstekend. Overigens …
Mevrouw …: ‘…’ (buiten microfoon).
Burgemeester Wienen: Nee, ik wil zo meteen nog wel even iets zeggen, maar dan …
De voorzitter: We kunnen er soms ook voor kiezen ‘less is more’, burgemeester. Mijnheer Aynan. Mijnheer
Aynan, tweede termijn? Gaat uw gang.
De heer Aynan: Dank u wel, voorzitter. Toch eventjes over de moslimburgemeester en Vrouwe Justitia.
Voorzitter, juist omdat een burgemeester onafhankelijk hoort te zijn – ongeacht zijn persoonlijke overtuiging,
geloof, wat dan ook – heb ik mijnheer Marcouch benoemd. Want zijn geloof speelt geen enkele rol. Hij heeft
gewoon gekeken naar de rechterlijke uitspraak en wat er nodig is om die vrouwen te beschermen. Dus dat
delen we inderdaad. En laten we Vrouwe Justitia…
Burgemeester Wienen: Dan ben ik blij en dan zijn we het eens.
De heer Aynan: Dan zijn we het eens en laten we Vrouwe Justitia inderdaad eren wat dat betreft. Voorzitter,
eventjes dan mijn echte tweede termijn. De burgemeester zegt zijn verantwoordelijkheid serieus te nemen en
zorgvuldig naar de zaak gekeken te hebben. Wij hebben geen enkele aanleiding om daaraan te twijfelen. Maar
dan toch, hij zegt: die emotie wil ik er eigenlijk uitlaten. Voorzitter, emotie is juist onderdeel van dit debat, is
ook onderdeel van waarom we hier zo hard aan trekken. Het lijkt wel, daar lijkt eigenlijk wel een beetje de
essentie te zitten, dat hij onze emotie niet zo goed snapt. Want dan had hij ook kunnen begrijpen waarom we
het eigenlijk niet accepteren dat de vrouwen op zo een korte afstand van de ingang van de kliniek
aangesproken worden, op een bepaalde manier aangesproken worden, voorzitter. Want dat is de essentie.
Wij willen, we hebben de toezegging gehoord van de burgemeester, wij willen heel graag dat hij ernaar kijkt,
dat dat niet bij de ingang gebeurt. Want ik ben ook wezen kijken en ik heb ook naar de plattegrond gekeken

van die vier vakken die u aangeeft. Want voorzitter, dat is ook, want u zegt: dat recht op demonstreren, daar
wil ik goed naar kijken en ik wil het serieus afwegen. Wilt u dan ook alstublieft goed kijken naar vooral de
emoties van de vrouwen die daardoor dus lastiggevallen worden? Neem dat – die emotie – juist mee in uw
afweging. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Aynan. Mijnheer Drost.
De heer Drost: Dank u, voorzitter. Allereerst laat duidelijk zijn, ik had me daar nog niet helemaal over
uitgesproken, maar ik denk dat een demonstreer vak best wel wat voordelen kan hebben dan alleen sec een
bufferzone. Mijn punt was – en wat ik ook nog wel wilde benoemen – op zich goed dat u landelijk dit
inderdaad, dat er een lijn wordt getrokken en ik denk dat dat heel verstandig is. Misschien dat ik het verkeerd
zie, maar u geeft aan, net zoals aan de Herenwegkant in Heemstede is die bufferzone aan de overkant van de
straat. Of ik zie het verkeerd, maar dat is volgens mij toch de N208, waar driebaans asfalt ligt en drukke
fietspaden, druk verkeer. Ik vind dat echt een wezenlijk andere situatie dan aan de Haarlemse kant, waar, ik
ben er ook even geweest, dat is gewoon een vrij rustige straat. Dat vind ik dan wel, dan snap ik wel dat u zegt:
overkant van de straat. Maar dan vind ik wel dat er genoeg argumenten zijn om in dat geval te zeggen: gelet
op de rust is de kans op dat er vrouwen alsnog geïntimideerd worden natuurlijk wel echt wezenlijk veel groter
dan aan de voorkant. Dus vanuit die optiek zou ik zeggen: kijk daar alstublieft nog echt goed naar. Want
volgens mij zijn er genoeg argumenten om die afstand te vergroten.
De voorzitter: Dank u wel. Dan wil ik nu graag het … O, ja, mevrouw Van der Windt.
Mevrouw Van der Windt: Heel kort, dank u wel. Ik denk dat we vanavond – en daarom ben ik ook blij dat we
het vanavond toch hebben kunnen agenderen, omdat je ook in het Haarlemse dagblad, dan zie ik dat er best
wel veel onrust over is. Ik denk dat het goed is dat we ons allemaal nog een keer hebben kunnen
verduidelijken. Het is duidelijk dat u met goede intenties hebt geprobeerd dit zo goed mogelijk te regelen. Ik
denk dat ook duidelijk is dat daar vanuit de raad nog niet helemaal van overtuigd is. Ik ben blij met uw
toezegging dat u zegt: ik ga landelijk kijken en ik ga nog een keer kijken met juristen wat we kunnen doen om
recht te doen aan de belangen van beiden, zowel degenen die willen demonstreren als degenen die
ongehinderd naar een abortuskliniek willen gaan. Ik ben erg benieuwd naar uw uitkomst. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Van der Windt. Mijnheer Smit.
De heer Smit: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Kan de burgemeester aangeven wanneer hij terugkomt bij
de raad met aanvullende afwegingen?
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Smit. Mijnheer Trompetter. Of was dat ook uw vraag?
De heer Trompetter: Dezelfde vraag.
De voorzitter: Dan is het laatste woord aan de burgemeester. Gaat uw gang.
Burgemeester Wienen: Dank u wel. Wat mij betreft ga ik dat zo snel mogelijk oppakken. Ik kan niet helemaal
voorspellen van wanneer de gelegenheid is om met de collega’s en met de juristen dat goed te overleggen,
maar ik pak het zo snel mogelijk op en ik kom daar bij u op terug. Dus dat zal ergens in de komende, ik hoop …
De heer Trompetter: Weken?

Burgemeester Wienen: Als het geen corona was zou ik wat preciezer zijn. Nu wordt het even ietsje lastiger,
maar we gaan daar op korte termijn mee aan de slag en ik kom daar zo snel mogelijk bij u in ieder geval ook op
terug. Wat ik van u ook zou willen vragen is om ook in de afwegingen te zien, er werd net gevraagd: waarom
hebt u daar zelf niets aan gedaan en niet gewoon gedaan wat de motie zegt? Kijk, ik was – en ik wil nog één
ding wil ik echt op reageren, omdat dat gezegd wordt …
De voorzitter: Heel kort hè, burgemeester?
Burgemeester Wienen: Ja, maar dat raakt de verhouding tussen u en mij en dat vind ik gewoon. Er werd
gevraagd: waarom hebt u ons niet eerder geïnformeerd? Dat is nou één van de dingen die ik zelf echt heel
lastig vind, ook dat die vraag dan zo gesteld wordt. Ik hecht eraan – meer dan het misschien soms lijkt en dat
moet ik mezelf aantrekken – maar ik hecht eraan om met u een goede discussie te kunnen voeren. Wat er
gebeurde dat is: het onderwerp dat wordt via vragen aan de orde gesteld en dan beantwoord ik de vraag. Dan
heb ik niet de gelegenheid om daar vervolgens nog allerlei beschouwingen aan vast te koppelen, want het is
geen agendapunt. Vervolgens kwam er een motie. Die motie die bood mij niet de gelegenheid, dat is een
motie vreemd, daar zit geen debat voor. Ik krijg een korte gelegenheid, geserreerd, om even te reageren
inhoudelijk en dat is het dan. Ik had veel liever gehad, en daarom ben ik ook blij met deze discussie, want ik
snap heel goed de zorg die er is. Maar ik denk dat wij elkaar ook recht moeten doen, als burgemeester neem
ik mijn verantwoordelijkheid, kijk ik ook zelf naar dingen. U volgt dat kritisch en dat is niet alleen uw goed
recht, maar dat is zelfs uw plicht, dat is ook goed. In die interactie proberen wij zo goed mogelijk dingen in
deze stad te regelen, ieder binnen eigen verantwoordelijkheid. Misschien moeten we elkaar dan ook zo nu en
dan de ruimte geven om die discussie te voeren en niet direct middels een motie of een paar korte vragen en
een paar antwoorden zeggen: o, nou, dan heb ik nu mijn conclusie. Dat is geen verwijt, maar het is wel een
antwoord op de vraag: hoe komt het nou dat wij die informatie niet van u gekregen hebben? Ik heb de
gelegenheid niet eens gehad om te zeggen wat er volgens mij aan de hand was. Er was direct een uitspraak.
Uw eigen motie – nogmaals, ik zeg het ook toch maar – daar staat gewoon helemaal niet in welke afstand dat
precies zou moeten zijn. Ik heb er uiterst zorgvuldig naar gekeken, ik ben gekomen met mijn brief en ik kijk
opnieuw op de punten die ik heb toegezegd en daar kom ik bij u op terug.
De voorzitter: Goed. Mevrouw Van Zetten, nog een laatste nabrander voordat ik ga afronden?
Mevrouw Van Zetten: Ik heb nog helemaal niks gezegd. Ik verbaas me eerlijk gezegd over de discussie die nu
ontrolt en ook de gevoelens die hier, wat u was verbaasd dat het zoveel gevoelens zou losmaken. Het verbaast
mij hoeveel gevoelens het ook bij u losmaakt. Je merkt natuurlijk toch wel een soort frictie tussen u als
burgemeester en de raad die bepaalde dingen wil met de stad. Ik heb wel het idee: er is toch heel weinig
begrepen. Ik wil daar verder niet zo heel veel over zeggen, maar een motie is nooit het Heilige Schrift dat je tot
op de letter toe moet nakomen. Het gaat ook om de intenties en waarmee het bedoeld is en dat je dan ook
inlevingsvermogen moet hebben. Het gaat natuurlijk niet alleen maar over discussies en praten, nee, het gaat
ook even van je verplaatsen in anderen en kijken hoe het gaat en in de stad, hoe dit loopt. Daarvoor vind ik
het ook eigenlijk wel jammer – dat wil ik dan toch ook wel even zeggen – dat de ChristenUnie heeft natuurlijk
gewoon een eigen standpunt erin, dat iedereen daar weer over valt. Dat vind ik dan ook een beetje makkelijk,
want natuurlijk wordt er verschillend over zaken gedacht en het is wel duidelijk: een groot gedeelte van de
mensen willen dat die vrouwen daar beschermd worden en niet vergeleken worden met een demonstratie
tegen Zwarte Piet. Want het gaat juist natuurlijk om het individu en het recht om daar naartoe te gaan en
Zwarte Piet is toch een heel andere zaak. Maar daar wil ik het bij laten. Ik wilde dan toch even iets gezegd
hebben. Dank u wel.

De voorzitter: Waarvan akte. Ik kan me voorstellen dat u daar heel graag op wil reageren en ik wil eigenlijk
toch voorstellen …
De heer Smit: Voorzitter?
De voorzitter: … het niet te doen. Mijnheer Smit, ik weet dat u zit te wachten.
De heer Smit: Dank u.
De voorzitter: Ik ging net naar u toe. Maar ook voor u geldt: hou het kort, alstublieft.
De heer Smit: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mijnheer de burgemeester, u wijst op de mogelijke
beperking van de coronatijd om snel bij de raad terug te komen, maar ik neem aan dat iedereen toch op zijn
werkplek zit. Ik zou u toch willen verzoeken om een termijn te noemen en dan lijkt tot volgende week vrijdag
een redelijke termijn om geïnventariseerd te hebben hoe in den lande maatregelen zijn genomen dan wel hoe
in den lande gedacht wordt. Dat zijn toch zes werkdagen, dat zou toch moeten kunnen, mijnheer de
burgemeester?
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Smit.
e

Mevrouw Van Zetten: Voorzitter? Dan zou ik toch wel, want de 27 zou dan weer zo’n betoging zijn hier. Het
lijkt me dat voor die tijd dan wel duidelijk moet zijn hoe wij dat hier gaan regelen in Haarlem.
De voorzitter: Dat geeft u – waar zitten we? – 12 dagen denk ik, misschien 13. Bent u in staat …
Burgemeester Wienen: Nee …
De voorzitter: … want ik kan me voorstellen dat deze commissie er behoefte aan heeft om een duidelijke
termijn te horen van u.
Burgemeester Wienen: Ja, maar dan denk ik toch eerder in een periode van een maand of 3. Ik moet gewoon
met collega’s die het hartstikke …
De heer Smit: Nee, nee, nee.
Burgemeester Wienen: … kijken: hoe ga je zorgen dat mensen bij elkaar komen, dat die daarover nadenken,
dat je dat met elkaar op een rij zet? Dat is niet een kwestie van eventjes zeggen: even tegen Jan, Piet en Klaas
van ‘joh, wat denk jij?’, klaar. Ik denk dat dit onderwerp het ook verdient dat dat zorgvuldig gebeurt.
De voorzitter: Ik hoor heel veel verzet. Ik zal even, wat ik voel in deze ruimte, even vertalen naar de
burgemeester: dat is te lang, 3 maanden. Dus, maar wat gaan we vervolgens doen met deze informatie? Ik
bedoel, kunt u het terugbrengen tot een maand? Dat lijkt mij een redelijk compromis, maar misschien denkt u
daar anders over en misschien denkt de commissie daar ook anders over.
Burgemeester Wienen: Ik ga in ieder geval mijn best doen, want als u dat graag wilt dan probeer ik dat. Maar
nogmaals …
De voorzitter: Als ik het mag zeggen, dan …

Burgemeester Wienen: … het gaat hier over mensen die, ik probeer ze mee te krijgen om zo snel mogelijk dit
punt te bespreken.
De voorzitter: Laten we dit afspreken: laten we afspreken dat binnen nu en een maand – en waar leven we
vandaag, jongens? – voor de volgende vergadering van deze commissie, dat u een antwoord heeft. Mocht dat
niet zo zijn, mocht dat niet lukken, dat u dan ons daar een week voorafgaand – want dan heeft u ongeveer wel
een idee, denk ik – ons op de hoogte stelt van het feit dat …
Mevrouw Van Zetten: Even van de orde. U maakt nu een afspraak met de burgemeester, maar ik vind voor de
e
27 vind ik het een reële tijd. Want de motie is nota bene in december aangenomen, vrijwel unaniem. Dus dan
denk ik …
De voorzitter: Ik probeer …
Mevrouw Van Zetten: … dan moet er ook wel wat aan gewerkt worden.
e

De voorzitter: Ja, ik kan best zeggen: ik dwing u om voor de 27 met een antwoord te komen. Dat kan ik wel
zeggen, maar als de burgemeester nu aangeeft dat hij daar niet aan tegemoet gaat komen. Ik ben op zoek
naar een oplossing hiervoor, wat een redelijke termijn is.
De heer Trompetter: Voorzitter, volgens mij is er tijd genoeg geweest, het speelt al vanaf oktober vorig jaar, of
de zomer vorig jaar, toen zijn de eerste brieven al geschreven, die zijn onthouden aan de raad, daar zijn we
later pas achter gekomen. Volgens mij moet voor de volgende raadsvergadering gewoon een duidelijk verhaal
komen, want het is nu, wat dat betreft, dit is besproken in deze brief, het is nu klaar.
De heer Aynan: Voorzitter, daar wil ik ook heel graag op reageren.
De voorzitter: Mijnheer Aynan.
De heer Aynan: We hebben hier de complete oppositie minus – nou ja, goed – groot draagvlak voor een
interpellatieverzoek. Wij zijn zo netjes geweest om ook hier aanwezig te zijn bij dit debat, we hadden anders
kunnen beslissen. We hebben ook iedereen de gelegenheid geboden om de zienswijze kenbaar te maken.
Voorzitter, dit speelt inderdaad al heel lang, we willen dat de burgemeester niet alleen partij kiest voor de
demonstranten, maar ook voor de vrouwen en dat moet hij voor de volgende demonstratie doen.
De voorzitter: U hoort het, burgemeester.
Burgemeester Wienen: Nee, ik wil ook dat u serieus neemt de inbreng die ik als burgemeester hier heb. Ik heb
de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen, heb ik gedaan. U geeft daar uw kanttekening bij. Ik heb
gezegd: ik ga, omdat ik het waardevol en belangrijk vind dat we dit zo goed mogelijk regelen, zorgvuldig
regelen, zowel juridisch als met collega-burgemeesters dit punt aan de orde stellen. Dan denk ik dat het,
eerlijk gezegd, het lijkt erop alsof het een soort proberen duidelijk te maken is: wij zijn belangrijker. Het zal
best, maar ik wil gewoon zorgvuldig hiermee omgaan en ik heb …
De heer Aynan: Voorzitter, daar heeft u toch …
Burgemeester Wienen: … iets meer tijd nodig.

De heer Aynan: Daar heeft u toch geen drie maanden voor nodig?
Burgemeester Wienen: Ik heb gewoon iets meer tijd nodig, dat zeg ik u maar gewoon …
De voorzitter: Mijnheer Aynan, u spreekt via de voorzitter.
Burgemeester Wienen: … om dit punt met de collega’s op te nemen en daar ook een serieuze discussie over te
voeren.
De heer Aynan: Daar heeft u toch geen kwartaal voor nodig?
Burgemeester Wienen: Dat zal echt wel tijd kosten, want ik weet niet of u weet hoe dat werkt. Dat zijn
mensen die tamelijk druk zijn en die niet zomaar, omdat ik zeg ‘o, ik heb nu even een kwestie en dat moet
onmiddellijk opgelost worden’, zeggen: daar gaan wij meteen iets voor doen. Dat moet gepland worden en dat
kost iets meer tijd en dat is gewoon de werkelijkheid waarmee ik het moet doen.
De voorzitter: Mijnheer Drost.
De heer …: ‘…’ (buiten microfoon).
De heer Drost: Dat is fijn. Volgens mij moeten we hem even afpellen, want ik heb u aan de ene kant horen
zeggen: ik ga in overleg met, landelijk, één lijn trekken, enzovoort. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, dat
dat niet binnen een maand geregeld is. Ik bedoel, ik hoop dat de rest dat misschien ook wel vindt. Maar
daarbij heb ik ook wel, de motie teruglezende, ik kan me best voorstellen dat u in de eerste instantie niet die
25 meter, als een opdracht voor 25 meter heeft gelezen. Ik zie hem in de overweging staan, maar goed, hij
staat niet bij het verzoek. Maar goed, u heeft duidelijk de commissie gehoord …
De heer …: ‘…’ (buiten microfoon).
De heer Rutten: Maar serieus nemen betekent ook als u die motie wel als u die leest …
De voorzitter: Heren, heren, heren. U spreekt via de voorzitter en dat ben ik.
De heer Drost: Ik was het juist tot elkaar aan het brengen, ik was het juist tot elkaar aan het brengen.
De voorzitter: Mijnheer Drost was aan het woord, dus gaat uw gang, mijnheer Drost, maakt u uw zin af.
De heer Drost: Los van die afstand, kijk, ik hoop wel dat u duidelijk heeft gehoord dat er een ruime
meerderheid hier in de commissie wel grote vraagtekens zet bij waar die vakken nu gelegen zijn, dus bij die 9,5
meter. Dus los of wel of niet die opdracht die in de motie stond, ik denk dat er wel heel veel partijen
vraagtekens hebben bij waar nu die vakken gelegen zijn. Ik denk dat die dat wel als een soort van vraag: kan
dat zo snel mogelijk nogmaals goed bekeken kunnen worden? Ook in gedachte wat ik net vertelde met aan de
overkant van de straat.
Burgemeester Wienen: Ik heb gezegd dat ik mijn uiterste best zal doen, om dat binnen een maand te doen. Ik
wil ook dat hier toch, dat wij elkaar in ieder geval het respect geven. U hebt heel duidelijk aangegeven wat u
graag wilt, het gaat hier om een verantwoordelijkheid die ik als burgemeester heb, dus daar gaat het ook niet
aan om te zeggen: dat is even de opdracht, wilt u het maar even doen? Ik ben geen stempelmachine, wij

proberen met elkaar op een ordentelijke manier het goed te regelen en ik zeg u toe dat ik zo snel mogelijk –
en ik neem de maand die genoemd is daarin als een richtlijn – met een reactie kom op basis van afstemming
en zorgvuldige raadpleging van juristen, om te komen tot een bepaling over: wat is volgens mij de juiste
aanpak nu? Gehoord hebbende uw uitdrukkelijke wens.
De voorzitter: Mijnheer Smit.
De heer Smit: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mijnheer de burgemeester, u zegt: ik pleeg in feite een
inventarisatie. Mag ik toch aannemen dat dat geen onontgonnen juridisch gebied is, noch een onontgonnen
gebied wat betreft uitspraken van burgemeesters in den lande?
Burgemeester Wienen: Dat is precies wat ik u gezegd heb: het is nogal verschillend en dat betekent dat ik denk
dat het ook voor iedereen, niet alleen in Haarlem, maar ook buiten Haarlem, goed is als we proberen daar wat
orde in te krijgen en met elkaar daar wat afspraken over te maken.
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Van Zetten. O nee, mevrouw Otten eerst maar even. Mevrouw Otten,
gaat uw gang.
Mevrouw Otten: Voorzitter, ik vind het een hele nare discussie, ik vind het heel erg wij/zij. Maar,
burgemeester, als ik heel eerlijk ben, ik mis gewoon een stukje reflectie. Afgelopen donderdag heb ik dat
gemist, mis ik nu ook weer. U heeft ook dingen laten liggen en nu komt u weer met een hele lange termijn
voor iets wat wij heel erg belangrijk vinden. Het is geen vraag aan u, maar ik wil het toch even kwijt: dat ik dat
stukje mis. Ik mis het contact met de raad en uw inlevingsvermogen in wat wij bedoelen en willen.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Otten. Mevrouw Van Zetten.
Mevrouw Van Zetten: Ik moet eerlijk zeggen dat ik toch wel heel erg teleurgesteld ben aan het einde van dit
hele betoog, want eerlijk gezegd had ik dit verhaal van u wel in december, wanneer was het, 14 december,
toen de motie was aangenomen. Het was inderdaad een motie vreemd, maar het college heeft altijd de
gelegenheid om te reageren. U kende het onderwerp, u krijgt de motie van tevoren, u heeft zich kunnen
voorbereiden en dan had u al deze bezwaren en uitvluchten – dat is, dan doe ik u tekort – maar in ieder geval
al die omzwervingen om nu ons te beloven dat er over een hele tijd een doortimmerd voorstel komt. Dat had
hij in feite in december moeten hebben. In die zin denk ik altijd, toch heb ik het idee: nou, die raad maakt wel
een motie, maar dat hoeven we niet zo nauw te nemen. Totdat het punt is bereikt dat het in de krant staat,
dat er met een interpellatie, met vragen wordt gedreigd. Dan ineens wordt er gehold om allemaal juristen en
het land te raadplegen. Nee, dat had u gewoon al veel eerder moeten doen en het is nu niet de eerste keer
dat dit ons overkomt. In die zin vraag ik me af of we toch de interpellatie gewoon moeten door laten gaan.
Dank u wel.
De voorzitter: Ik heb – oké, prima – ik heb een beetje moeite met de kant die het nu opgaat, eerlijk gezegd.
Mijnheer Linder, u krijgt nog het woord en dan wil ik toch echt heel graag deze discussie beëindigen. Mijnheer
Linder, gaat uw gang.
De heer Linder: Ik heb een voorstel, dat het probleem misschien kan oplossen, dat we ook voor de
burgemeester eventueel kunnen tijd winnen. Om eventueel met de actiegroepen te praten voor een time-out.
Dat of zij bereid zijn om een time-out te nemen voor een tijd om niet te demonstreren, totdat er uiteindelijk

een beslissing is genomen. Ik heb begrepen dat daar best wel positief over gedacht wordt, dat dat best wel
mogelijk zou kunnen zijn.
Mevrouw Van Zetten: Als ik even een interruptie mag doen. Als u denkt dat u zoveel invloed hebt op die
mensen die daar staan te demonstreren, waarom heeft u dat gewoon niet eerder gedaan? Er lopen allemaal
mensen, vrouwen die zich daar moeten laten behandelen en die worden daar een beetje aangesproken om
zich zogenaamd te laten omturnen, hun gedachten, om hun kind te redden. Dat vind ik eigenlijk best
behoorlijk ver gaan. Als u denkt dat u nu ineens invloed kunt uitoefenen had u dat wat mij betreft wel eerder
kunnen doen. Want ik vind, hier schrik ik dus eigenlijk wel van, hè? Ik vind: ieder recht op zijn eigen mening.
Maar dit vind ik wel van een bepaald soort arrogantie, waar ik echt helemaal niet van hou.
De voorzitter: Waarvan akte. Wilt u daar nog op reageren, mijnheer Linder? Nee, goed. Ik begrijp dat u ook
heel graag nog iets zou willen zeggen, maar ik stel voor om dit punt nu af te sluiten. We hebben een soort van
toezegging gekregen om binnen een maand met antwoorden te komen op de gestelde vragen. Mocht dat
anders zijn dan horen we dat bijtijds.
11. 20.25 uur Zienswijze deelname werkgeversvereniging VRK (JW)
De voorzitter: Dan gaan wij door naar agendapunt – met uw welnemen – naar agendapunt 11, Zienswijze
deelname werkgeversvereniging VRK. Wil iemand daar nog het woord over voeren? Nee? Hamerstuk?
Hamerstuk.
12. 21.30 uur Corona-gerelateerde onderwerpen (JW)
De voorzitter: Dan hebben wij ook nog het punt over, de vragen over corona, wat we hier eigenlijk ook nog
moeten gaan behandelen. Er ligt ook nog een vraag van de heer Richters van eerder, die zit waarschijnlijk, als
het goed is, nu mee te kijken om te kijken of zijn vraag nog aan bod komt. Goedenavond, mijnheer Richters.
Dus misschien kunnen we die vraag stellen aan de burgemeester, dat gaat over de tabakshandel, laten we
daarmee beginnen. Heeft u een antwoord?
Burgemeester Wienen: Zeker. Ik snap, je kunt er op allerlei manieren naar kijken, maar het is heel simpel: het
Rijk heeft de maatregel opgelegd, heeft ook een aantal uitzonderingen gegeven. Daar was nogal wat kritiek
op, omdat daar wat interpretatieruimte leek te zitten, bijvoorbeeld de vraag: als je nou deels levensmiddelen
hebt, kan het dan ertoe leiden dat je deels open bent, bijvoorbeeld bij de HEMA? Er zijn discussies geweest
over bloemen en bloemenzaken. Maar tabakszaken zijn gewoon niet bij de uitzondering, die horen gewoon bij
de winkels die door het Rijk van gezegd is die worden gesloten. Er zit geen lokale beleidsvrijheid in.
De voorzitter: Dank u wel voor dit antwoord. Mijnheer Smit, u had een opmerking/vraag?
De heer Smit: Mevrouw de voorzitter, nee. Nou, in die zin, ik had mij verbaasd over het feit dat de coffeeshops
wel open mogen en de tabakszaken niet. Maar dat is ook weer Rijksbeleid, al klinkt het begrijpelijk. Dus het is
geen vraag aan de burgemeester, het was ‘…’.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Smit. Nu is mijn volgende vraag aan u: het is inmiddels 23:05 uur,
misschien moet er nog iets gezegd worden over het oneigenlijk grondgebruik van de gemeente van het Park
Oosterspaarn, maar misschien ook niet. Dat weet ik niet, dat is aan u.

Mevrouw Van Zetten: Ik wil nog even een vraag stellen, want wij hebben namelijk over een coronagerelateerde vraag die we in de commissie Samenleving hebben gesteld en ik moest naar Bestuur, dus ik zit
hier precies voor die vraag. Dus dat mag ik toch …
De voorzitter: Daar was ik nog niet aangekomen, mevrouw Van Zetten.
Mevrouw Van Zetten: Oké, maar als ik daar …
De voorzitter: … afsluiten, hoor. Nee, maar ik zit even te kijken hoeveel tijd we nu gaan besteden hieraan en
hoeveel tijd we nog nodig hebben voor de rest van de onderwerpen. Gaan we dat überhaupt nog wel
behandelen? Dan heb ik het over agendapunt 13. Of gaan we dat straks doorschuiven? In dat geval kunnen we
dan nu even wat vragen behandelen uit dit rijtje. Mevrouw Van der Windt.
Mevrouw Van der Windt: Ik constateer dat de aanvrager voor Park Oosterspaarn ziek naar huis is, dus dan is
het misschien beter om dat door te schuiven naar de volgende vergadering.
De voorzitter: Als de commissie het daarmee eens is, dan is het wat mij … Mijnheer Van den Doel.
De heer Van den Doel: Om Oosterspaarn door te schuiven lijkt me goed, maar dan moeten we wel zorgen dat
het niet voor die tijd gehandhaafd wordt en die drie meter-strook wordt geruimd door Spaarnelanden. Dus
dat lijkt me uitstekend om door te zetten, daar ben ik het heel erg mee eens, maar ik wil wel zeker weten dat
we niet over een maand over zaken zit te praten die niet meer nodig zijn.
De voorzitter: Ik snap het. Ik snap wat u zegt en die voorlopige voorziening die lijkt me ook heel terecht. Maar
er is volgens mij geen enkele manier om erachter te komen, ik heb begrepen persoonlijk ergens in de
wandelgangen dat het in februari zou gaan gebeuren. Ik weet niet waar in februari dit gaat gebeuren, maar als
het februari wordt dan wordt dat een lastig punt. Ik denk niet dat als het al helemaal gepland is of het dan
handig is om dat dan maar stop te zetten en dan te kijken of het op een ander tijdstip. Dus ik zit nu een beetje
in dubio wat te doen. Mijnheer Trompetter.
De heer Trompetter: Volgens mij is dat vrij simpel. Als Spaarnelanden dat doet, Spaarnelanden is een nv van
Haarlem, dus het moet heel makkelijk …
De voorzitter: Nee, dat is niet Spaarnelanden, hè?
De heer Trompetter: … af te stemmen te zijn wie dat gaat ruimen, wie die groenstrook gaat ruimen. Gewoon
doordat er nu even niks gebeurt, pas op de plaats. Ik kan de argumentatie van GroenLinks heel goed volgen.
En het moet in die zin mogelijk zijn om dat niet te doen.
De voorzitter: Mijnheer Trompetter, ik snap u. Ik ben het volledig met u eens. Aan de andere kant ben ik ook
niet helemaal van gister. Als dit gepland staat, als er een soort van werkagenda is en dit staat gepland is het
voor ons wel heel makkelijk om te zeggen. Weet je, ik ga er niet over, maar ik wil die verantwoordelijkheid als
voorzitter nu ook niet echt op mij nemen. Dus als u zegt: wat er ook gebeurt, we gaan nu een voorlopige
voorziening doen, we gaan dit even uitstellen tot deze behandeling, maar in die tussentijd gebeurt er helemaal
niks. Als u nu besluit dat dat zo moet zijn, ik weet niet of dat zwaar genoeg is om dat ook inderdaad zo te
regelen als de bulldozers al klaar staan bij Spaarnelanden en te brullen om aan de slag te gaan, dan weet ik
niet of onze woorden echt veel effect hebben. Ik kan dat nu ook niet toezeggen, eerlijk gezegd.

De heer Trompetter: Voorzitter, kunnen we dan voor de camera en voor het verslag vastleggen dat ik denk dat
deze commissie eigenlijk – net als mijnheer Van den Doel – de intentie heeft en de wens heeft om het zoveel
mogelijk uit te stellen tot het behandeld is? Laten we dat dan zeggen en dat dat dan zeg maar ambtelijk
misschien nog doorwerkt.
De voorzitter: Misschien kan ons aanwezige lid van het college hier nog een licht op schijnen?
Burgemeester Wienen: Ik weet het ook niet zeker, maar het lijkt mij in ieder geval dat we ons best doen om
niet natuurlijk iets onomkeerbaars te doen als u er nog over wil spreken. Dus dat kan ik zeker toezeggen, dat
wij dat zullen proberen. Maar ik kan het niet helemaal overzien, dus dat moet ik ook …
De voorzitter: Gaat u akkoord met deze toezegging van de burgemeester? Mag ik dat dan ook bij u beleggen,
om daar … Ja?
De heer …: ‘…’ (buiten microfoon).
De heer …: Voorzitter?
De voorzitter: Ja, dat … Heeft u enig idee wanneer u zicht heeft op de zaak of het onomkeerbaar is of niet
morgen? Zodra de burgemeester zicht heeft op de zaak dan gaat hij ons daarvan berichten via een mail. Dat
lijkt me een prima afspraak, dan weten we waar we aan toe zijn. Dan kunnen we ervan uitgaan, we hopen dat
het lukt, maar dat we dat in ieder geval gaan laten stellen in dit onderwerp.
De voorzitter: De vragen met betrekking tot corona, wat mij betreft – maar ik weet niet hoe u daar over denkt
– kan misschien een aantal vragen schriftelijk worden afgedaan. De vragen die dat niet kunnen, waarvan u
echt vindt dat ze urgent nu behandeld moeten worden – dat is mevrouw Van Zetten, ik zeg het speciaal voor u
– dan mogen ze uiteraard nu nog gesteld worden. Gaat uw gang.
Mevrouw Van Zetten: Heel hartelijk dank, voorzitter. Wij hebben begrepen van de GGD dat de gemeente alle
inwoners van Haarlem die een vaccinatie willen, dat we met zijn allen naar Schiphol moeten, naar een
afgelegen terrein. Dat zou betekenen dat wij met de bus of met de auto naar Schiphol moeten, terwijl we
willen dat iedereen met de fiets ergens naartoe kan om daar zijn vaccinatie te halen. Mijn vraag aan het
college is om ervoor te zorgen dat er een andere locatie in Haarlem wordt aangewezen – of in Zandvoort op
het circuit, maakt niet uit – waar wij gewoon met de fiets naartoe kunnen gaan om, half februari kan ik
volgens mij een injectie halen, dat ik daar naartoe kan. De vraag is natuurlijk: er is een motie vreemd
aangekondigd samen met de Partij van de Arbeid om in ieder geval dit verzoek kracht bij te zetten. De vraag is
natuurlijk: gaat u ons beloven dat u dat gaat doen?
De voorzitter: Burgemeester.
Burgemeester Wienen: Wij hebben volgende week ons volgende beraad om te kijken: wat zijn de plannen en
hoe kunnen we daar zo goed mogelijk invulling aan geven? Wat zijn ook de beperkingen? Dus ik neem deze
wens mee, want dat lijkt mij duidelijk dat ook wat mij betreft de wens is om het vaccineren zo dicht mogelijk
bij de mensen en zo makkelijk en benaderbaar mogelijk te laten plaatsvinden. Maar ik ga daar pas een echt
oordeel over hebben als ik ook weet wat eraan vast zit, wat de consequenties zijn, wat de mogelijkheden zijn,
et cetera. Maar de wens neem ik absoluut mee.

Mevrouw Van Zetten: Ik denk dat u dat wel kunt, want het is gewoon heel goed te regelen. En gezien in
andere landen ook …
De voorzitter: En anders regelt mevrouw Van Zetten het helemaal zelf.
Burgemeester Wienen: Ik ben blij met …
Mevrouw Van Zetten: Als helpen.
De voorzitter: Mag je bij mevrouw Van Zetten …
Burgemeester Wienen: Ik ben blij met het grote vertrouwen van mevrouw Van Zetten.
De voorzitter: Mijnheer Linder.
De heer Linder: Wij hebben een vraagje over de ijsbaan. We begrepen dat daar op dit moment maar honderd
tegelijkertijd op die ijsbaan mogen en dat er best wel meer vraag naar is. Wij vinden dat op zich aan de jeugd
waar enigszins kan ook moet ruimte gegeven worden, dus wij vroegen ons af of het mogelijk is om ernaar te
kijken of eventueel dat aantal van honderd iets verhoogd kan worden, zodat er nog meer kunnen gaan
schaatsen.
De voorzitter: U vraag is duidelijk. Burgemeester, gaat uw gang.
Mevrouw Otten: Voorzitter, mag ik aanvullend daar mijn vraag op stellen?
De voorzitter: Nou, dat gaat hierover waarschijnlijk? Ook over de ijsbaan?
Mevrouw Otten: Ja.
De voorzitter: Als die daarin past dan kan de burgemeester misschien in één keer antwoord geven. Gaat uw
gang.
Mevrouw Otten: Liberaal Haarlem heeft technische vragen gesteld over dit onderwerp, ik weet niet of jullie de
antwoorden gelezen hebben. Daarin werd gesproken dat er werd opgetrokken met Alkmaar en Hoorn en dat
de beslissing is genomen voor drie plaatsen, dus Alkmaar, Hoorn, Haarlem. Alkmaar/Hoorn is een andere
situatie, daar betreft het binnenbanen. Haarlem is toch voor een groot deel buiten, dus ik vraag me af of u
invloed heeft in de veiligheidsregio om Haarlem toch een uitzondering te laten zijn en inderdaad aansluitend
meer bezoekers te laten ontvangen, en vooral meer kinderen. Dank u wel.
De voorzitter: Burgemeester, gaat uw gang.
Burgemeester Wienen: Wat hier speelt dat is dat er inderdaad een aantal ijsbanen zijn, ook in Den Haag
trouwens. Dat er direct na de serie maatregelen, waarin sportactiviteiten in gebouwen werden verboden, dat
we gekeken hebben: naar onze mening valt de ijsbaan daar niet onder. Vervolgens bleek dat ijsbanen naar
elkaar gaan verwijzen, dat er discussie is. Dus toen is er met de collega’s in die andere plaatsen is er contact
geweest om tot eenduidigheid te komen, die ruimte was er ook. Dus dat is één, je probeert samen iets af te
spreken. Het tweede dat is dat onze controleurs vaststelden dat, het gaat er niet omdat er honderd mensen
maar in mogen, maar dat er een regeling was van: er gaan er tweehonderd in per uur. Daarbij was het idee:

dan gaan er na een uur tweehonderd anderen. Dat bleek niet te kloppen, mensen gaan wel naar binnen, maar
kunnen zo lang blijven als ze willen. Het werd daar ongelooflijk druk, veel te druk, dus mensen zaten daar echt
veel te dicht op elkaar, was de constatering die wij zelf gedaan hebben. De combinatie van die twee factoren
maakt dat we in al die plaatsen gezegd hebben: we denken dat het belangrijk is om de ijsbaan open te
houden, dat dat ook verantwoord is en dat we wel het aantal wat naar beneden moeten schroeven, want die
aantallen lopen gewoon echt te veel op. Daarmee is het een risico in een uiterst riskante tijd, waarin we
proberen zoveel mogelijk de risico’s terug te dringen. Overigens is het op 18 december ook in de brief over de
coronamaatregelen aan de raad gemeld.
De voorzitter: Mijnheer Trompetter.
De heer Trompetter: Ik heb één vraag over bijlage. Het is hartstikke mooi dat gemeente Haarlem extra
middelen voor cultuur heeft gekregen, om de culturele instellingen door de nood heen te helpen. Komt er nog
een bestedingsvoorstel naar de commissie Ontwikkeling?
De voorzitter: Dat was de vraag, mijnheer Trompetter?
De heer Trompetter: Ja.
Burgemeester Wienen: Wij moeten daar als college nog over spreken, maar natuurlijk komen we zo snel
mogelijk ook bij de commissie, ja.
De voorzitter: Mijnheer Van Reenen.
De heer Van Reenen: Dank u wel, voorzitter. Tot slot heeft Jouw Haarlem slechts één vraag. Naast dat
cultuurbudget is er ook 160 miljoen extra beschikbaar gesteld voor werkgevers in zorg, onderwijs en toezicht
en handhaving, zodat die tijdelijke mensen kunnen aannemen op ondersteunende, corona-gerelateerde
functies. Onze vraag is: heeft Haarlem voor dit budget een aanvraag ingediend, ja of nee? Dank u wel,
voorzitter.
Mevrouw Otten: Ik had mijn vinger nog opgestoken voor de ijsbaan.
De voorzitter: Ik kom zo nog bij u, mevrouw Otten. Kunt u antwoord geven op de vraag van mijnheer Van
Reenen?
Burgemeester Wienen: Ja, overal waar mogelijkheden zijn om extra geld te krijgen, daar is de gemeente
Haarlem bij de aanvragers.
De voorzitter: Mevrouw Otten.
De voorzitter: Ik wilde aan de burgemeester vragen of hij bereid is om toch het besluit over de ijsbaan
Haarlem nog een keer te herzien, of in gesprek te gaan met de directeur van de ijsbaan.
Burgemeester Wienen: Sowieso, iedereen die in gesprek wil daar ben ik voor beschikbaar, dus dat is geen
enkel probleem. Herzien, ik denk dat de uitgangspunten, dat ik daar niks aan kan veranderen en dat ik ook wel
heel erg hecht aan eenduidigheid, dat je niet in de ene plaats het weer heel anders gaat doen als in de andere
plaats. Maar als hij met punten komt die van belang zijn om met elkaar te overwegen dan ga ik graag dat
gesprek aan.

De voorzitter: De vragen die er nu nog zijn die kunnen schriftelijk worden ingediend en die worden zo snel
mogelijk beantwoord. Dan wil ik u allen bedanken voor … Die zijn al schriftelijk ingediend, dus die worden zo
spoedig mogelijk beantwoord.
Sluiting
De voorzitter: Ik wil u danken voor uw aanwezigheid. Fijne avond, wees voorzichtig, houdt moed en het komt
goed. Toch?
De heer …: Dank u, voorzitter.
De heer …: Dank u wel.
De voorzitter: Graag gedaan. Later.

