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TRANSCRIPT VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN GEMEENTE HAARLEM 

d.d. 10 februari 2022 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

De voorzitter: Wil iedereen die deelneemt aan deze vergadering zijn plek innemen? Dan kunnen we beginnen. 

Hartelijk welkom bij de agenda van deze Commissie Bestuur-vergadering. Het is vandaag 10 februari. We 

hebben een bericht van verhindering van wethouder Roduner en van de heer Remko Trompetter van de 

Actiepartij. De heer Wienen zal namens de heer Roduner het onderwerp agendapunt 14 behandelen. En de 

heer Slik zal aanwezig zijn tijdens het eerste deel van de vergadering. Is de heer ... Ja, die is aanwezig 

inmiddels. En die wordt halverwege de vergadering vervangen door de heer Linder. 

2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter: De agenda. Kan die conform worden vastgesteld? Ja. 

 

De heer Aynan: Ik had eigenlijk nog een voorstel bij inderdaad de agenda. We hebben het vanavond over de 

referendumverordening. En eigenlijk wil ik aan de commissie voorstellen om die over de verkiezing heen te 

tillen. We hebben hier jaren aan gewerkt. Het is niet gelukt om het in vier jaar te doen en eigenlijk vind ik dat 

de oude raad dat moet overlaten aan de nieuwe, want dan hebben we een nieuwe raad. En met een nieuw 

mandaat. Lijkt mij voor zo'n belangrijk punt eerlijk gezegd beter. 

 

De voorzitter: Ik zie daar een reactie op komen. Mevrouw Leitner. 

 

Mevrouw Leitner: Nou ja, dat gaat mijn collega zo ook zeggen, maar het heeft natuurlijk schandalig lang 

geduurd dat hele proces. En eigenlijk had de vorige raad hem al moeten vaststellen, dus ik zou zeggen: nou 

gewoon door. 

 

De voorzitter: We kunnen hier eindeloos over gaan discussiëren. We kunnen ook gewoon even vragen waar de 

meerderheid in deze commissie ligt. Wie is ervoor in deze periode? Dus vanavond nog behandelen. Vanavond 

en tijdens deze raad vaststellen. Stel ik hem even andersom. Wie is er voor doorschuiven naar de volgende 

raad? Ik zie een duidelijke meerderheid voor vanavond. Goed, nu is er natuurlijk - om daar gelijk maar even op 

in te gaan - er is al uitgebreid, een jaar lang heb ik begrepen, over gesproken over deze verordening. En ik 

begrijp dat er toch niet helemaal consensus is bereikt, maar ik wil toch kijken of we dit onderwerp, of we daar 

niet eindeloos over hoeven te praten. Het is een onderwerp dat voornamelijk de raad aangaat. En eigenlijk is 

deze vergadering wel zinvol ook voor ons, maar voornamelijk voor de stad. Dus als we dat een beetje kunnen 

beperken zou mij dat zeer dierbaar zijn. 

3. Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

De voorzitter: Goed, zijn er nog mededeling van wethouders? Burgemeester heeft u een mededeling? Zijn er 

nog commissieleden die een mededeling hebben? 

4. Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst 

De voorzitter: Wat betreft de agenda van de komende vergaderingen, Jaarplanning en Actielijst: de volgende 
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en de laatste vergadering van deze commissie zoals die nu is samengesteld vindt plaats op 10 maart 2022. Dat 

lijkt me voor de hand liggen. Op de agenda staan dan in ieder geval ter advisering het RKC Rapport 

Veiligheidsbeleid. Ter bespreking het Actieprogramma Veiligheid en Handhaving. Even kijken hoor. De stand 

van zaken demonstraties Bloemenhove. Even kijken. De zittingsduur commissaris en inzet het oud-

bestuurders, onder vermelding D66, met als achtergrondinfo de herbenoeming commissaris NV SRO. 

Management letter Deloitte van 2021 gemeente Haarlem, van D66. Beantwoording artikel 38 vragen van D66 

inzake genderneutrale besteding van financiële middelen. Beantwoording artikel 38 vraag van de Actiepartij 

wat betreft de bouwactiviteit Transvaalbuurt. En de heer Buien, dat is een brief die we regelmatig langs 

hebben zien komen, de werkwijze afhandeling klachten en bezwaren. Die is geagendeerd door Trots Haarlem. 

En de brief van de RKC van 24 januari, de stand van zaken van RKC-aanbevelingen. Tot zover de agenda dus 

voor de volgende keer. Behoorlijk druk, maar ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die dan toch nog iets ... 

Commissieleden die dan toch nog iets zouden willen agenderen. Klopt dat? Ja? Mijnheer IJsbrandy. 

 

De heer IJsbrandy: Ja, dank u wel. We zouden graag het onderzoek naar het Joods vastgoed willen agenderen 

waar een rapport over verschenen is wat nu bij de ingezonden stukken staat. Maar omdat we daar toch 

aandacht aan besteed hebben, lijkt me goed dat we even samen vaststellen of dat nu inderdaad voldoende zo 

is, of dat er nog aanvullende vragen onderzocht zouden moeten werken. 

 

De voorzitter: Oké. Die motivering vind ik persoonlijk een beetje labiel, maar het kan zijn dat deze commissie 

daar anders over denkt. Vinden wij het noodzakelijk dat dit geagendeerd gaat worden? 

 

De heer Bloem: Voorzitter, ik denk wel dat er wat op en aan te merken is, dus bespreking lijkt mij zeker aan de 

orde. 

 

De voorzitter: Verder nog mensen? Wie vindt dat dit stuk geagendeerd moet worden? Is daar een 

meerderheid voor? Ik zie niet echt een meerderheid. Mijnheer Slik, mijnheer Bloem en mijnheer IJsbrandy. 

Nee. Het spijt me, heeft het niet gered. VVD aarzelt. Een vinger, twee vingers, mijnheer Rutten. Een handje, en 

dan nog hebben we geen meerderheid. En ik wil toch graag een beetje streng zijn nu in het licht van de volle 

agenda van de volgende keer. Mochten er vragen zijn mijnheer Bloem over onvolkomenheden in het stuk, dan 

kunt u daar natuurlijk altijd nog vragen over stellen. En misschien kan u dan ... Opmerkingen. Nou, dat is wat 

anders hè. Ja, dus we gaan hem helaas niet agenderen. Zijn er nog andere stukken die nog geagendeerd 

moeten worden? Mijnheer Smit. Ja, en zelfs met uw handje zijn we nog niet aan een meerderheid.  

 

De heer Van den Raadt: Hebt u die van mij voorzitter? 

 

De voorzitter: Vijf vingers. Nee helaas mijnheer Smit. Drie vingers nemen niet ... Trots ook niet. Als we echt 

gaan wegen dan zijn de partijen die net iets groter zijn het er niet mee eens. Goed, zijn er verder nog ter 

kennisname ingediende stukken die geagendeerd moeten worden? Nee. Zijn er op de Jaarplanning of Actielijst 

nog zaken waar deze commissie wat verduidelijking over wil? Nee. 

5. Transcript commissie d.d. 20 januari 2022 Openbaar en besloten deel (alleen naar aanleiding van) 

De voorzitter: Zijn er nog opmerkingen over het transcript van 20 januari, het openbare en het besloten 

gedeelte. Nee. 
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Ter advisering aan de raad 

7. Nieuwe Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Haarlem 2022 

en nieuwe Verordening op de raadscommissies gemeente Haarlem 2022 

De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt 7 Nieuw Reglement van Orde voor vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de raad van Haarlem en nieuwe Verordening op de raadscommissies gemeente Haarlem. 

Hier inmiddels aangeschoven aan de grote, belangrijke tafel is de heer Drost. Want de heer Drost is voorzitter 

van het seniorenconvent. En het seniorenconvent is het orgaan dat hier een jaar lang over heeft vergaderd en 

een beetje duiding zal geven aan de behandeling van dit stuk. Gaat uw gang mijnheer Drost. 

 

De heer Drost: Ja, dank u voorzitter. Dat is eigenlijk ook de kern wat ik hier kom vertellen. Ja voor u heeft u 

verbeteringen rond het vereenvoudigen van spreektijden, positioneren van de raad en het presidium, kortere 

commissievergaderingen en flexibiliteit rond formele benoeming raadsleden. Het is een resultaat van een toch 

vrij lang proces. Bijvoorbeeld de vergaderwijze is 2018 aangepast, daar is in 2019 een evaluatie van geweest. 

Corona kwam er overheen. Wissel van de griffier. Dus het heeft een tijdje stilgelegen, maar het 

seniorenconvent heeft de handschoen mei 2021 opgepikt om de raad beter in positie te brengen. We hebben 

daarin een vijftal verbeterlijnen vastgesteld. Alles rond training. Alles rond de raad in positie. Het betrekken 

van inwoners en participatie is de derde. Het korter en efficiënter vergaderen en wijzigingen binnen het 

commissiebestel. Nou, rond voornamelijk de raad in positie en dat commissiebestel ziet u voorstellen 

vandaag. We hebben het afgelopen jaar gekeken van waar zit nou ruimte politieke wil en ruimte om 

verbeteringen aan te brengen. Het resultaat wat er nu ligt is dus in samenspraak met alle partijen tot stand 

gekomen. Dus ook voor Haarlemmers. Er is een aantal keer over vergaderd. Mocht u vragen hebben rond dit 

proces dan beantwoord ik die ook graag voor u. Maar laat vooral de discussie nu hier in de commissie 

plaatsvinden. En ten overvloede: voor een keer hoeft u niet uw vragen tot het college te richten, want die 

hebben geen formele rol hierin gehad. Ga de discussie lekker met elkaar aan en mocht u vragen hebben dan 

beantwoord ik die natuurlijk nog graag. Ja, heb ik nog één toevoeging. Dank dat ik nog even het woord krijg. Er 

was een kleine omissie ingeslopen. Die ga ik nog even voorlezen. In de commissieverordening staat het goed, 

maar in het raadsstuk stond helaas eerst een omissie. En die is inmiddels nu wel hersteld op de website. Deze 

gaat over het aantal niet-raadsleden die kunnen worden benoemd. Want het moet zijn – dat was het al blijft 

het – een eenmansfractie kan maximaal drie commissieleden, niet-raadsleden ter benoeming aan de raad 

voordragen. En andere fracties kunnen maximaal twee commissieleden, niet-raadsleden ter benoeming aan 

de raad voordragen. Dus zodat elke fractie in de gelegenheid wordt gesteld om met minimaal vier mensen de 

commissies te bemensen. Dus even ter aanvulling. Het is nu goed veranderd, maar het stond eerst fout in het 

raadsstuk. 

 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Drost. Wie mag ik als eerste het woord geven. Ja, mijnheer Slik. 

 

De heer Slik: Dank u voorzitter. Dank ook mijnheer Drost voor de toelichting. Ja, de ChristenUnie vindt het een 

heel logisch stuk. Er is lang over vergaderd. Het is alleen mooi dat er zoveel logica inzit, van het presidium als 

poortwachter en de raad moet actief, volledig en tijdig geïnformeerd worden. Ja, dat is alleen maar logisch, 

om met een groot voetballer te spreken. Meer flexibiliteit in tijd, ruimte en bemensing is ook uitstekend. Het 

is allemaal niet baanbrekend, wat prima is. Zeker juist zo voor de nieuwe termijn. Wij vinden het wel 

behandelrijp zeg maar, omdat het flexibel genoeg is en goed genoeg is om aan een volgende raad mee te 

geven. Nou, we zijn blij dat de omissie even verduidelijkt is. Drie schaduwraadsleden voor kleine fracties en 

twee voor de rest. Dat is ook uitstekend om de raad goed te laten functioneren. Het is goed voor alle fracties. 
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Ook afsplitsingen krijgen hierbij meer rechten. Het is een opgefrist stuk. Dus wat de ChristenUnie betreft 

akkoord. We hebben nog één vraag aan de heer Drost. Kunt u toelichten hoe het presidium in staat gaat 

worden gesteld om die grotere poortwachterstaak beter uit te voeren? 

 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Slik. Wie mag het woord geven? Nou mevrouw Leitner, omdat het dan 

moet. Ik dacht, als de hele commissie zo enthousiast is, dan ... 

 

Mevrouw Leitner: Dit stuk heeft een lange doorlooptijd gehad zoals mijnheer Drost net al vertelde. We 

hebben aan het einde van de vorige periode de vergaderwijze aangepast en afgesproken dat te evalueren. En 

u ziet – corona heeft er natuurlijk ook mede debet aan gehad – maar ziet hoelang het duurt. Dus in die zin is 

dit ook eigenlijk meer een geste denk ik vanuit de raad naar de volgende raad om dit alvast geregeld te 

hebben, want voordat een volgende raad in staat is en de tijd en ruimte heeft om hier wat aan te doen ben je 

zo weer één à twee jaar verder. De raad kan natuurlijk middels een seniorenconvent altijd weer de 

vergaderwijze aanpassen, want ze gaat daar zelf over. Dus in die zin moet u dit ook niet zien, tenminste zo 

interpreteren wij het ook niet, als iets wat in beton gegoten is. En het is altijd verstandig om te zeggen: nou, 

we gaan dat weer op enig moment met elkaar evalueren. Geef het een jaar, geef het een half jaar. Breng het 

weer in het seniorenconvent in en bespreek met elkaar wat er eventueel aangepast moet worden. In principe 

steunen wij het hele voorstel. Er zijn een paar kleine dingen in de vergaderwijze waar wij ook wel onze twijfels 

bij hebben, maar dat vinden wij zo'n miner. Dat gaat over wanneer zit de tussenweek, wil je parallelle 

vergaderingen of niet. Wij willen dit gewoon wel gaan proberen en steunen het voorstel en wensen de nieuwe 

raad daarna heel veel wijsheid toe. 

 

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Leitner. Of het roept wat reacties op, of mensen krijgen er zin in. Mijnheer 

IJsbrandy gaat uw gang. 

 

De heer IJsbrandy: Ja ik had eigenlijk één korte vraag. Als ik goed het stuk lees, dan gaan de commissie dus 

twee keer zo vaak vergaderen. En dan paar vergadering de helft van de tijd. Dat is toch zoals het plan is? 

 

De voorzitter: Mijnheer Bloem. 

 

De heer Bloem: Ja voorzitter, ook wij zijn tevreden. Vooral ook dat we teruggaan naar het systeem waarbij we 

niet die ellenlange vergaderingen hebben die alle motivatie in ieder geval uit mij hebben gezogen de 

afgelopen periode. Eén ding vind ik jammer dat het verdwijnt en dat is namelijk dat het blijkbaar ouderwets is 

om te gaan staan als we in de gemeenteraad het woord willen voeren. Nou hoeft dat van mij niet per se in het 

reglement te staan. Maar ik zou met het cadeautje van de nieuwe raad toch wel mee willen geven: het is een 

teken van respect om te gaan staan als je als fractie het woord voert in gemeenteraadsvergadering. Dus hou 

die traditie erin. 

 

De voorzitter: Mijnheer Klaver. 

 

De heer Klaver: Ja voorzitter, als ik vanavond af en toe ga staan dan is dat omdat ik enorm last heb van mijn 

rug. Verder zou ik me willen aansluiten bij de woorden van D66. Er is lang over gesproken. Er is goed over 

nagedacht in het seniorenconvent. Dit is het resultaat. Laten we hiermee van start gaan. Laten we wel over 

enige tijd met de nieuwe raad kijken: werkt het? Wat schiet tekort? Misschien één schoonheidsfoutje: in 

artikel 4.4 van de verordening staat eenmansfractie. En dat lijkt me toch niet helemaal meer van deze tijd. En 

verder een vervolgopmerking waar ik me misschien minder populair mee maak, maar waar ik me wel over 
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verwonder, is dat met de spreektijdregeling die nu voorligt. En nogmaals, wat mij betreft gaan we daarmee 

van start, maar dat de fracties met één en twee zetels samen in de berekening van de vergadering van drie uur 

meer spreektijd hebben dan een uur. En dat GroenLinks, ook met negen zetels er met zeventien minuten van 

afkomt. Dus daarover verwonder ik me, maar dat is dan misschien nog eens een keer iets voor de evaluatie. 

 

De voorzitter: Eenpersoonsfractie wordt het wat u betreft mijnheer Klaver? Eenpersoonsfractie? 

 

De heer Klaver: Ja, dat lijkt me een goede optie. Ja. 

 

De voorzitter: Wie mag ik het woord geven. Ja, mijnheer Van der Doel. Gaat uw gang. 

 

De heer Van der Doel: Ja, nou wat GroenLinks betreft en het aantal minuten dat we hebben kan ik me 

aansluiten bij de heer Klaver van het CDA. Maar op zich, ik geloof dat dit een uitgebalanceerd voorstel is op 

een basis van wat we hadden en daar waar het nodig was te vernieuwen. De vergadertijd an sich wordt niet 

meer of minder. Dus het is voor ons lood om oud ijzer. Eén avond één vergadering, of één avond twee 

vergaderingen maar dan elke week. Maar als het seniorenconvent daarvoor gekozen heeft, dan gaan we 

ermee akkoord. En ik zou het zeker willen dat in het najaar, dit najaar, november of december, dit 

geëvalueerd wordt door de nieuwe raad, want daarmee maakt de nieuwe raad het zich ook veel meer eigen 

en kan dan eventueel een ander accent leggen. Dus wat dat betreft is GroenLinks akkoord met dit stuk. En met 

de opmerking van die evaluatie. Ik vind het wel belangrijk dat we dat vastleggen, dat het gedaan wordt. Want 

de waan van de dag gooit het zo een jaar naar achter en dat zou ik toch echt heel erg jammer vinden. 

 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Van der Doel. Mijnheer Aynan. 

 

De heer Aynan: Dank u wel voorzitter. Kort. Hier hebben we inderdaad lang over gesproken. In tegenstelling 

tot de referendumverordening die we willen uitstellen tot de nieuwe raad geven we hiermee juist wel een 

signaal aan de nieuwe raad. Ze kunnen hiermee aan de slag. Ook onze steun daarvoor. Wel één opmerking. 

Het wordt ‘de wet wordt aangepast en daarmee wordt het mogelijk om externe commissievoorzitters te 

hebben’. En volgens mij is dat een mooi experiment hier in Haarlem om te kijken hoe dat werkt. Dus zodra het 

wettelijk mogelijk is, volgens mij wacht nog de Eerste Kamer op goedkeuring daarop, en als het mogelijk is 

moeten we daarmee aan de slag. 

 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Aynan. De vraag is natuurlijk: wat is er mis met de huidige 

commissievoorzitters, maar daar hoeft u niet op te antwoorden. 

 

De heer Aynan: O jawel, dat kan ik wel. 

 

De voorzitter: Nee, daar hoeft u niet op te antwoorden. 

 

De heer Aynan: Sorry? O ja, u bent natuurlijk ... 

 

Mevrouw Wisse: Pardon, ik dacht even dat u het punt wilde afsluiten en ik wilde graag nog wat zeggen. We 

willen onze dank uitspreken voor het harde werk van het seniorenconvent. Het zal heel moeilijk zijn geweest 

om op sommige punten tot een compromis tussen dertien fracties te komen. Dus onze grote waardering 

daarvoor. We hebben echter toch nog één punt uitgekozen in het RVO dat wij graag anders zouden willen, 

want we denken dat vier commissies op één avond waarvan twee parallel niet het probleem zal oplossen dat 
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commissies soms op wethouders moeten wachten en dat raads- en commissieleden heen en weer moeten 

pendelen tussen commissies. Of zelfs niet alle agendapunten kunnen behandelen die ze hadden willen 

behandelen. Dus wat ons betreft komt er dan ook een aanpassing in het RVO. In die zin dat er op woensdagen 

in week één en twee, sorry week één en drie, twee commissies na elkaar kunnen zijn. En op donderdagen dan 

ook weer twee commissies na elkaar. We beseffen dat dit standpunt niet op een meerderheid kon rekenen in 

het seniorenconvent, anders had het er wel in gestaan. Maar we willen de mogelijkheid openhouden voor een 

amendement en daarom dit punt doorsturen als hamerstuk met stemverklaring zodat we het kunnen 

opwaarderen. Dank u wel. 

 

De voorzitter: Mijnheer Drost, wilt u nog wat zeggen? O sorry, mijnheer Rutten. 

 

De heer Rutten: Ja, ik was eigenlijk niet van plan om er heel veel over te zeggen, maar mevrouw Wisse van de 

Partij van de Arbeid daagt mij is nu wel uit, want het is nou juist zo fijn omdat het op die donderdagavond wel 

tegelijkertijd is, omdat we in de vorige periode sinds ik nou in dit systeem functioneerde juist ook veel meer 

sociale interactie hadden in deze gemeenteraad tussen de commissies. En er zijn gewoon raadsleden, 

commissieleden die ik in de afgelopen tweeënhalf jaar nog nooit gezien heb, omdat ze in een commissie zitten 

die op andere avonden vergaderen. Daar dus weinig over. Dat amendement zullen we wat dat betreft niet 

steunen. Dus u kunt zich wat de VVD betreft de motie besparen. En voor de rest is het hartstikke goed zoals 

het licht en wij vinden het ook fijn dat er nog eens een keer goed uiteen is gezet wat het onderscheid is in 

taken tussen het seniorenconvent en het presidium. Dank je wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Rutten. Mijnheer Van den Raadt. 

 

De heer Van den Raadt: Voorzitter, dank u. Ja, het is natuurlijk hartstikke mooi om te lezen dat mensen die 

zich afsplitsen er straks beter vanaf zijn. Dat voorkomt dat je denkt dat een fractiediscipline moet zijn, of een 

coalitiediscipline. Dus dat is heel goed nieuws. Waar wij ... Wij steunen de GroenLinks met de evaluatie, want 

wat wij ons wel afvragen is ... We zien het nu daarnet: we hebben een vragenuurtje. Nou elke partij stelt één 

vraag en het is voorbij en de rest wordt doorgeschoven ... Nou, die tijd wordt niet langer. Dus wij stellen wel 

voor om het vragenuur een vragenuur te maken en niet een half uur. En we zullen daar ook een motie voor 

indienen. Dan heb je in ieder geval die tijd. Of je hem helemaal gebruikt, dat is een andere vraag, maar als we 

straks wel met achttien partijen zitten na de verkiezingen, dan heb je dus een half uur voor twee commissies. 

Dat is een kwartier per commissie. En er moeten achttien partijen een vraag stellen. Nou, dan kan niet eens 

iedereen een vraag stellen. Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Van den Raadt. Dat was het wat betreft deze ... Ah, mijnheert Smit? 

 

De heer Smit: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Eens te meer heeft iedereen weer aangegeven hier het 

belang en de meerwaarde van het seniorenconvent. Dat doet de deelnemers die hieraan gewerkt hebben toch 

wel goed denk ik. Wij steunen het stuk zoals het hier ligt. Wij zijn zeer voor een evaluatie in het late najaar. En 

dan moet je ook inderdaad effecten meenemen van wat wij nog niet weten: de uitkomst van 16 maart. Want 

ik neem aan dat een aantal partijen zou groeien, kan je je voorstellen dat het druk geeft op de procesgang. 

Maar goed, daar is dan een evaluatie voor. Dus die wachten wij dan ook weer af. Dank u wel mevrouw de 

voorzitter. 

 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Smit. Mijnheer Drost, wilt u het afronden? 
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De heer Drost: Ja, ik wil wel hier en daar reageren op wat er is gezegd. Natuurlijk dank voor de mooie woorden 

richting het seniorenconvent. Er is inderdaad ook wel hard aan gewerkt. En een zekere wil om de zaken aan te 

pakken en het te verbeteren. Dus fijn dat dat wordt herkend. Ja de ChristenUnie vroeg: hoe wordt het 

presidium in staat gesteld om meer kwaliteitsbewaker te zijn, die rol? Ik kan u geruststellen: het presidium zal 

niet zelf alle stukken moeten gaan doorpluizen en gaan controleren. Dat is op hoofdlijnen wordt aan de 

voorkant kwaliteitscriteria gesteld. En waar moet nou een besluitpunt aan voldoen? En vervolgens is daar een 

belangrijke rol voor de griffie ook weggelegd. Die griffie die nu voornamelijk nog een procesgriffie is, maar dan 

meer naar een strategische griffie wordt omgevormd. Daar heeft deze raad ook middelen voor ter beschikking 

gesteld bij de kadernota vorig jaar. Verder wat kan ik zeggen? Ja Hart voor Haarlem had nog een opmerking 

over het commissiestelsel. Je moet eigenlijk zien dat dat wat er nu ligt een beetje de liefdesbaby is tussen het 

oude stelsel en het huidige stelsel. Ja, zo is het gegaan. Vandaar dat het ook zo bijna negen maanden heeft 

geduurd. Nee, zonder dollen, maar het oude stelsel daar hebben we die twee weken achter elkaar de vier 

commissies uitgehaald. En daar hebben we nu die tussenweek aan toegevoegd. Dus het is eigenlijk een 

samenvoegsel van het oude en het huidige stelsel echt, wat de meeste partijen het beste daaruit vonden. De 

SP. Ik kan me er iets bij voorstellen dat we gaan staan, het respect. Het stond ook eerst in de oude 

verordening, het gaan staan. Ik denk dat het er ook wel mee te maken heeft dat de tafels en de opstelling in 

deze raad zich minder goed lenen voor het gaan staan. Maar ik kan me voorstellen dat u liever wilt gaan staan. 

Het CDA maakt een punt, en ook nog wel meerdere partijen, over het evalueren. Ik kan me goed voorstellen 

dat we dat ook gaan doen. Dus die is nu ook bij deze genoteerd. Ik neem aan dat het eenmansfractie ... Een 

terecht punt. Ik kan me goed voorstellen dat dat ook nog aangepast wordt richting de raad. Je maakt ook een 

punt over de spreektijden. We hebben hier best wel uitvoerig ook over gesproken in het seniorenconvent. Je 

hebt daar echt verschillende manieren van berekenen voor. Het is nu twee staat tot een. Dus twee delen vast 

deel en een deel naar rato van het aantal zetels. Ja, je kan er op verschillende manieren een berekening over 

voeren. Op deze manier doe je wel recht aan de wat kleinere fracties met één zetel, dat die het woord kunnen 

voeren. Maar ook de wat grotere fracties zoals inderdaad wat u zegt GroenLinks. Het convent wilde ook wel 

verschillende kanten op, maar uiteindelijk ... Ja, is er nu een voorstel gekomen wat het dichtst ligt bij de 

huidige manier van berekenen. Alleen dat hield niet goed rekening met de tijden die nog wel zullen verschillen 

voor een vergadering. Dus daarom is een verhouding beter om op te nemen in de verordening. Ja, PvdA, u 

heeft het over het uitsmeren van de commissies over woensdag en donderdag. Dat voorstel is niet als zodanig 

... Ik kan me niet herinneren dat we dat als zodanig hebben besproken. Ik weet wel ... Ja misschien wel hoor, 

dat zou kunnen hoor. Ik kan het me niet goed herinneren. Ik weet wel dat wel dat verschillende partijen 

hebben laten weten het prettig te vinden de verschillende commissies op één avond te hebben, omdat je dan 

inderdaad elkaar ook wat meer in de wandelgangen spreekt, elkaar ziet, zodat je meer het gevoel hebt dat je 

met elkaar, met die vier commissies tegelijk deze stad aan het besturen bent. Dus in die lijn ... Ik kan me 

voorstellen dat misschien niet veel partijen genegen zijn om dat uit te smeren, maar je kunt natuurlijk ... Het 

staat u vrij om daar eventueel een meerderheid voor te vinden. Trots heeft het nog over achttien partijen. Ja, 

welke verordening je ook gaat kiezen en welke spreektijdenregeling dat ... Als al die partijen in de raad komen 

dan zal dat misschien gaan knellen, maar dat zien we ook wel gewoon na 16 maart. Volgens mij heb ik 

daarmee al uw vragen en opmerkingen beantwoord. 

 

De voorzitter: Mijnheer Aynan. 

 

De heer Aynan: En wat vond u van onze suggestie, externe voorzitters? 

 

De heer Drost: Ik denk niet dat het niet aan mij is om daar iets van te vinden. Volgens mij is daar ook de 

commissie voor. 
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De voorzitter: Mijnheer Slik. 

 

De heer Slik: Dank u voorzitter. Ja, ik wil het seniorenconvent ondersteunen in de keuze voor de spreektijden. 

Er kan altijd wat op aan te merken zijn, maar in reactie op wat het CDA zegt: ja het zou toch raar zijn als een 

GroenLinks negen keer zoveel tijd nodig heeft om één keer zijn standpunt duidelijk te maken als voorbeeld en 

dat één mond van een eenmansfractie, die dat in veel minder tijd zou moeten doen. Dus wat dat betreft denk 

ik dat het een logische oplossing is. Zoals ik de stukken gelezen heb is het vragenuurtje al mogelijk, wat de 

vraag van Trots was. Dus ik hoor het graag als dat niet zo is en anders komen we er ook wel uit. En in artikel 8 

lid 1, nog even een toevoeging, staat dat vermelding op de website voldoende is als uitnodiging voor een 

raadsvergadering. En de ChristenUnie wil daar graag op één uitzondering: dat een uitnodiging voor een extra 

vergadering ook per e-mail gedaan moet worden. Dank u wel, dat waren mijn punten. 

 

De voorzitter: Mijnheer Klaver. 

 

De heer Klaver: Ja, wij zullen geen amendement indienen over de spreektijden, omdat ik weet met hoeveel 

inzet en zorgvuldigheid dit tot stand is gekomen. Dus mijn oproep eigenlijk aan andere partijen, aan de Partij 

van de Arbeid en aan Trots is om dit wetende, om te zeggen: laten we gewoon van start gaan. We evalueren 

het over een jaar en zien af van allerlei amendementen. Hamerstuk, klap erop en we gaan het proberen met 

zijn allen. 

 

De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Leitner. 

 

Mevrouw Leitner: Ik wou zeggen: daar sluit ik me nou helemaal bij aan. Laten we het proces nou niet nog een 

keer doen. 

 

De voorzitter: Ja, mijnheer Van den Raadt denk ik. 

 

De heer Van den Raadt: Ja voorzitter, ja ik vraag het misschien dan ook maar een mijnheer Drost. Kijk, want 

daar staat toch vragen en dan tussen haakjes half en dan uur. Dus het is toch een beetje onduidelijk. Dus als u 

dan daar een keuze in maakt. We zien het daarnet al, dat iedereen één vraag gaat stellen en dan zijn we nog 

niet eens met achttien partijen. Dan zijn we nog maar met twaalf partijen. Dus ik voorzie daar toch wel een 

dingetje. Als u zegt van dat kunnen we dan stante pede elk moment aanpassen dan is dat prima. Als dat niet 

kan dan is dat natuurlijk niet prima. 

 

De voorzitter: Mijnheer Smit. 

 

De heer Smit: Mevrouw de voorzitter. O piepje, en dat ook aan mijn collega's. Dan komen straks de nieuwe 

raadsleden. Worden al deze documenten ook nog in een handzame vorm verwerkt zodat deze mensen de 

kern op minder pagina's krijgen? Want ik denk dat het anders een lood is die ze in het begin niet aan kunnen. 

Dat is even een vraag die ik niet gesteld heb in het seniorenconvent, maar ik vraag hem even aan Jasper. 

 

De voorzitter: Mijnheer Drost. 

 

De heer Drost: Ja, zeker. Een aantal vragen nog. Waar volgens mij iedereen heel tevreden over is, is dat 

vragenhalfuurtje/vragen drie kwartier. Dus daar komt ook geen verandering in. Dus dat half uurtje voor de 
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commissies blijft gewoon bestaan. En die drie kwartier voor de raad, die blijven ook gewoon bestaan. En wat 

betreft het inwerkprogramma: tuurlijk, er komt een handzamer ... Er komt een digitaal handboek de heer Smit 

en daar worden dit soort zaken in verwerkt. Dus er komt een heel inwerkprogramma met uitleg en noem maar 

op. Dus dat wordt ook steeds handzamer. 

 

De voorzitter: Volgens mij waren dat de vragen. Dan stel ik voor dat we dit onderwerp nu afsluiten. Ik heb al 

begrepen dat mevrouw Wisse ... U blijft erbij mevrouw Wisse? Heeft u beetje getoetst hoe het draagvlak is 

hier in de commissie? 

 

Mevrouw Wisse: Ja, ik besef me dat terdege, maar de fractie heeft mij toch gevraagd om dat zo te doen. Het 

spijt me, CDA, D66, wij handhaven ons bespreekpunt. Of liever gezegd een hamerstuk met stemverklaring en 

dan heb ik nog een klein beetje tijd in de fractie. Dank u wel. 

 

De voorzitter: Mevrouw Leitner. 

 

Mevrouw Leitner: U kunt het altijd nog afwaarderen als dat amendement er toch niet komt. 

 

De heer Rutten: Maar voorzitter, even van de orde. 

 

De voorzitter: Mijnheer Rutten. 

 

De heer Rutten: We doen toch altijd: hoe gaat het naar de raad toe? En als er één fractie is die als het een 

hamerstuk met stemverklaring is, dan is dat in mijn herinnering niet zeg maar per definitie voldoende. 

 

De voorzitter: Jawel hoor. Dus zo gaan we dat doen. Hamerstuk met stemverklaring en met eventueel 

afwaardering naar hamerstuk als u uw fractie zover krijgt. En als dat niet lukt dan wordt het een bespreekpunt 

zodat u een amendement kunt indienen. Zo goed samengevat? Prima. Dank u wel. Dank u wel voor uw vragen. 

Dank u wel mijnheer Drost voor uw aanwezigheid en uw beantwoording. Dan gaan wij door ... Tenminste, 

onder voorbehoud. Is mevrouw De Raadt aanwezig? Mevrouw De Raadt is nog niet aanwezig en die is wel 

nodig voor het volgende onderwerp.  

Ter advisering aan de raad 

13. Herbenoeming leden commissie bezwaarschriften (JW) 

De voorzitter: Dan stel ik voor dat wij agendapunt 13, nu de heer Wienen toch nog aanwezig is kunnen we net 

zo goed iets gezelligs gaan doen. Agendapunt 13 Herbenoemen leden commissie bezwaarschriften. Ik denk 

namelijk dat we daar vrij snel doorheen gaan. Als mijnheer Wienen het daarmee eens is, dan wil ik nu graag 

agendapunt 13 behandelen. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Nee? Kunnen wij dan ... Dit gaat over de 

herbenoeming leden commissie bezwaarschriften. De raad wordt gevraagd de leden van de commissie voor 

bezwaarschriften te herbenoemen. Kan ik ervan uitgaan dat we dat gewoon als hamerstuk dan naar de raad 

kunnen ... O, mijnheer IJsbrandy, er schiet u toch nog wat te dienen. Gaat uw gang. 

 

De heer IJsbrandy: Ja, één vraag: hoe vaak kunnen leden herbenoemd worden? En hoe lang is de maximale 

zittingstermijn in deze commissie? 
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De voorzitter: Maar ik neem aan dat de burgemeester best een antwoord heeft op deze vraag. Dus ik sta hem 

toe mijnheer IJsbrandy. Maar formeel is het een technische vraag inderdaad. Ja. Dat was het? Burgemeester. 

 

Burgemeester Wienen: Volgens mij hebben wij daar geen formele regeling voor. Maar ik trek dat nog even na, 

dan hoort u dat. 

 

De voorzitter: Deze vraag zal schriftelijk beantwoord worden waarschijnlijk. Goed, kan hij dan door als 

hamerstuk naar de raad? Ja. Oké. Zullen we dan gelijk die zienswijze routekaart Spaarnelanden ook maar 

meteen als hamerstuk naar de raad of is dat ... We zijn lekker bezig, dus ik gooi hem er gewoon achteraan. 

Nee, voor de rest zijn er geen ... 

 

Burgemeester Wienen: Voorzitter, mag ik ...  

 

De voorzitter: Maar natuurlijk. 

 

Burgemeester Wienen: We zijn zo efficiënt bezig. Zullen we afspreken: als mijn antwoord goed is reageer ik 

niet. Als het niet klopt dan krijgt u schriftelijk een reactie hoeveel termijnen het dan betreft. Nee, want ik geef 

antwoord: er is geen beperking. Ik check het nog even. Als het een onjuist antwoord is krijgt u daar schriftelijk 

bericht van. 

 

De voorzitter: Mijnheer IJsbrandy. 

 

De heer IJsbrandy: Nou de vervolgvraag zou zijn: is het niet goed dat er wel een beperking is? Het is ook goed 

bestuur en zo tegenwoordig gebruikelijk dat termijnen gemaximeerd worden na negen jaar, twaalf jaar, verzin 

maar wat. Maar dat in ieder geval niet mensen maar onbeperkt in commissies kunnen zitten. 

 

De voorzitter: Ja, dat is een vervolgvraag. En laten we niet op de zaken vooruitlopen. Misschien is er wel een 

termijn en is er niks aan de hand. En anders kunt u alsnog die vraag op een andere manier indienen schat ik zo 

in. Hij stond tenslotte geagendeerd, dus het had ook vandaag ... Goed. Oké. Dus. 

8. Kadernota 2023-2027 GR Cocensus (ER) 

De voorzitter: Dan zijn we toegekomen aan agendapunt 8. Mevrouw De Raadt, bent u daar? Nee, mevrouw De 

Raadt is er ... O, die is er wel? O, we gaan mevrouw De Raadt even zoeken en dan gaan we door met 

agendapunt 8. Agendapunt 8. Waar gaat dat over? Dat gaat over de kadernota 2023-2027 van Cocensus. De 

kadernota is opgesteld in lijn met eerdere besluiten en de meerjarenraming. Conform de Gemeenschappelijke 

Regeling Cocensus biedt het dagelijks bestuur voor 1 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de 

begroting dient, de kadernota aan de deelnemende gemeenteraden aan. De raad wordt in de gelegenheid 

gesteld hun zienswijze uiterlijk 1 maart in te dienen. De kadernota 2023-2027 wordt op 11 maart 2022 door 

het Algemeen Bestuur van Cocensus vastgesteld. U kunt hier dus over spreken. En mochten er nog zaken zijn 

waarvan u denkt dat willen we echt anders, dan vraag ik wel om een gedragen zienswijze voor zover mogelijk. 

Dat is altijd een beetje ingewikkeld in de commissie. Maar ik ga het gewoon proberen. Ik doe mijn best. We 

hebben ook een ambtelijke ondersteuning. Mijnheer Van der Zwaag. Klopt. Hartelijk welkom. Als u denkt wie 

is die mijnheer achter mij: dat is de heer Van der Zwaag. Wie mag ik als eerste het woord geven? Ja, mijnheer 

IJsbrandy. 
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De heer IJsbrandy: Ja dank u wel. Uit deze kadernota blijkt eens te meer dat Haarlem het volledige proces 

rondom de OZB heeft uitbesteed aan Cocensus. Niet alleen de incasso maar ook de vaststelling van de 

verschillende bedragen en zelfs de bezwaar- en beroepsprocedures die hier aanleiding toe kunnen geven. De 

slager keurt zijn eigen vlees, om dat cliché maar weer eens te gebruiken. Nu wordt ook nog de volgende stap 

voorgesteld, namelijk om vanuit het KCC direct naar Cocensus door te schakelen. Met andere woorden: 

ambtenaren van de gemeente zijn volledig uit het proces gehaald, waarmee ieder toezicht op het 

functioneren van Cocensus in feite vervalt. Wij vinden dit principieel onjuist. Het gaat hier om wettelijke 

regelingen, om belastingen. En we vinden het onjuist dat er een in essentie commercieel bedrijf deze 

regelingen in deze mate uitvoert en de overheid daarbij volledig uit beeld verdwijnt. We hebben ook 

voorbeelden dat met name bij de vaststelling van de OZB voor commercieel vastgoed Cocensus de weg van de 

minste weerstand kiest als er bezwaren komen. Dat wil zeggen: het bezwaar eerst categorisch afwijzen zonder 

argumenten en dan zonder verweer overstag gaan als er met een rechtszaken gedreigd wordt. Hier kiest 

Cocensus voor de laagste kosten in zijn eigen processen. Niet voor optimale belastingheffing. Onze vraag is 

dan ook hoe de wethouder garandeert dat de gemeente voldoende regie op deze leverancier uitoefent? En 

dan niet alleen op het niveau van de kadernota en de jaarrekening zoals we dat hier nu doen, maar op het 

niveau van het primaire proces van belastingheffing. Dank u wel. 

 

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

 

De heer Slik: Dank u voorzitter. De ChristenUnie heeft één puntje. In de oplegnota bij punt drie handhaving. Ja 

we vinden het wel zorgelijk dat de handhaving onder druk komt te staan, of onder druk staat. En ik zou graag 

van de wethouder willen weten: moeten wij daar meer middelen vrij gaan maken op termijn dat Cocensus het 

gaat doen? Of moeten wij zelf meer gaan handhaven? Want het lijkt ... Er staat wel netjes aangegeven. Uit het 

oogpunt van rechtvaardigheid en rechtmatigheid en de belastingopbrengsten zou het wel mooi zijn als de 

handhaving dan blijft. 

 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Slik. Verder geen opmerkingen? Mijnheer Van den Raadt. 

 

De heer Van den Raadt: Ja kan de wethouder bevestigen dat de bewering van Hart voor Haarlem klopt dat 

Cocensus in principe elk bezwaar afwijst en dan als er gedreigd wordt met een rechtszaak dat ze dan 

instemmen? Want dat zou hartstikke goed nieuws zijn. En wilt u dan dat goede nieuws ook duidelijk op uw 

website plaatsen, dat iedereen daarvan op de hoogte is. 

 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Van den Raadt. Mijnheer Klaver. 

 

De heer Klaver: Ja wat ons betreft is de kadernota een goed en duidelijk stuk. De vraag van Hart van Haarlem: 

hoe hou je nou zicht op de kwaliteit van de processen, dat lijkt me een goede vraag. Ik ben ook benieuwd naar 

het antwoord. Als het gaat om de KCC verder zitten we er toch wel wat anders in, want als het gaat om de 

KCC-activiteiten, dan wordt het als mogelijkheid geopperd om dat onder te brengen bij Cocensus. Er staat niet 

in het raadsstuk dat we dat ook willen, dus ik ben wel benieuwd naar de visie van de wethouder. Hoe de 

wethouder aankijkt tegen het onderbrengen van die KCC-activiteiten bij Cocensus. Dat lijkt een goede zaak, 

omdat dat een besparing oplevert en omdat het mogelijk de dienstverlening voor onze inwoners ten goede 

komt. Verder heb ik technische vragen gesteld van welke belastingen innen we nu via Cocensus en welke nog 

niet? Nou er zijn een aantal die we niet innen via Cocensus, dat gaat om de havengelden, dat gaat om de 

grafrechten en dat gaat om de marktgelden. Uit de beantwoording maak ik op dat dat eigenlijk geen reden is 

om de grafrechten niet te laten innen door consensus. Dus zou dat niet een goed idee zijn? Uit de technische 
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antwoorden blijkt dat we havengelden überhaupt niet innen. Nou dat lijkt me niet helemaal correct in de 

beantwoording. Dus de vraag is daar ook: waarom laten we die havengelden ook niet door Cocensus innen? 

Een partij die daar dus expert in is. Deskundig in is. En dat laatste geldt eigenlijk ook voor de marktgelden. En 

als u dan kijkt naar de gemeente Beverwijk, die doet eigenlijk alles uitbesteden aan Cocensus en wij op deze 

punten nog niet. Wat is daar de reden van en zou dat dan toch niet een goed idee zijn? 

 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Klaver. Mijnheer Van den Doel. 

 

De heer Van den Doel: Ja dank u wel voorzitter. Wij onderschrijven de twee vragen van zowel het CDA als van 

Hart voor Haarlem. Verder vinden we het een goed stuk. We zijn blij met Cocensus als GroenLinks. Het is goed 

om alle belastingen te bundelen, omdat daar dan de kennis, de kunde en de menskracht is. En over het KCC 

had ik ook graag gehoord wat de positie van Haarlem is. Door wat er staat in de stukken zou je kunnen 

concluderen dat Haarlem in gesprek is om het KCC bij Cocensus onder te brengen, maar dat is niet heel 

duidelijk. Dus dat bleef ook een vraag. En dat waren mijn drie vragen, maar die zijn eigenlijk alle drie al 

gesteld. 

 

De voorzitter: Dat was het? Wethouder. 

 

Wethouder De Raadt: Ja, dank je wel voorzitter. Ja, om maar met de eerste vraag te beginnen over de regie 

die wij hebben op Cocensus. Nou ja, Cocensus is een gemeenschappelijke regeling, dus de overheden die 

besturen samen deze regeling. En daarnaast wordt Cocensus ook extern getoetst en krijgt vooralsnog hele 

goede beoordelingen. De vragen van het CDA. U had een vraag gesteld of de havengelden dan wel geïnd 

worden. Dat is wel het geval gelukkig. En ja, het ligt wel een beetje complex, want je hebt verschillende 

gebruiksvergoedingen. Die worden direct in rekening gebracht bij degene die bijvoorbeeld aankomt met zijn 

boot en gebruikmaakt van bepaalde faciliteiten. En ja, als we dit ook zouden overdragen aan Cocensus ... Ja, 

dat zou eigenlijk betekenen meer administratieve processen, meer bezwaren en meer communicatie ten 

opzichte van de huidige situatie. Dus vandaar dat wij voorstellen om dit zo te laten. Even kijken. Dan vroeg u 

ook nog naar de marktgelden? 

 

De heer Klaver: De grafrechten en de marktgelden. 

 

Wethouder De Raadt: Ja, de grafrechten en de marktgelden. Ja de marktgelden: vroeger werd dat inderdaad 

contant geïnd. Tegenwoordig is dat wel ... Gebeurt dat met een pinapparaat. En hierdoor worden ook alle 

opbrengsten die worden geregistreerd en daar vindt ook controle op plaats. En daarnaast, ook in het kader 

van fraude- en risicobeheersing, vindt er nogmaals extra controle plaats op de marktgelden. En op deze wijze 

kunnen we fraude vrijwel uitsluiten. Ja en ook voor de marktgelden geldt weer, net als bij de havengelden, dat 

overdragen ... Ja extra administratieve processen, meer bezwaren, meer communicatie, dus dat zouden we 

eigenlijk ook op dit punt ontraden. En als laatste, dan had u het over de grafrechten. Ja dit wil ik eigenlijk even 

mee terugnemen. Dat moeten we even onderzoeken en dan even de juiste voors een tegens op een rij zetten. 

En dan komen we daarmee bij u op terug. Even kijken. Ja dan was er nog een vraag gesteld over het KCC. Ja, 

kijk, het is natuurlijk ook wel weer makkelijker hè als de KCC ... Nou, even kijken, nou ja ... Even kijken, uw 

exacte vraag was of de KCC, of de vragen die terechtkomen bij de KCC of we die direct kunnen doorschakelen 

naar Cocensus. Die vraag kwam dacht ik van GroenLinks, meen ik. Klopt dat? Heb ik de juiste voor me? 

 

De voorzitter: Mijnheer Van den Doel. 
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De heer Van den Doel: Nee hoor, het is meer van: in het stuk staat dat Cocensus de hele KCC overneemt. En in 

het stuk staat dan dat ze met iedereen gaat praten, maar de positie van Haarlem kennen we helemaal niet als 

grote gemeente. Dus wij vroegen ons af: voert de gemeente Haarlem ook met Cocensus gesprekken om het 

KCC daarheen te brengen? Want Cocensus waarschuwt er juist voor dat de communicatie tussen KCC en 

Cocensus, dat er heel veel informatie heen en weer gepingpongd wordt en soms ook tussen de wal en het 

schip valt. Dus de vraag is: wat is de status? Is Haarlem in gesprek met Cocensus of niet? Over het KCC dan 

natuurlijk. 

 

Wethouder De Raadt: Ja nee, dan had ik u inderdaad goed begrepen, want het kan natuurlijk nu zo zijn dat het 

KCC vervolgens weer terug moet verwijzen naar Cocensus. Dat kan natuurlijk hinderlijk zijn. Daar kan ook ruis 

optreden. Dus in die zin denk ik dat u het inderdaad bij het juiste eind heeft. En daar zijn we over in gesprek. 

 

De voorzitter: Ja, dat waren de vragen. Tijd voor een tweede termijn. Mijnheer IJsbrandy. 

 

De heer IJsbrandy: Ja dank u wel. Ja, ik moet zeggen dat ik toch wel erg teleurgesteld ben door het 

flutantwoord van de wethouder. Ik bedoel, ik stel toch een vrij principieel punt aan de orde en dan wordt 

gezegd: ja, het is een gemeenschappelijke regeling dus het komt allemaal goed. Dat is natuurlijk verder geen 

inhoudelijke beantwoording van de vraag. U refereert aan een externe toetsing van Cocensus. Daar hebben 

we ook nog nooit wat van gezien. Dus ik wil toch wel een uitgebreidere behandeling van deze vraag op de een 

of andere manier geachte wethouder. 

 

De voorzitter: Verder nog vragen in de tweede termijn? Nee. Wethouder gaat uw gang. 

 

Wethouder De Raadt: Ja, u suggereerde dat Cocensus een commerciële instelling zou zijn. Daarvan geef ik aan: 

dat is niet correct. Cocensus is een gemeenschappelijke regeling en wordt dus bestuurd door de verschillende 

overheden. Dus dat punt was onjuist en dat heb ik op deze manier willen corrigeren. En daarnaast wordt het 

inderdaad extern getoetst. Ik zou nog eventueel kunnen kijken wat daar voor rapportages voorhanden zijn en 

ik zou u die schriftelijk kunnen doen toekomen. 

 

De voorzitter: Was dat het wat betreft de vragen? Dan stel ik voor om dit als hamerstuk naar de raad te 

brengen. Kunt u zich daarin vinden? Mijnheer Klaver. 

 

De heer Klaver: Ja, ik vraag me af hoe dit nu gaat. Wij worden om een zienswijze gevraagd. De wethouder gaat 

nog kijken naar de inning van de grafrechten. De commissie spoort ... Althans, een paar partijen hebben wel 

goed gevoel bij het overbrengen van de KCC-activiteiten voor wat betreft de belastingen bij Cocensus. Hoe 

gaat dit nu verder als dit een hamerstuk is zeg maar. Hoe gaat die zienswijze dan verder? 

 

De voorzitter: Wethouder. 

 

Wethouder De Raadt: Ja dank u wel. Ja dit is een zienswijze op de begroting en die moet voor 1 maart worden 

vastgesteld. 

 

De voorzitter: Dus. Mijnheer Van den Doel. 

 

De heer Van den Doel: Ja. Het is nu lastig, zitten we in een lastig parket, want we hebben een aantal vragen 

gesteld en nu willen we er graag wat meer van weten. Tegelijkertijd verhinderd dat op zich de goedkeuring 
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van de jaarcijfers niet. En dat moet voor 1 maart gedaan zijn. Kunt u toezeggen dat zowel die gesprekken als 

de antwoorden over de KCC als de antwoorden op de vraag van Hart voor Haarlem, dat we dat los kunnen 

koppelen van de goedkeuring van de kadernota? Dus dat daar antwoorden op komen en dat het eventueel 

later terugkomt? 

 

Wethouder De Raadt: Jazeker. Als dat niet duidelijk was dan bedoelde ik dat inderdaad met mijn antwoord. 

Excuus. 

 

De voorzitter: Dus ik ga ervan uit dat u proactief de vragen gaat beantwoorden die nu nog hangen van de heer 

IJsbrandy en de heer Klaver en van de heer Van den Doel? 

 

Wethouder De Raadt: Ja, de heer Klaver daar komen we nog op terug hè. Dat kan wel enige tijd duren. Alle 

voors en tegens worden even op een rijtje gezet. Maar daar kom ik mee terug. En de heer IJsbrandy: ik zal 

even kijken wat voor rapportages er beschikbaar zijn als die beschikbaar zijn. En dan zullen we u die doen 

toekomen. En van de heer Van den Doel had ik dacht ik geen openstaande vragen. 

 

De voorzitter: Oké, mijnheer Van den Raadt. 

 

De heer Van den Raadt: Ja misschien heb ik het gemist, maar de veronderstelling van Hart voor Haarlem klopt. 

En bent u bereid om dat dan te delen met de bevolking? Dat ze dus gewoon altijd protest indienen? Want dat 

is toch wel handig dan? 

 

Wethouder De Raadt: Nee, dat is onjuist. De veronderstelling van de heer IJsbrandy klopt niet. 

 

De voorzitter: Oké. Dan stel ik nogmaals voor om het als hamerstuk met dit voorbehoud dat u nog antwoord 

gaat geven en het een en ander gaat uitzoeken, dat dit als hamerstuk naar de raad gaat. Kunt u zich daarin 

vinden? Ja? Oké. 

 

De heer Van den Raadt: Nou, ik wil nog een stemverklaring geven. Graag een stemverklaring erbij, dank u wel. 

 

De voorzitter: Hamerstuk stemverklaring, prima. Staat genoteerd. Dan is het nu tijd voor de eetpauze. We zijn 

vroeg, dus we vervroegen gewoon de eetpauze. Ik hoop dat de catering daarvoor klaar is en dan zie ik u graag 

over een half uurtje terug. Laten we zeggen 18:33 uur zie u weer terug. Tot zo meteen. Eet smakelijk. 

9. Eetpauze 

 

10. Maatregelen noodsteun corona eerste helft 2022 (ER) 

De voorzitter: Ja, we gaan door met deze vergadering van de commissie bestuur. Hartelijk welkom terug. We 

gaan door met onderwerp agendapunt 10, de maatregelen noodsteun corona eerste helft 2022. De raad 

wordt gevraagd de notitie corona steunmaatregelen eerste helft 2022 vast te stellen inclusief de per 

onderdeel vermelde voorstellen en de daarbij aangegeven dekking te verwerken bij de voortgangsrapportage 

2022. Hiervoor geldt ook dat er ambtelijke ondersteuning aanwezig is in de vorm van mevrouw Huisman. 

Hartelijk welkom. Wie mag ik als eerste het woord geven? Mijnheer Klaver gaat uw gang. 

 

De heer Klaver: Voorzitter, het CDA vindt het goed dat het college nu anticipeert op voortzetting van de 



 

 15 

 

steunmaatregelen en daarbij niet wacht op de voortgangsrapportage 2022. Ook al is het moeilijk te 

voorspellen wat de impact van corona nog in de rest van 2022 zal zijn. Het is dus heel goed mogelijk dat we bij 

de voortgangsrapportage wederom voor aanvullende maatregelen nodig zijn, ook al lijken de perspectieven 

op dit moment heel goed. Wat ons betreft ligt er wederom een goed doordacht en evenwichtig steunpakket 

van 4,4 miljoen euro. Met enkele aanvullingen voor onderdelen in de culturele sector die nu niet worden 

bereikt en voor evenementen. De vergoeding van het Rijk die hiertegenover staat is nog niet duidelijk. Ook 

goed om te lezen dat de herstelsteun het doel bereikt en dat er mogelijk meer middelen nodig zijn. De 

herstelsteun wordt onder andere ingezet om eenzaamheid tegen te gaan, kwetsbare inwoners te 

ondersteunen, een gezonde leefstijl te bevorderen en sporten en bewegen te stimuleren. Een goede zaak dus. 

Wat het CDA betreft moet wel het volgende ons van het hart: voor de culturele sector compenseert het Rijk 

op basis van de primaire begroting 2021. En Haarlem heeft toen al rekening gehouden met 2,7 miljoen minder 

inkomsten. Het zal toch niet zo zijn dat Haarlem gestraft wordt voor voorzichtig begroten? Hoe denkt de 

wethouder dat dit zal uitpakken? En wilt u ons informeren zodra hier meer duidelijkheid over is? En voor de 

verhuurders van de sportaccommodaties is het nog onzeker hoe de steun verder gaat na 14 januari. Althans, 

ten tijde van het schrijven van dit raadsstuk. Het is natuurlijk wel wenselijk dat dit snel duidelijk wordt. Of 

wethouder: is die duidelijkheid er inmiddels? Kunt u daar iets over zeggen? Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Klaver. Mevrouw, ja dat zeg ik, mevrouw Van der Windt. Soms ben ik het 

ineens helemaal kwijt. Gaat uw gang. 

 

Mevrouw Van der Windt: Kan gebeuren. Dank u wel voorzitter. Ja dank u wel. D66 is een voorstander van de 

noodsteun corona voor de getroffen sectoren. Anders dan mijn collega van het CDA vonden wij het een wat 

wazig stuk waarbij steunmaatregelen werden vermengd met verminderde opbrengsten, dat het een beetje 

een ratjetoe werd. Waar ik verder wat vragen over heb is dat het kader wat onhelder is. En we vinden het 

positief dat de gemeente bijspringt waar dat nodig is, maar dat vraagt natuurlijk wel om gewoon een duidelijk 

beleidskader voor zowel de gemeente als degenen die die steunmaatregelen uitgeeft, als degenen die er 

aanspraak op willen maken. Ook om te voorkomen dat coronasteun willekeurig wordt uitgedeeld. We zijn er 

niet helemaal van overtuigd dat dat goed op orde is. Kunt u misschien wat meer zeggen over dat beleidskader 

en hoe er wordt voorkomen dat er sprake is van willekeur? Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u mevrouw Van der Windt. Mijnheer Rutten gaat uw gang. 

 

De heer Rutten: Voorzitter, dank u wel. 23 december bij de belastingvoorstellen heeft de VVD een motie 

ingediend die niet gesteund werd door de coalitie en zonder toelichting of stemverklaring werd weggestemd. 

Maar we zien gelukkig dat ondanks de uitleg van de wethouder was wel plausibel, maar gelukkig zien wij ons 

voorstel terug voor de kwijtschelding, voor de precariobelasting et cetera. Dus daar danken wij de wethouder 

bijzonder voor. Dan zijn er nog twee andere dingen in de nota aan de gang. Aan de ene kant het steunpakket 

en aan de andere kant de herstelsteun, meer als een doorkijk naar laten. Eerst even over het pakket zoals dat 

voorligt. Anders dan wat D66 zegt vinden wij het in grote lijnen een prima voorstel. We hebben daar 

voldoende vertrouwen in. De vorige pakketten in de afgelopen twee jaar zijn ook wel, of anderhalf jaar, zijn 

ook wel zorgvuldig tot stand gekomen en hebben voor zover wij nu kunnen zien ook de gewenste resultaten 

bereikt. Haarlem piept en kraakt maar is er nog. En we hebben eigenlijk ook wel vertrouwen dat het hier gaat 

... Dat hier verstandige keuzes zijn gemaakt waar de steun op dit moment nodig is. Wat minder positief zijn we 

over de inzet op de herstelsteun en de doorkijk die daar gegeven wordt. Maar goed, daar komt later dit jaar 

natuurlijk ook nog weer een gesprek over. Want hoe belangrijk ook activiteiten op herstellen van contacten 

zijn, is economisch herstel minstens zo belangrijk. Dus de simpele constatering die er nu instaat dat 
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ontmoeting centraal zou moeten staan bij de herstelsteun onderschrijven wij niet bij voorbaat. En wij zouden 

daar ook de suggestie willen doen om hier ook de voordelen en het bevorderen van de Haarlemse 

ondernemers in mee te nemen. Onder het motto: wees loyaal, koop lokaal. Kan op allerlei manieren. Daar 

komen we later wel over te spreken. Maar nogmaals, ontmoeting centraal lijkt ons niet helemaal de lading 

dekken die nodig is voor de Haarlemse ondernemers. 

 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Rutten. Mijnheer Klaver, u had een interruptie op de heer Rutten. Gaat uw 

gang. 

 

De heer Klaver: Ja, ik heb een vraag. Nu dient versoepeling zich aan. Dus ontmoeting, de noodzaak voor 

ontmoeting, om daar een accent op te leggen wordt misschien wat minder. Maar een consequentie van het 

hele corona is natuurlijk wel de vereenzaming. En bent u het met mij eens dat onderdeel van het steunpakket 

ook zou moeten zijn ten tijde van de coronacrisis om die eenzaamheid tegen te gaan en ontmoeting te 

bevorderen? 

 

De heer Rutten: Ik ben blij dat ik mijn bijdrage ... 

 

De voorzitter: Gaat uw gang mijnheer Rutten. 

 

De heer Rutten: Pardon. In grote lijnen heb opgeschreven, want ik heb gezegd: hoe belangrijk activiteiten op 

herstellen van contacten ook zijn, economisch herstel is minstens zo belangrijk. 

 

De voorzitter: Gaat het wethouder? Kan iemand even een flesje water halen voor de wethouder? Dan geef ik 

nu het woord aan ... Even kijken. Ja. De heer IJsbrandy, gaat uw gang. U had net ook een vinger op. 

 

De heer IJsbrandy: Ja dank u wel. Ja wij staan op zich wel achter het stuk en de maatregelen die daarin 

voorgesteld worden. We willen natuurlijk opmerken dat we de bedragen en de hoogte daarvan, of die al dan 

niet correct zijn of voldoende, natuurlijk heel moeilijk kunnen beoordelen in dit stadium. Maar ik wil me wel 

aansluiten bij wat mevrouw Van der Windt ook net zei over de warrigheid van deze zoveelste extra notitie 

eigenlijk over de coronamaatregelen. Ik zou eigenlijk een verzoek willen doen aan de wethouder om in de 

voorjaarsrapportage nou eens een overzichtje te geven over 2020-2021 en prognose 22, wat de meer lasten, 

minder lasten, meer opbrengsten, minder opbrengsten, over het hele coronacircus tot nu toe geweest zijn. 

Zodat we kunnen zien: heeft het de gemeente per saldo zoals we er nu voorstaan nu geld gekost, geld 

opgeleverd? Hoe staan we er nou eigenlijk precies voor? 

 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Bloem. 

 

De heer Bloem: Ja voorzitter, de SP staat ook achter de keuzes in het stuk. Als ik de VVD hoor dat economisch 

herstel minstens zo belangrijk is dan de ontmoetingen faciliteren, dan zijn wij eigenlijk wel helder erin dat wij 

juist als gemeente waar je echt heel erg een beperkte rol hebt als het gaat om economisch herstel te 

bevorderen. Dus de maatregelen voor de horeca bijvoorbeeld, daar staan wij achter, die zijn goed. Maar juist 

waar wij als gemeente de taak hebben om ontmoeting te faciliteren, die hebben we altijd al gehad, vinden wij 

het heel goed dat we daar juist ... Als we hopelijk terug kunnen kijken op de coronacrisis, hoewel ... Wat 

volgende winter gaat brengen dat weten we niet. Maar juist kijken naar: hoe kunnen we de schade die corona 

heeft gedaan toch proberen te beperken, te herstellen als het gaat om de vereenzaming. En dat vinden wij 

belangrijker dan economisch herstel. 
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De voorzitter: Dank u wel mijnheer Bloem. Mijnheer Smit. 

 

De heer Smit: Dank u wel mevrouw de voorzitter. Mijnheer IJsbrandy zei het net: je kunt natuurlijk niet 

beoordelen of deze bedragen kloppen. En die kunnen van tevoren ook niet helemaal kloppen, want het zijn 

inschattingen en we moeten straks naar kijken wat eruit komt. Ik neem zonder meer aan, OPHaarlem neemt 

het aan, dat daar een goede gedachte en onderbouwing achter zit. We missen één post, die hebben we vorige 

keer behandeld in de commissie samenleving, dat is de taakstelling sport programmabegroting. En hoewel het 

misschien per sportvereniging peanuts lijkt zitten we nu in een tijd waarin de sportverenigingen er heel hard 

aan moeten trekken – en daar nodigen wij ze ook als gemeente bij uit – om zoveel mogelijk mensen weer 

terug te halen naar de sportclubs. Er is weinig bewogen, te weinig vaak, laat ik het zo zeggen. En er moet weer 

meer bewogen worden en de mensen moeten soms ook weer uitgelokt worden om de gang naar de sport te 

maken. Dan vinden wij het niet passen dat er een taakstelling ligt door een niet rentmatige aanpassing van 

subsidies. En het kan per sportclub misschien maar een paar honderd euro kosten, maar ze hebben eerder 

meer geld nodig dan minder. Dus OPHaarlem dient daarvoor een amendement in en wij denken dat het 

verantwoord is omdat als een PM-post op te nemen. In totaal van die 4.425.000 euro, want het is ook niet 

zoveel. Aangezien het toch allemaal inschattingen zijn kan dat bedrag er naar de mening van OPHaarlem bij. 

En dan laten we ook zien aan deze sportclubs dat we niet proberen eurootjes bij ze weg te trekken terwijl ze 

eigenlijk – ze staan nu ook niet in de plus genoemd – eurootjes erbij hadden moeten krijgen. In ieder geval 

vinden we dus dat ze op nul ten opzichte van 21 moeten kunnen functioneren. En ik hoop dat de wethouder 

straks begrip heeft voor dat amendement. Dank u wel mevrouw de voorzitter. 

 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Smit. Mevrouw Steyger. 

 

Mevrouw Steyger: Dank u voorzitter. GroenLinks is ook blij met de voortzetting van dit ondersteuningspakket. 

Het is een pakket wat breed wordt ingezet op verschillende sectoren en ook de kwetsbare inwoners in de 

stad. Het is voor een half jaar. We weten niet inderdaad hoe dit zich verder ontwikkeld en wat er in de tweede 

helft van het jaar nog nodig is. Wij zijn wel blij dat eenzaamheid een centrale rol speelt in het pakket. We 

hopen eigenlijk dat veel problemen die we voor corona hadden misschien nu een spiegel zijn die we na corona 

op een andere manier kunnen oplossen. Dat gaan we niet in deze nota doen. Maar dat zijn wel mooie 

gesprekken. Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Steyger voor uw maidenspeech, in ieder geval hier in deze commissie. Zo 

kan hij wel weer. Hoe terecht ook. Dank u wel. Gaat uw gang mevrouw Wisse. 

 

Mevrouw Wisse: Dank u wel voorzitter. Wij hebben eigenlijk ook maar één opmerking: heel mooi dat deze 

noodsteun weer kan worden verlengd tot 1 juli. Dank u wel. 

 

De voorzitter: Dank u wel voor uw bondigheid ook. Mijnheer Van den Raadt. 

 

De heer Van den Raadt: Voorzitter, hele mooie dingen staan ertussen. Wij lezen dan: één club heeft iets 

aangevraagd. Dan krijg ik toch altijd het vermoeden: weet iedereen hier echt goed van? Kunt u garanderen dat 

iedereen die dat wil aanvragen hier ook van afweet en zich gemeld heeft en niet naderhand denkt: God, dat 

had ik eigenlijk kunnen doen, maar ik wist er niks van. Door omstandigheden misschien wel. Economisch het 

hoofd boven water houden, dat je geen krant leest of dat soort zaken. Wat wij horen is toch dat ondernemers 

het toch al zwaar hebben. Vooral die ondernemers die net op de grens zitten dat ze die steun die ze hebben 
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gekregen toch terug moeten betalen en dan ook nog die uitgestelde belasting eroverheen krijgen. Ons 

voorstel is, hoe mooi het ook geschreven is bij de precario, waarvan de precario wordt gezegd: wij gaan in 

ieder geval twee kwartalen het kwijtschelden en daarna zien we wel verder. Om daarvan eigenlijk het om te 

draaien en te zeggen van: wij gaan sowieso uit van een jaar geen precario in 2022 en we zien na een half jaar 

of het allemaal zo goed verbeterd is dat het misschien teruggedraaid kan worden. Maar dat nu de zekerheid is 

dat je in ieder geval een jaar ervan af bent. Graag een reactie van de wethouder wat ze daarvan vindt. 

 

De voorzitter: Mijnheer Linder, gaat uw gang. 

 

De heer Linder: Wij van de ChristenUnie zijn blij met deze nota en met ... Vooral ook dat het niet alleen maar 

om economisch gaat, maar dat ook vereenzaming probeert tegen te ... Hoe heet het, op te lossen in die zin. 

Proberen dat tegen te werken, dat het weer beter wordt. Ik wil vooral ook vragen om te kijken: hoe kunnen 

wij zorgen dat het geld ook echt op de plek komt waar het hoort? Dat er 1) geen misbruik van gedaan wordt, 

dat daar goede controle op is. En inderdaad ook dat het bekend wordt bij de bevolking welke gelden er te 

halen zijn in die zin. Waar kunnen ze op aanvragen zodat er ook gebruik van gemaakt wordt door de juiste 

mensen, zonder dat die ergens, ik weet niet wat voor mensen in dienst moeten nemen om uit te vinden welke 

steunmaatregelen ze eventueel kunnen krijgen. 

 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Linder. Was dat het? Dan geef ik graag het woord aan de wethouder. Gaat 

uw gang. 

 

Wethouder De Raadt: Ja dank u wel voorzitter. Ja, waar staan we nu, waar komen we vandaan? We hebben 

natuurlijk twee jaar lang ingezet op een noodfonds. En eigenlijk waren de voornemens om ... Tijdens de zomer 

waren we aan het voorsorteren op een herstelfonds. Daar had u ook middelen voor gereserveerd. Maar in 

december werd het toch eigenlijk plots weer ingehaald door de realiteit. Er kwam nog een lockdown. En dat 

betekende ook voor ons weer even pas op de plaats en terugvallen dus op het noodfonds. Dus vandaar ook ... 

Dat degenen die gevraagd hebben van hoe zit het nou: herstelfonds, noodfonds? Nou, inderdaad. We zijn 

weer teruggevallen op het noodfonds. Te verwachten valt dat de sectoren die vorig jaar noodsteun kregen ook 

dit jaar weer een beroep doen op de gemeente en dat is ook de reden, net als de vorige keer hebben we dat 

ook gedaan, om eigenlijk nu al over de maatregelen coronasteun na te denken en ook u daarover te laten 

besluiten. En niet pas bij de voortgangsrapportage 2022. En ik denk ook dat dit de manier is om zo snel 

mogelijk meer zekerheid te geven, te bieden, aan de ondernemers en aan de instellingen van de stad. En we 

volgen dus dezelfde koers als de jaren hiervoor. Wel met een aantal uitzonderingen, die zijn ook al genoemd. 

En dat is mede ingegeven omdat het ons inmiddels ook wel duidelijk is geworden dat er een aantal 

categorieën zijn die toch wel stelselmatig buiten de boot lijken te vallen als het gaat om steun vanuit het Rijk. 

En dan denken we dus inderdaad vooral aan de culturele ZZP'ers. Feitelijk is al genoemd ... En ook de 

evenementen met en zonder subsidie. Bij de vorige ronde coronasteun werd de regeling van de culturele 

ZZP'ers dus ook overvraagd. Ruim overvraagd. En vandaar dat wij nu voorstellen om dit bedrag weer op te 

nemen maar ook te verhogen. Fightclub. Die is per ongeluk gelabeld als cultuur, maar dit had natuurlijk 

eigenlijk sport moeten zijn. Maar wel sport met een hoog maatschappelijk nut. En de aanvraag is ook graag 

vanuit jeugd. Voor het overige volgen we dus dezelfde lijn als eerdere jaren. Ik zal nog even kijken naar de 

vragen. Ja het CDA vroeg als eerste: ondervindt Haarlem geen nadeel doordat we toch wat voorzichtig begroot 

hebben? Ja, daar is eigenlijk nog geen duidelijkheid over. Dat is het eerlijke antwoord. We hebben dit wel 

vanuit de organisatie aangegeven bij het ministerie dat we het op deze wijze hebben aangepakt. We staan 

daar ook niet alleen in. Er zijn ook andere gemeentes die het op deze manier hebben gedaan. Maar het 

bestuurlijke overleg hierover vindt nog plaats nu op dit moment tussen het ministerie en de VNG. En het 
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onderwerp staat overigens in april op de agenda. Even kijken, u vroeg ook nog naar sport. Hoe dat gaat als de 

regeling op 14 januari afloopt. Ja, bij de voortgangsrapportage zullen we dan eigenlijk opnieuw ook de 

periodes bepalen waarin de lokale is geweest en sportverenigingen dus ook dicht zijn geweest. En dan zullen 

we dat opnieuw actualiseren en eventueel met voorstellen komen. D66 vroeg naar het beleidskader van de 

coronasteun. Die heb ik even voor u opgezocht en die staat in de voortgangsrapportage 2020. Daar staat 

eigenlijk het hele door de raad vastgestelde kader. Even kijken of ik dit snel zou kunnen samenvatten. Het 

noodfonds is bedoeld voor acute ondersteuning door de gemeente van een aantal specifiek benoemde door 

corona getroffen sectoren en doelgroepen die voor de sociale cohesie en het sociaalmaatschappelijke en 

culturele netwerk in de stad cruciaal zijn. En waarvan de continuïteit zonder steun in gevaar is. Nou, er staan 

ook een aantal voorwaarden. En er zijn wel ... Op een aantal plekken wijken we er iets van af, van die 

voorwaarden. Maar dat staat ook duidelijk in de nota genoemd. Een daarvan, dat gaf ik al aan, dat zijn dan die 

culturele ZZP'ers. Kijken, de VVD geeft aan blij te zijn met de verlaging van de precario. Die vinden het een 

prima voorstel. Nou, daar ga ik graag in mee. Dat zijn we helemaal met u eens. Even kijken. Ja en u geeft 

verder nog aan: economisch herstel is minstens zo belangrijk, en dat is natuurlijk helemaal waar. Nogmaals, dit 

is dus het noodfonds, dit is echt voor het ledigen van de urgente, voor de acute nood. En het herstelfonds, dat 

zal dan mijn collega Berkhout als wethouder economie, die is daar de trekker van. En die komt ik neem aan ... 

Het plan was dus al eerder. We zouden er eigenlijk al met de zomer mee beginnen. We hebben het 

omgebogen naar noodsteun. Maar hij is ermee bezig en ik hoop dat we dat ook binnen enkele tijd naar u toe 

kunnen brengen. Even kijken. Hart voor Haarlem. U wil een overzicht van alle maatregelen. Er zijn ook wel in 

de jaarrekening 2021 kunt u wel een overzicht vinden ook met de uitgegeven gelden. Maar we zouden het ook 

wel nog even extra voor u op een rij kunnen zetten tijdens de voortgangsrapportage 2022. Over ontmoeting. 

Ik weet niet meer precies wie daarover begon. Ik dacht de SP. Ja, nee, ontmoeting. Het Rijk heeft daar vorig 

jaar ook middelen voor beschikbaar gesteld. Voor eenzaamheid onder andere en de dagopvang voor ouderen. 

En deze lijst zullen wij ook volgen. Dan ... Ja, Trots had nog een idee over de precario. U zegt: scheld het niet 

nu kwijt voor een half jaar en wellicht daarop nog een half jaar, maar doe het voor een jaar en dan daarna 

misschien zegt u dan over een half jaar dan schaffen we het weer af. Maar mijn eerste indruk daarvan zou zijn 

dat je dan de ondernemers juist minder zekerheid biedt dan meer. Met het voorstel wat wij nu hier 

neerleggen is het in ieder geval voor het komende halfjaar duidelijk dat ze niks hoeven te betalen. En dan 

OPHaarlem. Ja, een amendement over sport kondigt u aan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet helemaal uw 

vraag ... Of ik weet niet eens of u een vraag daaromtrent had, maar ik begreep uw verhaal niet helemaal. Maar 

een amendement over sport, ja daar kijk ik natuurlijk reikhalzend naar uit, dat begrijpt u. 

 

De voorzitter: Ja, mijnheer Smit. 

 

De heer Smit: Mevrouw de wethouder, in de commissie Samenleving hebben we geconstateerd dat er nog een 

oude taakstelling van 50.000 euro lag. En dat ook bij de sportclubs daardoor een trendmatige korting is 

toegepast op – ik heb het niet over SRO, maar over andere clubs – is toegepast voor 2022. En toen 

constateerden we, nou misschien niet in zijn algemeenheid, maar dat het op zich wel wat vreemd staat 

tegenover de inzet die je nu pleegt om de coronaschade te beperken. En juist waar sport zo'n focus heeft om 

zich vol in te moeten zetten vond in ieder geval OPHaarlem, meerderen, dat een verkeerd signaal. En daarom 

wou ik dat amendement inbrengen, hopelijk ook met die steun. Gaat misschien om een paar duizenden 

euro's. Maar om te laten zien dat je de sport vol ondersteund en niet nog een oude korting in feite door laten 

lopen in 22. En op het bedrag van die vier miljoen kan het als PM-post gewoon meegenomen worden en heeft 

het dan automatisch een dekking. Dank u. 

 

Wethouder De Raadt: Oké, ja, nee, dan begrijp ik wat u bedoelt. Ja die taakstelling op sport van vijftigduizend 
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euro waar we het in Samenleving over gehad hebben, die is bij de begroting vastgesteld en die is dus ook al 

doorgevoerd. Dat is inderdaad ... Kwam neer op zo'n anderhalf procent verhoging ... 1,8 procent verhoging van 

de verhuur van de accommodaties. Ja, dat is ook met de sportverenigingen besproken, met de 

klankbordgroep. Die gaven aan dat wel te kunnen dragen. Wat wel zo is en dat is dat er nog een rijksregeling 

ook loopt voor een ... En dan zou eventueel ook de huur van de sportaccommodatie wederom kunnen worden 

kwijtgescholden als er bijvoorbeeld door corona inkomsten mislopen en in de problemen komen. Dus daar is 

zeker aandacht voor. Hij staat nu als PM en hij staat als PM in deze lijst omdat we hem dus niet zelf dekken, 

maar hij wordt gedekt van rijkswege. Ja en dan denk ik ... 

 

De voorzitter: Wethouder, u heeft nog een interruptie van de heer Smit. Gaat uw gang. 

 

De heer Smit: Ik zal er even buiten de vergadering over met u communiceren, want een amendement dat een 

dekking heeft in de PM-post ... Daar wil ik dan nog even met u wat nadere informatie over hebben. Maar dat 

zal wel lukken. Maar als we er niet uitkomen dan maken we een amendement en anders dan begrijp ik dat er 

een vorm van dekking zit voor clubs in de PM-post. 

 

De voorzitter: Gaat u verder wethouder. 

 

Wethouder De Raadt: Ja. En in zijn algemeenheid kan ik u ook nog toezeggen dat het bevorderen van 

bewegen, dat gaan we ook meenemen in het herstelpakket. Ja volgens mij heb ik de meeste vragen gehad. Ja 

de ChristenUnie, u vroeg nog naar controle. Ja dat is natuurlijk altijd ... Je zoekt daar altijd naar een bepaalde 

balans en dit is een noodfonds. We hebben het ook in het leven geroepen om de meest urgente noden te 

stelpen. En dat is denk ik hard nodig. En dat verhoudt zich vaak dan weer wat minder goed tot hele strenge 

controle. Wanneer je daarvoor kiest dan duurt het vaak weer wat langer voordat je de gelden en de middelen 

bij de mensen die het in ieder geval zo hard nodig hebben terecht kan laten komen. Volgens mij was dit mijn 

verhaal. Dank u wel voorzitter. 

 

De voorzitter: Zijn alle vragen beantwoord? Of zijn er nog dingen blijven liggen in deze commissie? Mijnheer 

Van den Raadt. 

 

De heer Van den Raadt: Ja, één ding wat ik me nu afvraag, want we horen vaak: we gaan het net zo doen als 

vorige keer, maar vorige keer was natuurlijk de inflatie nog niet 7,5 procent. Dus alles wordt in principe 7,5 

procent opgehoogd? Of gaan we exact met diezelfde dingen doen, want dan komen de mensen er slechter 

vanaf. 

 

De voorzitter: Wethouder. 

 

Wethouder De Raadt: We gebruiken dezelfde systematiek, maar niet dezelfde bedragen. 

 

De voorzitter: Dank u wel. Verder nog vragen? Dit is een adviespunt. Het gaat dus naar de raad. Hoe kan dit 

naar de raad? Als een hamerstuk met stemverklaring stel ik voor. En ik zie uitsluitend knikkende, instemmende 

hoofden. Dus goed, als hamerstuk met stemverklaring. Staat genoteerd? Ja. 

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

De voorzitter: Dan gaan wij nu naar de spreektijd voor ... Dank u wel wethouder. We gaan naar de spreektijd 
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voor de belangstellenden over punten die niet op de agenda staan en waar toch nog wat vragen over zijn. Ik 

vraag me af of mevrouw Tel aanwezig is? We hebben één inspreekster en we hebben één schriftelijke 

bijdrage, die heeft u kunnen vinden in uw agenda. Daar is hij aan gekoppeld. En die schriftelijke bijdrage ging 

over stichting Ecoring, over subsidie Blokhut. Dus als het goed is heeft u die kunnen lezen. En dan gaan wij 

kijken of mevrouw Tel aanwezig is. Die komt inspreken over de horecaoverlast uit naam van de Wijkraad 

Binnenstad. En dan kan ik allemaal hele leuke opmerkingen maken over ze is vast nog even een borreltje aan 

het drinken, maar dat ga ik niet doen. We wachten nog even op mevrouw Tel. Hartelijk welkom, mevrouw Tel 

neem ik aan? Welkom. U krijgt zo meteen drie minuten de tijd om uw verhaal te doen. Ik ga even 

waarschuwen als er tweeënhalve minuut voorbij zijn en dan ga ik u aanmoedigen om het af te ronden. Na 

afloop van uw inspraakbijdrage is er gelegenheid voor deze commissieleden om u vragen te stellen. Als u wilt 

spreken dan drukt u op het rechterknopje van uw microfoon. Ja. Dus dat bent u nu nog niet ... En dan als u op 

het rechterknopje drukt dan bent u hoorbaar. Oké, dan is het woord aan u. Gaat uw gang. 

 

Mevrouw Tel: Dank u mevrouw de voorzitter. Mijn naam is Ria Tel, ik wil graag inspreken namens de Wijkraad 

Binnenstad en het gaat over horecaoverlast in de binnenstad. In de binnenstad van Haarlem zijn bedrijven 

gevestigd, waaronder horeca. Er komen veel bezoekers en er wordt ook nog gewoond door ongeveer 

achtduizend mensen. Om het voor iedereen prettig en leefbaar te houden is het geven en nemen en zijn er 

regels. Als bewoners beseffen wij dat reuring erbij hoort en dat ondernemers moeten kunnen verdienen. 

Maar bedrijven moeten zich wel aan de regels houden, anders kunnen wij niet prettig wonen. Er zijn 

horecaondernemers die zich niet aan de regels houden wat betreft het uitzetten van terrassen. Dat was al zo 

voor corona en dat is nog steeds zo nu vanwege corona de terrassen ruimer mogen zijn. Dat de regels tijdelijk 

ruimer zijn in verband met corona vinden wij begrijpelijk, maar dat ondernemers dan toch weer verder gaan 

dan de ruimere regels vinden wij niet acceptabel. In onder andere de Kruisstraat, de Oude Groenmarkt, de 

Koningstraat, het Spaarne en de Damstraat, nemen terrassen zoveel ruimte in dat voetgangers niet veilig over 

straat kunnen en dat hulpdiensten er niet door kunnen. Er zijn ondernemers die helemaal geen 

terrasvergunning hebben maar nu toch een terras opzetten. Wat je niet hebt mag je ook niet uitbreiden. 

Handhaving schiet tekort: melden helpt niet. Dat is voor bewoners een grote ergernis. Maar ook voor 

ondernemers die zich wel aan de regels houden en zo hun concurrentiepositie zien verzwakken. Dat 

handhaving niets doet voordat een schriftelijk handhavingsverzoek is ingediend is de omgekeerde wereld en 

het niet serieus nemen van de bewoners. De regels zelf zouden voldoende moeten zijn. Zodra de 

anderhalvemeterregel wordt afgeschaft moeten wat de wijkraad betreft de terrassen weer tot de 

oorspronkelijke en vergunde grootte worden teruggebracht. Immers, ondernemers mogen op hun tijdelijk 

ruimere terrassen toch niet meer stoelen neerzetten dan voor corona. In 2012 is door de gemeente Haarlem 

vastgelegd dat de Grote Kerk vrij moet blijven van terrassen. Toch is in 2014 een terrasvergunning afgegeven 

en is onlangs een verruiming van die vergunning aangevraagd. Sinds de coronaverruiming gaat de Grote Kerk 

zowel aan de noord- als aan de zuidkant schuil onder de terrassen. Die terrassen hebben in strijd met de regels 

een veelheid aan terrasafscheidingen, verwarmers, parasols, plantenbakken enzovoorts. En ze worden – ook 

in strijd met de regels – 's avonds niet altijd opgeruimd. Voor bewoners en voor bezoekers van Haarlem is het 

zuur dat de kerk op deze manier deels aan het zicht wordt onttrokken. De wijkraad binnenstad Haarlem 

verzoekt de gemeente daarom drie dingen. Ten eerste, alle permanente en tijdelijke terrassen rond de Grote 

Kerk weg te laten halen; de ten onrechte verleende vergunning uit 2014 in te trekken; en geen nieuwe 

vergunningen te verlenen. Ten tweede, de regels voor terrassen te handhaven en op te treden tegenover 

overtredingen, zowel in coronatijd als daarna. En dat niet alleen als bewoners overtredingen melden, maar 

ook op eigen initiatief. En ten derde, de uitbreiding van de terrassen die nu is vastgesteld tot 1 oktober 2022 af 

te schaffen zodra geen anderhalve meter afstand meer gehouden hoeft te worden. Dank u wel. 
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De voorzitter: Dank u wel mevrouw Tel. Zijn er vragen vanuit deze commissie aan mevrouw Tel? Ja, mijnheer 

Van den Raadt. Gaat uw gang. 

 

De heer Van den Raadt: Ja, ik begrijp uit uw verhaal en ik heb even meegelezen, dat er een groot probleem is 

dat u eigenlijk overtreding van regels ziet en dat handhaving dan niet optreedt. 

 

Mevrouw Tel: Ja, dat klopt. 

 

De heer Van den Raadt: Ja. Maar als u dan die meldingen doet, dan wordt u doorverwezen naar dat het 

schriftelijk moet en dan gebeurt het uiteindelijk ook niet? Of gebeurt er dan wel uiteindelijk iets? 

 

Mevrouw Tel: Pardon? Ik verstond u niet. 

 

De heer Van den Raadt: Nou, handhaving treedt dus niet op is uw betoog. Als u het meldt, wat gebeurt er 

dan? U moet geloof ik schriftelijk gaan melden of zo? 

 

Mevrouw Tel: Nou, melden bijvoorbeeld via de gemeentelijke website. Dan krijg je allerlei ontwijkende 

dingen, van we zullen weleens kijken, of we nemen het mee in onze ronde, of nou ja, allerlei allerhande vage 

dingen. Ik heb ook weleens gebeld en dan krijg je dezelfde dingen. Van nou ja, we gaan weleens kijken. Maar 

ik heb ook bijvoorbeeld gehoord: ja het is zo zielig voor die ondernemers, want het is nu coronatijd, dus we 

doen er maar niks aan. Dat horen wij in de wijkraad van verschillende binnenstadbewoners, dat melden bij 

handhaving of bellen of mailen of ... Ja, dat er gewoon geen actie wordt ondernomen. En er zijn dus 

horecaondernemers die krijgen een vinger – ruimere terrasregels – maar ze pakken de hele hand. En dat is 

heel frustrerend voor bewoners. En je krijgt dus ook wel eens te horen van handhaving van u moet maar een 

schriftelijk verzoek indienen. Ja zo zou het toch niet moeten? Regels zijn toch regels? En we hebben toch 

handhaving om die te handhaven? 

 

De heer Van den Raadt: En laatste vraag voorzitter, wat is dan reden dat het schriftelijk moet? Waarom zou 

het niet gewoon telefonisch kunnen of iemand aanspreken? 

 

Mevrouw Tel: Ik heb geen idee. Ik vind dat de regels gewoon door handhaving gehandhaafd moeten worden. 

Zelfs als bewoners daar niet over klagen. 

 

De voorzitter: Mevrouw Van den Windt. Mijnheer IJsbrandy. 

 

De heer IJsbrandy: Ja dank u wel. Wij herkennen uw zorgen. Bij het begin van met name de corona-affaire is er 

een, ja convenant, in ieder geval zijn de tien gouden regels volgens mij afgesproken. Ook in overleg tussen 

horeca en wijkraden et cetera. Zegt u nu dat die tien gouden regels achteraf niet goed zijn geweest of dat ze 

niet nageleefd worden? 

 

Mevrouw Tel: Het laatste. Wij, dat heb ik ook gezegd, wij vinden als wijkraad: de regels zoals ze zijn, zijn goed. 

We hebben natuurlijk gewoon de regels voor terrassen die ook voor corona altijd al golden. Die gelden nu nog 

steeds. Er is een uitbreiding gekomen in verband met corona. Vinden wij allemaal prima. Hebben wij geen 

bezwaar tegen. Maar dat daar dan weer overheen gegaan wordt en dat er niet gehandhaafd wordt, dat vinden 

wij een probleem. En bijvoorbeeld in die uitgebreide terrasregels staat dat er dus geen afscheidingen mogen 

zijn, dat het 's avonds allemaal opgeruimd moet worden. Nou, ga eens kijken bij die Grote Kerk. Hier naast het 
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stadhuis in de Koningstraat. De hele zijwand van het stadhuis staat vol met tafels en stoelen en 

plantenbakken. Ja. De Grote Markt, het Spaarne. Ik kan u wat foto's laten zien als u dat interesseert. En ik heb 

gister even een rondje door de stad gemaakt. Maar goed, als u de stad een beetje kent weet u het zelf ook. 

 

De voorzitter: Mevrouw Van den Windt. 

 

Mevrouw Van den Windt: Ja dank u wel. Wat ik me afvroeg: om welk terras gaat het dat in 2014 een 

terrasvergunning heeft gekregen waarvan u zegt dat dat niet had gemogen? 

 

Mevrouw Tel: Dat is het terras van restaurant Toujours aan de Oude Groenmarkt. En die hebben nu een 

uitbreiding aangevraagd. Er is iemand die woont op de Oude Groenmarkt, die weet er heel veel meer van dan 

ik. Die heeft er zo'n dossier van. Het komt erop neer dat in 2012 is er vastgesteld een richtlijn, of nou ja iets 

dat heet rondje om de Grote Kerk, dat de Grote Kerk vrij moet blijven. Toen is er in 2014 een terrasvergunning 

aangevraagd door restaurant Toujours en die is ook verleend. Iemand heeft zitten slapen op het stadhuis 

blijkbaar. En nu heeft dat restaurant een uitbreiding aangevraagd en dat willen ze dan eigenlijk ook hebben, 

want ze zeggen: die vergunning in 2014 is verleend, dus nu willen we dit ook. Nou ja, dat is al bij de rechter 

geweest en zo. Het is allemaal ... Een besluit genomen, besluit ingetrokken, besluit aangevochten, 

toegewezen. Dus dat is allemaal nog bezig zeg maar. En dan staat er ook bijvoorbeeld een ijswinkel, heel 

lekker ijs overigens, die mag daar geen terras hebben. Hij mag wel een bankje tegen zijn gevel zetten. Dat heet 

geen terras, maar dat heet een uitstalling. Maar ook die ondernemer, die zet niet één bankje neer tegen zijn 

gevel. Nee, hij zet daar een paar rijen bankjes neer. Dat heet dan geen terras, want er staan geen tafeltjes bij, 

maar hij neemt daar dus wel een enorm stuk van de openbare ruimte in beslag. En het is ook zo dat daar op 

die plek door Spaarnelanden een nieuwe afvalcontainer moet worden neergezet. Maar die ijsmeneer heeft 

daar weer bezwaar tegen gemaakt, want die zegt: hier zet ik altijd mijn spulletjes neer. Dus nou ja, dat is een 

heel lang verhaal. Maar ja, wat hij dus eigenlijk betogen is van: je hebt bewoners en je hebt ondernemingen en 

die hebben verschillende belangen. Je moet het met elkaar doen, maar dan moet je je wel allemaal aan de 

regels houden. En wij krijgen soms het gevoel dat de ondernemers hun gang kunnen gaan en dat de bewoners 

aan het kortste eind trekken. En dat is heel naar. 

 

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Tel. Zijn er nog vragen voor mevrouw Tel? Mijnheer Aynan. 

 

De heer Aynan: Dank u wel. Excuus, ik heb niet alles kunnen horen. Maar als wijkraad heeft u of zou u in elk 

geval korte lijnen met het stadsbestuur moeten hebben. Ik neem aan dat u dit daar ook op tafel gelegd heeft? 

 

Mevrouw Tel: Ja heel vaak. In het centrumoverleg. Er is een paar maanden geleden een soort overleg geweest 

met Koninklijke Horeca Nederland erbij. En die knikken dan heel braaf en zeggen: ja, we zullen onze leden 

erop wijzen. En dan gebeurt er weer niks. 

 

De heer Aynan: Voorzitter, ik zie ook ... Ik denk dat de burgemeester hier de portefeuillehouder van is? 

 

De voorzitter: Ja, maar dat is een inspraakbijdrage. Het is geen onderwerp op de agenda, dus het lijkt me niet 

gepast om de portefeuillehouder op dit moment daarover aan te spreken. 

 

Mevrouw Tel: De tijdelijke verruiming staat trouwens nog wel verderop op de agenda van deze commissie zag 

ik. 
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De voorzitter: Dan kan het op dat moment even geadresseerd worden. Goede tip. Voor in de toekomst. Zijn er 

verder nog vragen aan mevrouw Tel? Nee? Dan wil ik u hartelijk bedanken voor het inspreken. 

 

Mevrouw Tel: Dank u dat ik hier mocht zijn. 

 

De voorzitter: Succes en een fijne avond verder. 

Mevrouw Tel: Dank u wel. 

12. Referendumverordening gemeente Haarlem 2022 (JW) 

 12.1 20201187504 Toezegging rooster van aftreden leden referendumcommissie 

 12.2 2018126961 Toezegging verbeterde versie van Referendumverordening 

De voorzitter: Goed, dan gaan wij door met het volgende agendapunt. Dat is agendapunt 12, de 

Referendumverordening van de gemeente Haarlem. Ook deze dient vastgesteld te worden eerstkomende 

raadsvergadering. Namens de referendumcommissie is ook mevrouw Veerbeek als het goed is aanwezig om 

eventuele vragen van deze commissie te kunnen beantwoorden. Dat gaat dan over de adviezen die de 

referendumcommissie heeft uitgebracht naar aanleiding van deze verordening. Dus er staat ook, en daar wil ik 

u alvast even voor waarschuwen, er staat een aantal adviezen genoemd, 1 tot en met 8. Als u alvast even wil 

kijken of u daar straks mee gaat instemmen of niet, dan doe ik gewoon straks even een rondje. Hartelijk 

welkom mevrouw Veerbeek. Gaat u zitten. Dus nogmaals, mevrouw Veerbeek is hier om eventuele vragen van 

deze commissie te kunnen beantwoorden. Wie mag ik als eerste het woord geven? Ja, mevrouw Van der 

Windt. 

Mevrouw Van der Windt: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, bij een referendum is D66 altijd van de partij. Ja, ik zou 

zeggen: het is ontzettend jammer, en ik weet dat er sommige mensen zeggen dat het schandalig is, maar dat 

het echt jammer is dat het zo lang heeft geduurd voordat we aan deze referendumverordening toekomen. 

Wat ik mij afvroeg is wat de burgemeester vindt van de opmerkingen die de referendumcommissie heeft 

gemaakt, en waarom is de conceptverordening daar niet aan aangepast? Wij vinden zelf dat de 

subsidieregeling in de huidige verordening beter is dan in de nieuwe regel… in de nieuwe verordening. En wij 

vinden het terecht dat die bevoorrechte positie van individuele raadsleden om om een referendum te 

verzoeken verdwijnt, maar we zouden het wel heel prettig vinden dat de raad om een referendum kan 

verzoeken, bijvoorbeeld als de raad merkt dat bepaalde maatregelen dat daar gewoon verdeeldheid over is en 

dat het goed is om daar informatie over te hebben. En als daar een meerderheid voor is in deze commissie, 

zou ik de burgemeester willen verzoeken om het stuk terug te nemen, aan te passen en dan in de volgende 

commissie opnieuw voor te leggen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Van der Windt. Mijnheer IJsbrandy. 

De heer IJsbrandy: Ja, dank u wel. Wij kunnen ons in grote lijnen vinden in dit voorstel. We hebben twee kleine 

opmerkingen. In de toelichting staat dat het referendum uitdrukkelijk als advies aan de raad bedoeld is. We 

zouden willen voorstellen om dat in artikel 1b dan ook in de verordening zelf toe te voegen, zodat dat 

eenduidig duidelijk is. En tweede is dat in artikel 3 5 over de herbenoeming van leden van de 

referendumcommissie zouden we willen voorstellen toe te voegen dat deze leden eenmaal herbenoemd 

kunnen worden voor zes jaar, dus in totaal dan twaalf jaar. Dat is het. 
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De voorzitter: Dank u wel mijnheer IJsbrandy. Wie mag ik het woord geven? Mijnheer Klaver. 

De heer Klaver: Ja voorzitter, het CDA heeft eerder in deze commissie kort en krachtig gezegd: wat ons betreft 

trekken we de verordening weer helemaal in. Heeft dit geen meerderheid, dan kiezen we consequent voor de 

minst vergaande maatregelen. Het kost veel geld, het levert niets op, polarisatie, behalve polarisatie en 

nepnieuws. Wat ons betreft is de nu voorliggende verordening niet beslissingsrijp. En dan hoef ik alleen maar 

te wijzen naar de adviezen van de referendumcommissie, die haalt eigenlijk de hele verordening overhoop. 

Wat dat betreft sluit ik me aan bij D66, de oproep aan de burgemeester om die adviezen eerst te verwerken in 

de verordening terug te laten komen en ik kan me zomaar voorstellen dat als de verordening dan deugt, ook al 

zijn we tegen een referendum, dat we wel kunnen instemmen met een verordening die aan de kwaliteitseisen 

voldoet, maar dat is nu absoluut niet het geval wat ons betreft. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Klaver. Mijnheer Aynan. Ik hoorde dat u het woord wilde, maar ik had het 

even gemist. 

De heer Aynan: Ja, wat … 

De voorzitter: Nou, alstublieft, alstublieft. U heeft het woord. 

De heer Aynan: Dank u wel voorzitter. Ja eigenlijk heel kort, want aan het begin van de vergadering heb ik 

voorgesteld om de verordening van de agenda te halen. Want we zitten eigenlijk, eigenlijk, we zitten helemaal 

aan het einde van de rit en juist een referendum gaat over draagvlak en legitimiteit. Nou, we zijn aan het 

einde van onze rit en dan vind ik het eigenlijk niet legitiem om dan de volgende raad met deze verordening te 

belasten. Laat hen erover gaan, want dan hebben zij ook nieuwe legitimiteit gekregen bij de nieuwe 

verkiezingen. En ik kan u verzekeren, de samenstelling is sowieso anders en wie weet denkt de raad er dan 

anders over. Dus laat het aan hen. 

De voorzitter: Mijnheer Aynan heeft een interruptie van mevrouw Van der Windt. Gaat uw gang. 

Mevrouw Van der Windt: Ja mijnheer Aynan, ik vraag me af, ik hoor wat u zegt van we moeten het uitstellen, 

want dan komt er een nieuwe raad. Betekent dat dat u eigenlijk vindt dat de raad vanaf nu helemaal moet 

stoppen met vergaderen omdat er binnenkort een nieuwe raad komt en er dan verkiezingen zijn geweest? 

De heer Aynan: Eigenlijk is dat een hele goede vraag mevrouw Van der Windt. Niet alles, maar controversiële 

zaken zoals dus ook in de Tweede Kamer gebeurt. Dit vind ik echt gewoon een belangrijk stuk, dus 

controversieel verklaard en dan moet dat inderdaad na de verkiezingen besloten worden. Maar ik hoor dat 

andere fracties om ander redenen om uitstel vragen. Nou, van mij mag het, draagvlak daarvoor. Maar 

voorzitter, ik zou eigenlijk ook wel willen weten hoe de referendumcommissie daarover denkt. Zo een laatste 

vergadering dan nog eens even een referendumverordening ter hand nemen, wat vinden zij qua legitimiteit? 

Want daar gaat een referendumverordening over. Voorzitter, nog één inhoudelijk ding. Er staat wel veel in 

waarin dit oude raadslid zich in kan vinden. Wel een, ja iets waar ik toch echt gewoon grote vraagtekens bij 

heb. Want de referendumverordening gaat dan uitsluitend nog over ontwerpraadsbesluiten. En als we nou, 

kijk een referendum gaat ook over de stad, de legitimiteit ook van het stadsbestuur. Als het college nou iets 

besluit dat de hele stad aangaat, heeft de stad dan niet het recht om daar een referendum over te organiseren 

en dus ook aan de noodrem te kunnen trekken? Waarom alleen raadsbesluiten? 

De voorzitter: Mijnheer Bloem. 
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De heer Bloem: Voorzitter, de SP is een groot voorvechter van referenda. Toen D66 haar eigen voorstel liet 

sneuvelen in de Tweede Kamer, hebben wij het in Den Haag weer voortgebracht. En ook hier lokaal zijn wij 

grondig voorstander van een aanvulling op onze democratie. Want het idee dat we mensen kiezen voor vier 

jaar en daarmee de kous af is, dat is niet in overeenstemming van de realiteit en dat ziet de raad ook in. De 

raad heeft onder andere gekozen voor een experiment, andere experimenten op basis van democratie, en een 

referendum is een belangrijk instrument. Wat SP betreft zou het niet alleen adviserend moeten zijn. Het is een 

noodrem voor de bevolking richting de volksvertegenwoordiging en dan zou het wat ons betreft ook bindend 

zijn. Daar zullen wij volgende periode dan ook een voorstel voor in gaan dienen. Dat is hoe wij het instrument 

van een referendum zien. Ik sluit mij wel aan bij de … 

De voorzitter: U heeft een aantal interrupties. Mijnheer Aynan, gaat uw gang. 

De heer Aynan: Ja, als ik zo’n beetje peil, dan is de kans groot dat het nog deze periode komt. Waarom wacht 

u met een voorstel tot de volgende periode? 

De heer Bloem: Nou voorzitter, ik, u zegt het gaat over, dit is, ik laat de kiezer zich daar graag over uitspreken. 

Hetzelfde argument wat u inbrengt om het later te doen. Wij vinden dat eigenlijk wel heel belangrijk hoe, 

zeggen de Haarlemmers goh, we laten het de komende vier jaar over aan deze wijze mannen en vrouwen, of 

willen we een noodrem hebben. Dat is een keuze die voorligt, want de SP is absoluut voor een correctief 

referendum. Dan sluit ik ook even aan bij de vragen die zijn gesteld rondom het advies van de 

referendumcommissie. Dat zijn namelijk volgens mij allemaal hele goede voorstellen. Waarom zijn die niet 

meteen overgenomen in dit voorstel? Dat is de vraag. En meer specifiek, wat SP echt niet begrijpt is dat het, 

de opkomstdrempel die erin is gezet, dat die nog in de vorige referendumverordening zat, in de huidige, dat 

die weer is opgenomen, terwijl bewezen is en onderzocht dat het een absolute vertroebeling is van het 

instrument. Door een opkomstdrempel in te voeren geef je iemand die ja wil stemmen, of die voor het 

gevestigde beleid is, twee keuzes om die uit te brengen. Namelijk niet op komen dagen, of ja stemmen. Dat 

zorgt voor vertroebeling. En dat is niet een mening, dat is niet alleen een filosofische gevolgtrekking. Het is 

eigenlijk een uitbreiding van het business dilemma. Het is ook gewoon wat de praktijk is gebleken uit 

kiezersonderzoek, bijvoorbeeld als we kijken naar het landelijke Oekraïnereferendum. En ik kan dat niet 

staven, maar ik sluit niet uit dat het zeker een rol heeft gespeeld bij het meest recente parkeerreferendum. 

Dus wat SP betreft is dat al helemaal duidelijk en erg belangrijk, geen opkomstdrempel. Kijk, het nemen van 

een besluit tot een referendum, dat moet niet even zo gebeuren. Daar is steun vanuit de bevolking voor nodig, 

daar is dan wel een politiek besluit voor nodig, daar hoort ook in deze verordening nodig, dus dat moet de 

gemeenteraad ook zelf kunnen doen. Maar om daarna nog een keer een drempel op te leggen, dat is dubbel, 

dat is niet effectief en doet echt afbreuk aan het instrument. Dus geen opkomstdrempel. 

De voorzitter: Mijnheer Aynan. 

De heer Aynan: Mijnheer Bloem, u mag best weten dat ik daar laat ik zeggen persoonlijk ook mee worstel, 

opkomstdrempel. Maar stel dat, dat slechts, nou even een raar getal, 1,3 procent op komt dagen. Vindt u dan 

dat zo’n referendum dan nog steeds in uw optiek zelfs correctief geldig is? 

De voorzitter: Mijnheer Bloem. 

De heer Bloem: Nou voorzitter, dan vind ik net zoals met andere verkiezingen dat de mensen die wel hun 

burgerplicht hebben voldaan door aan de oproep van de mensen die het initiatief hebben genomen of van de 

gemeenteraad, dat die gehoord moeten worden en dat daarnaar geluisterd moet worden. En dat maakt ook 
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duidelijk naar mensen: het is niet maar een advies. U heeft, als u komt, dan wordt er iets met u gedaan. Het 

gaat echt om de combinatie van dat het niet zomaar een loze poll op het Haarlems Dagblad is. Het is een 

referendum. En dit argument van ja, als er niet genoeg mensen komen stemmen, hoe legitiem zijn wij? Daar 

worstel wij nu ook mee als gemeenteraad. Moeten wij dan ook vier jaar terughoudend zijn? Nee, de 

democratie betekent ook een plicht. Als je ergens iets van vindt, moet je komen stemmen. Kom je niet, dan 

zijn de ervaringen, dan zijn de gevolgen er ook voor jou. 

De voorzitter: Wie mag ik het woord geven? Mijnheer Van den Raadt, gaat uw gang. 

De heer Van den Raadt: Ja, ik had nog een interruptie, want mijnheer Bloem, u zegt best zinnige dingen. En 

dan zegt u: dat moeten we dan de volgende keer besluiten, want daar moet de bevolking over nadenken. 

Maar u kan toch als SP best iets indienen waarvan u weet dat uw achterban van de SP het daarmee eens is? 

Dus zo werkt dat toch ook, of niet? 

De heer Bloem: Voorzitter, ik kan nu alvast voorstellen indienen, zal ik ook zeker doen als die, de verordening 

niet aangepast wordt voordat hij in de raad komt als het gaat om de opkomstdrempel, dat gaan we zeker 

doen. Maar over het correctieve referendum heb ik, kan ik het nu indienen, maar ik heb de inschatting dat er 

wellicht wat meer draagvlak is na de verkiezingen daarvoor. Maar ik zou het ook nu kunnen doen, dat is 

arbitrair. 

De voorzitter: Mijnheer Klaver. 

De heer Klaver: Ja, u wilt een correctief referendum zonder drempel, opkomstdrempel. Stel dat er nou een 

partij is, of een groep is die ook met heel veel geld heel veel mensen weet te mobiliseren, tien procent. Wat 

denkt u daarvan? 

De voorzitter: Mijnheer Bloem. 

De heer Bloem: Ik denk dat in democratieën waar geld bepaalt wat de uitkomst is, dat er grote gevaren zijn, 

zoals we ook in Amerika hebben gezien. Maar dat betekent niet dat wij daarmee het vertrouwen in 

democratie en het instrument van de directe democratie weg moeten gooien. Het is een aanvulling op wat wij 

onze democratie die ook nodig blijkt. Mensen voelen zich niet, gaan niet meer akkoord met ik stem een keer 

in de vier jaar. Sterker nog, dat doen ze steeds minder. We moeten mensen meer betrekken en laten weten: 

ja, jullie kunnen meer dan alleen stemmen, tussendoor kunnen jullie ook ons op een noodrem trekken als dat 

nodig is. 

De voorzitter: Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Wisse. 

Mevrouw Wisse: Dank u wel voorzitter. Slechts één vraag. Wij vragen ons ook af zoals diverse fracties voor ons 

waarom de opmerkingen van de referendumcommissie niet verwerkt zijn en of dat niet beter alsnog kan 

gebeuren en we dan dus in de volgende commissievergadering hierop verder kunnen praten. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Wisse. Mijnheer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, Trots sluit zich daar wel bij aan. En er zijn goede opmerkingen gemaakt over 

stukken die nog toegevoegd kunnen worden, geen opkomstdrempel en correctief. Daar zijn we ook helemaal 

voor, dus dat zullen we van harte steunen als mensen daarmee komen. Ja, wij verbazen ons ook weer een 
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beetje over wat er hier allemaal door mensen gezegd wordt. D66 is een groot voorstander van het 

referendum. Ik heb in die vier jaar nooit een referendumvoorstel van D66 gezien, ik heb nooit steun gezien 

van de D66 voor een van de vier of vijf referendavoorstellen die er zijn geweest. Het CDA heeft het over dat 

het leidt tot nepnieuws. Dan zou het wel handig zijn als er dan de definitie van nepnieuws bij gezegd wordt, 

want dan kan je net zo goed zeggen wat er nu allemaal over corona is gezegd en wat naderhand niet waar 

bleek te zijn, was vanaf het begin ook nepnieuws. Ja, zo kunnen we er nog wel een heleboel bij halen, wat 

natuurlijk helemaal voor de rest nergens op slaat. Het belangrijkste is dat je inderdaad als partij in de politiek 

begint aan een vier jaar periode waarbij je het enige wat je kan zeggen is dat je zegt: hier heeft u ons 

partijprogramma en u mag op ons stemmen, maar wat doe je dan als er dingen langskomen, bijvoorbeeld 

corona, wat helemaal nooit in een partijprogramma heeft gestaan? En dan is het natuurlijk hartstikke netjes 

als je mensen een kans geeft om daar iets over mee te, mee te doen, mee te praten, mee te besluiten, door 

een referendum of een andere optie, maar een referendum is natuurlijk een prima optie die in Zwitserland 

fantastisch werkt. Dus waarom gaan we dat niet eens een keertje gewoon in zijn grote omvang proberen in 

Haarlem en niet allemaal met angst voor nepnieuws, opkomstdrempel. Wat gebeurt er als een partij is die 

heel veel geld heeft? Nou wat denkt u dat er in de landelijke politiek gebeurt als er landelijke verkiezingen 

zijn? Landelijke partijen die krijgen van de belasting heel veel subsidiegeld, dat is meer als tien, vijftien 

miljoen. Partijen die net nieuw meedoen die hebben daar helemaal geen aanspraak op en die moeten alles uit 

hun eigen zak betalen. Dus dan kan je als je dat argument gebruikt van het referendum is misschien niet 

helemaal goed want als je veel geld hebt kan je het beïnvloeden, dan zou dat hetzelfde argument bij de 

landelijke politieke verkiezingen ook moeten zijn. Bestaande partijen die krijgen, dat heeft nog D66 mijnheer 

Jetten geregeld, die krijgen nog meer geld vanuit de subsidiepot en alle nieuwe partijen die krijgen niks. 

Hetzelfde zie je op lokaal gebied bij de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale partijen die krijgen ook niks, die 

moeten ook alles uit hun eigen zak betalen. Dus als we daar dan een probleem van maken, dan zou ik het ook 

breder willen trekken en dan daar ook een probleem van maken. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Van den Raadt. Verder geen opmerkingen? Ja, mijnheer Drost. 

De heer Drost: Ja, dank u voorzitter. Nou in het kort, wij zagen onze voorkeuren verwerkt in de nieuwe 

verordening. We hebben natuurlijk op basis van een stuk of acht punten een aantal keuzes kunnen maken, die 

zagen we verwerkt. Verder zien we het advies ook nog van de referendumcommissie. Daar zagen we hele 

zinvolle dingen in die ook wel meerderen hier ook in de commissie zeggen, dus volgens mij kunnen die wel 

verwerkt worden, op de, op die drempel misschien na. We hebben in eerste instantie ook wel gezegd: die 

dertig procent die achten we wel zinvol. Ik moet zeggen dat ik daar, nou, ik kan daar argumenten voor en 

tegen voor verzinnen. In sta er redelijk neutraal in in die drempel. Maar goed, ik wacht even af. Ik was ook 

benieuwd hoe we de discussie misschien nog hier zouden voeren. Ik kan me ook voorstellen dat er enige 

moeheid is over deze verordening, maar ik, onze voorkeur heeft het wel om tot enige afronding te komen 

rond dit dossier. 

De voorzitter: U heeft twee interrupties, waarvan de eerste van de heer Bloem. Gaat uw … 

De heer Bloem: Ja voorzitter, GroenLinks wil graag discussie over die opkomstdrempel, maar hoe staat 

GroenLinks daarin? Want ik hoor voor of tegen, maar blanco? Of … 

De heer Drost: Ja, misschien dat ik op dat schuifje, als het mijn stem was geweest zou ik een beetje in het 

midden hem hebben geschoven ja. Nee, ik denk dat voor… ik dat een referendum wel enige opkomst, wel enig 

gewicht mag hebben, dus daarom hadden we ook hier in eerste instantie gezegd vorig jaar: we zien die 

drempel wel als nuttig. Maar als dat in het, in de hand werkt vervolgens dat het lijkt alsof het daarmee 
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bindend zou zijn als je die dertig procent haalt, dan, nou kan me voorstellen dat je die niet doet. Dus daarom 

dat ik zei: nou ja goed, ik kan voor en tegen voor verzinnen. 

De voorzitter: Mijnheer Klaver. 

De heer Klaver: Ja, ik heb een vraag aan GroenLinks. De verordening voorziet niet in regels, processen als het 

initiatief voor het referendum bij de raad ligt. Dat is ook het eerste punt waar de referendumcommissie advies 

over geeft. Dat is ook waar ik vragen over heb gesteld. Vindt u niet dat dat eigenlijk gewoon in deze 

verordening geregeld zou moeten zijn dat als het initiatief bij de raad ligt, dat daar ook regels en procedures 

voor moeten gelden zoals hier in deze verordening geldt als het initiatief bij de bevolking ligt? 

De heer Drost: Ja, ik denk dat dat wel zinvol is, maar volgens mij was, dat zat toch in dat voorstel van dat 

artikel 7 volgens mij? Dat dacht ik dat het voorstel was en daarom om dat over te nemen, maar als dat 

geregeld kan worden graag. Dus inhoudelijk zijn we het eens. 

De heer Klaver: Het zit in ieder geval, voorzitter het zit in ieder geval in het, in een model. De mogelijk wordt 

geboden door het model van de VNG, is hier niet in verwerkt, dat is een van de zoveel punten van de 

referendumcommissie. En ja, wat ons betreft voldoet het aan dan niet aan de kwaliteitseis. Bent u dat met ons 

eens, dat het gewoon eerst even teruggenomen moet worden, goed die adviezen langs de meetlat leggen, 

verwerken en dan terugkomen? 

De heer Drost: Ik ben het ermee eens dat dat advies, wat ik ook wel gezegd heb ik mijn termijn, volgens mij is 

dat een goed advies en neem dat over. Mijn enige twijfel zat nog even bij die dertig procent. Ja, qua proces, 

kijk als het nog toegevoegd kan worden voordat het richting de raad gaat, ja misschien liever dat, ook omdat 

we er een klap op willen geven. Ik snap best dat u nog even in uw voorstel terug moet, maar tegelijkertijd 

denken we ook wel: laten we ook een beetje stappen hiermee zetten. 

De heer Klaver: Voorzitter, nog een keer. 

De voorzitter: Ja, gaat uw gang mijnheer Klaver. 

De heer Klaver: Ja, denkt u niet dat er met de adviezen van de referendumcommissie, dat de verordening zo 

ingrijpend wordt aangepast dat het wel wenselijk is dat die eerst nog een keer terugkomt in de commissie 

Bestuur alvorens afgetikt te worden door de raad? 

De heer Drost: Nou, ik wacht even de reactie af, maar ik dacht in eerste instantie dat het nog wel zou kunnen 

worden toegevoegd, maar als dat echt zo’n grote ingreep is, dan moet het misschien terug. Maar het heeft, ja 

het, ik wil ook gewoon dingen besluiten en dingen vaststellen. Dus enige doorgang vinden wij wel prettig. 

De voorzitter: Verder nog bijdragen? Nee. Burgemee… Wat, waar? Mijnheer Smit, u zit zo ver in het hoekje. 

Gaat uw gang. 

De heer Smit: Ja en ik ben er toch vrijwillig ingezet hoor, of in gaan staan, zitten. Ik heb veel gehoord en laat ik 

constateren dat ik mij toch voornamelijk herken in de woorden van het CDA. Er moet nog wel wat revisie 

gepleegd worden. Dank u wel. 
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De voorzitter: Dank u wel mijnheer Smit. Ik zei net burgemeester gaat uw gang, maar eigenlijk wilde ik eerst 

even de kans geven aan mevrouw Veerbeek? Veerbeek. Sorry, ik zei alsmaar Verbeek. Daar mag u wat van 

zeggen hoor. Dat is fout namelijk. Mevrouw Veerbeek van de referendumcommissie, gaat uw gang. 

Mevrouw Veerbeek: Dank u wel voorzitter. En ja, dank u wel ook, we hebben toch, ik heb net veel 

waarderende woorden gehoord voor het advies van de referendumcommissie. Dat waardeer ik zeer, want wij 

werken tenslotte voor u en ik ben blij dat wij u ook goed ten dienste kunnen zijn op deze manier. Ik heb 

eigenlijk dacht ik maar een concrete vraag gehoord die gericht was aan de referendumcommissie. Dat was de 

vraag of het wel wenselijk zou zijn om in een van de laatste raadsvergaderingen van de huidige raad om dan 

nog een nieuw referendum, of een herziene referendumverordening vast te stellen. Het woord legitimiteit 

werd ook genoemd. Het is misschien wel aardig om even te melden, vorige week zat ik in de raadsvergadering 

van de gemeente Zaanstad waar een nieuwe referendumverordening werd vastgesteld. Ook daar mag ik 

voorzitter zijn van de referendumcommissie. Ik dacht dat twee weken daarvoor in Leiden een nieuwe 

referendumverordening is vastgesteld en ik dacht in december in de gemeente Amsterdam. Nou, die woorden 

durf ik echt niet in mijn mond te nemen. Kijk, vaak is het zo dat er bijvoorbeeld een referendum is geweest, 

dat daardoor door de evaluatie van het referendum gedacht is: de verordening moet toch echt wel worden 

aangepast op een aantal punten. Heeft niet altijd de hoogste prioriteit, maar dan komen er op een gegeven 

moment raadsverkiezingen en vaak is het wel zo dat dan gedacht wordt: laat de raad, die ervaring heeft met 

het referenduminstrument, die het referendum heeft meegemaakt, laat die dan een gewijzigde 

referendumverordening vaststellen. Maar het is aan u als raad, wij als referendumcommissie kunnen u op dit 

punt niet adviseren. Een andere opmerking die ik toch even wil maken, er werd net ook even gesproken over 

een bindend referendum of over een correctief referendum. En dat zijn woorden die nog wel eens tot 

verwarring leiden en die door elkaar gehaald worden. En ik wou toch alleen even meegeven: een bindend 

referendum is in Nederland niet mogelijk. Een bindend referendum, daarvoor moet eerst de Grondwet 

gewijzigd worden. En een bindend referendum is dat de uitslag wordt opgevolgd door de raad, dat u dus 

eigenlijk geen afweging meer kan maken. Daarom moet dus ook de Grondwet worden gewijzigd, want op dit 

moment bent u gewoon het hoogste orgaan en u neemt de besluiten en u kunt zich alleen laten adviseren 

door de burgers. De burgers kunnen het niet van u overnemen. Een correctief referendum, en die, ja die 

woorden worden echt vaak door elkaar gehaald, maar een correctief referendum is adviserend aan de raad, 

maar het is een referendum dat plaatsvindt nadat het raadsbesluit is genomen en niet vooraf zoals in de 

huidige verordening is opgenomen. Dat was het denk ik. 

De voorzitter: Ja en ik heb al een paar voorzichtige vingers. Ik wilde u even laten uitspreken, maar ik zag al een 

paar voorzichtige vingertjes, onder andere het vingertje van de heer Aynan, gaat uw gang. 

De heer Aynan: Ja, het was een klein vingertje voorzitter. Kijk, ik snap heus wel dat, het is geen laat ik zeggen 

officieel advies dat ik van u vraag, maar dan citeer ik een ex-wethouder uit Amsterdam: u gaat er niet over, 

maar vindt u er iets van? Dat, ik … 

De voorzitter: Gaat uw gang. 

Mevrouw Veerbeek: De vraag is dus: vindt de referendumcommissie er iets over dat u op dit moment vlak 

voordat de verkiezingen zijn een nieuwe verordening vaststelt? 

De heer Aynan: Heeft u daar een idee van? Want ik, u zit namelijk om bepaalde reden in die 

referendumcommissie … 
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Mevrouw Veerbeek: Ik geef het voorbeeld dat het dus in meerdere gemeenten gebeurt. Dat geeft eigenlijk 

impliciet aan dat er … 

De heer Aynan: Ja, als elders … 

Mevrouw Veerbeek: … geen overwegend bezwaar tegen is. En heel eerlijk, als de nieuwe raad hele andere 

ideeën heeft over het referenduminstrument, dan kunnen zij natuurlijk ook heel snel een verordening 

intrekken. Dat is dan echt aan de nieuwe raad, ja. 

De heer Aynan: Heel snel in Haarlem. Dit heeft volgens mij ook zes jaar geduurd. 

De voorzitter: Mijnheer Bloem. 

De heer Bloem: Ja, ik denk dat ik te snel inderdaad ben met mijn correctieve referendum, want als ik het goed 

begrepen heb is er wel in september 2020 een algemeen initiatiefwetvoorstel voor een correctief referendum 

opgenomen en net is er ook een amendement opgenomen dat het ook voor lokale overheden bindend zou 

kunnen zijn. Maar begrijp ik dat goed dat dat nog niet verwerkt is grondwettelijk, er moeten sowieso altijd 

twee verkiezingen overheen. Is, zit ik daar goed? 

Mevrouw Veerbeek: Half goed en half niet goed. Als ik dat goed zeg is er, is de eerste lezing, is die inderdaad 

door beide kamers behandeld. Een grondwetswijziging moet twee keer door het hele parlement, dus een 

grondwetswijziging duurt gemiddeld acht jaar of nog langer. Tevens is gewijzigd in het oorspronkelijke 

voorstel, het oorspronkelijke voorstel was dat het bindend referendum zou gelden voor alle bestuursorganen. 

Of tenminste, eigenlijk maar drie. Voor het Rijk, de nationale wetgeving, voor provinciale wetgeving en 

gemeentelijke wetgeving. Er is … De VNG heeft geadviseerd, of heeft erop gewezen dat het best raar is dat 

zo’n wet wordt ingevoerd zonder dat gemeenten om advies is gevraagd en de VNG is dan spreekbuis van 

gemeenten, en dat er zomaar door het Rijk de gemeentelijke autonomie wordt ingeperkt door dit te bepalen 

dat altijd ook over de besluiten van u als gemeenteraad, er een correc… een bindend referendum zou kunnen 

komen. Er waren Kamerleden die inderdaad dachten: ja, wij ga…, wij, bestuursorganen staan naast elkaar en 

wij zijn niet hiërarchisch hoger, wij moeten dit niet gaan bepalen voor de provincie en eigenlijk ook voor de 

waterschappen en voor de gemeenten. Dus in de wet is een wijziging aangebracht, dus de wet is nu, ziet op 

een referendummogelijkheid voor alle nationale wetten. En zowel de, als dit weer door de grondwetswijziging 

een feit is, kunnen provincies en kunnen gemeenten ervoor kiezen om ook bindende referenda in te voeren. 

Maar ja, dat duurt dus nog wel een tijd. 

De heer Bloem: Oké, dus inderdaad wat ik zeg, wordt dus het bindende karakter is nu nog niet mogelijk, maar 

dat zou na de tweede, als de tweede lezing afgerond is wel mogelijk kunnen zijn. 

Mevrouw Veerbeek: Ja. 

De heer Bloem: Dat is ook het antwoord op uw vraag. 

De voorzitter: Ja, mijnheer Drost. 

De heer Drost: Ja, even puur informatief. U geeft aan: in Amsterdam, in Leiden onder andere zijn nieuwe 

verordeningen vastgesteld. Zat daar die opkomstdrempel in, dat u nog even toevallig weet? 
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Mevrouw Verbeek: Bij Amsterdam weet ik heel zeker, die is eruit gehaald. En in Leiden dacht ik ook. Het heeft 

denk ik ook echt te maken met het feit dat er in de nieuwe VNG-modelverordening uit 2019 heel bewust voor 

is gekozen om die drempel er eigenlijk ook uit te halen, en veel gemeenten kijken sowieso naar het VNG-

modelverordening en wegen dan af … En ook heel eerlijk de ervaring die eerder is geweest met referenda, ook 

op nationaal niveau, waardoor veel meer duidelijk is geworden dat zo’n opkomstdrempel voor burgers heel 

verwarrend is, ook strategisch gedrag in de hand kan werken en dat je dat misschien gewoon niet moet doen. 

De voorzitter: Mijnheer IJsbrandy, u had nog een vraag? 

De heer IJsbrandy: Opmerking eigenlijk. Het feit dat, kijk, een referendum geeft altijd gedoe. Er zijn ook 

partijen die principieel eigenlijk tegen referenda zijn en partijen die ervoor zijn, dus voor de partijen die tegen 

zijn zal de verordening nooit goed genoeg zijn. En misschien bestaat de perfecte verordening ook wel niet. Dus 

de vraag is gewoon: heb je er een of heb je er niet een? Uiteindelijk is de weging ook van een 

opkomstpercentage ligt altijd bij de raad. Ik, volgens mij was ook ons advies om die drempel er inderdaad uit 

te halen, zien wij ook de toegevoegde waarde niet per se van in. Maar ik denk dat het gewoon belangrijk is dat 

we zo’n verordening hebben als gemeente en daar zullen we van geval tot geval er altijd wel weer tot verdere 

bijstelling komen. Maar het is, ik, we sluiten ons aan bij GroenLinks dat we nu een keer een klap erop moeten 

geven, zodat we gewoon hiermee verder kunnen. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer IJsbrandy. Over klap gesproken, dan geef ik nu graag het woord aan de 

burgemeester. Gaat uw gang. 

Burgemeester Wienen: Ja, dank u wel. Interessant om te volgen, vooral ook omdat de bescheidenheid van het 

college toch kennelijk ook niet altijd goed werkt. Wij hebben namelijk zo goed mogelijk van tevoren aan u 

gevraagd hoe u het wilde. Dat hebben verwerkt, en nu zegt u: wat een rare dingen staan erin. Ik zal er een 

paar noemen, die staan erin omdat u het wil. En als u er nu anders over denkt, vind ik het ook best. Maakt mij 

niet uit. Het is echt een verordening waarvan het college heeft gezegd: het is een instrument waarbij het heel 

erg belangrijk is dat de raad er goed over nadenkt, keuzes maakt en daar hebben wij helemaal niet de neiging 

om als college te zeggen: wij vinden het heel belangrijk om ons stempel erop te drukken. Het gaat er echt om 

dat u als raad daarin keuzes maakt. Maar dat heeft wel geleid tot wat hier voorligt. Ik zal er een paar 

voorbeelden van noemen. Dan de opmerkingen van de referendumcommissie. Ik, volgens mij was het de wens 

van uw commissie dat de referendumcommissie niet adviseert richting college, maar richting u. En dus hebben 

wij dit doorgestuurd naar u en u beoordeelt wat ermee gebeurt. Als u zegt: joh, fantastisch, wat een mooie 

opmerkingen, allemaal verwerken, dan gaan wij dat morgen verwerken en dan krijgt u wat mij betreft morgen 

het met al die opmerkingen terug. Maar u bent degene die erover gaat. En dan moet u niet verwijten aan het 

college van hoe kan u dat nou negeren? Wij negeren het niet, sturen het naar u, want u bent de baas. 

Overigens vind ik wel dat de referendumcommissie hier en daar in haar formuleringen dan wel weer 

bewoordingen kiest waarvan ik denk: dat is of onheus naar u of naar ons. Het zijn inconsequente en niet goed 

doordachte voorstellen. Dan denk ik nou, ook daar wil ik dan nog wel wat kanttekeningen bij plaatsen. Ik zou 

zeggen: doe daar dan iets bescheidener over en zeg: wij adviseren in een andere richting. 

De heer Bloem: Het ging net zo goed, voorzitter. 

Burgemeester Wienen: Ja, ja ik … 

De voorzitter: U wilt reageren, mijnheer Bloem. U wilt het opnemen voor de referend… ik voel hem 

aankomen. 
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De heer Bloem: Voorzitter, wij hebben als raad dus een referendumcommissie ingesteld en dan gaat u als 

burgemeester zeggen dat die zich wat bescheidener op moet stellen. Dat vind ik een beetje de omgekeerde 

volgorde. 

Burgemeester Wienen: Tegenover u vind ik het niet, kijk er zijn een aantal dingen van de dingen die u gewild 

hebt dat het werd opgenomen, daarvan wordt er dan gezegd: dat is inconsequent en niet juist doordacht. Ik 

vind het uitstekend, dat mogen ze natuurlijk best zeggen, maar wat mij betreft zijn er ook best argumenten 

voor en daar kan je dan met elkaar over hebben. En dat moeten we vanavond doen volgens mij en dan 

bepaalt u wat er gebeurt. 

De heer Bloem: Voorzitter, ik heb de burgemeester op heel veel momenten gemist om op te komen voor de 

rechten van individuele raadsleden, maar in dit geval … 

Burgemeester Wienen: Nooit te laat, nooit te laat, toch? 

De heer Bloem: In dit geval denk ik echt dat wij mans genoeg zijn dan wel vrouws genoeg, excuseer, om daar 

gewoon zelf daar wat van te vinden. 

Burgemeester Wienen: Goed, maar dat u het dus bijvoorbeeld als advies toegevoegd krijgt was uw eigen 

wens. Dan de vraag, dat is misschien wel een van de belangrijkste vragen en de heer Klaver die is daar ook 

heel erg klip en klaar over, die zegt: dat is kwalitatief voldoet dat niet, en ook de commissie die zegt: dat is 

toch raar dat je een eventueel initiatief van de raad niet aan dezelfde spelregels onderwerpt als een initiatief 

van burgers. Daarin is de commissie overigens in haar commentaar niet consequent, want ze zegt zelf op 

pagina 2: als de raad het initiatief neemt, dan is er meer mogelijk dan wanneer het om burgers gaat. Nou, zou 

ik zeggen: oké, dus er is wel degelijk verschil. En ik snap dat ook. Het punt is: u als raad gaat erover. En u kunt 

zeggen: wij willen als het om een referendum gaat dat voor onszelf ook exact vastleggen. U kunt ook zeggen: 

er zijn een aantal procedurele punten, dat hebben we ook geantwoord, dat is ook geantwoord op technische 

vragen van de heer Klaver, daar zal altijd aan voldaan moeten worden, maar er zijn er ook een aantal, daar 

bent u zelf bij. En u kunt zelf als u in meerderheid zegt: wij vinden dat gewenst om het op deze manier te 

doen, kunt u dat ook doen. U kunt ook zeggen: daar willen wij van afzien, want we willen het nu in de 

verordening vastleggen en als we het dan anders willen, dan veranderen we eerst de verordening en daarna 

doen we dan wat we willen. Dat kan ook, en ik wijs er dus in ieder geval op dat het is niet een principieel punt, 

het is uw punt en u moet daar gewoon een keuze in maken, maar zo gek vind ik het niet dat u zichtzelf daarin 

iets meer ruimte geeft. En nogmaals, op pagina 2, ik zal het u voorlezen, daar schrijft de 

referendumcommissie: als de raad het initiatief neemt is er eventueel meer mogelijk. Ja, dat denk ik ook. Dat 

kan. En als u dat wilt uitsluiten, dan moet u dat zo goed mogelijk formuleren, dan kan u niks meer dan wat de 

referendumverordening toestaat, tenzij de referendumverordening verandert, want dan kan u weer wel wat 

meer. Dat is de achtergrond van het feit van bij een initiatief van de raad doen we het op deze manier. Er is 

nog een punt. De referendumcommissie die zegt: je moet ook één raadslid de mogelijkheid geven om het 

initiatief te nemen. Daar is op zich niks op tegen. Als een raadslid dat wil kan die een voorstel voorleggen aan 

de raad en de raad besluit ja of nee. Maar je kunt ook zeggen: nee, dat gaan we procedureel vastleggen. Dat 

hadden wij, dat stond in de vorige verordening en u heeft uitdrukkelijk ervoor gekozen om te zeggen: dat 

willen wij liever niet, want men was niet enthousiast over hoe dat de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd. En 

het is niet aan mij om te zeggen wat u nu moet doen, maar het was uw wens om deze mogelijkheid niet op te 

nemen in de nieuwe verordening. En als u nu zegt: we nemen het voorstel van de referendumcommissie over, 

uitstekend, zetten we het er weer in. Maar ik vind wel dat u zo reëel moet zijn, want dat moet u niet aan ons 

verwijten. Dat was geen punt van het college, dat was uw punt. U zei: één raadslid. Nou, laat dat raadslid als 
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die dat wil het gewoon aan de raad voorleggen. Als er een meerderheid is, dan gaan we referendum doen. Is 

er geen meerderheid, gaan we niet de hele voorbereidende riedel met procedures doen, omdat één lid het 

wil. En het is aan u. Dan voordracht van het college voor de referendumcommissie. 

De voorzitter: Burgemeester, u heeft een interruptie van de heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja voorzi… ik snap niet helemaal nu wat de bedoeling is. Kijk, in dat stuk van, welke is 

dit, welk stuk is dit, maar hier staat de omschrijving: burgemeester Wienen zegt dat het verbeteren van de 

referendumverordening snel moet worden opgepakt onder verantwoordelijkheid van het college, maar met 

advies van de referendumcommissie. Wat is nu de toegevoegde waarde wat de burgemeester aan het doen 

is? Want die is het stuk aan het oplezen wat we allemaal gelezen hebben en dan zegt hij … Ja maar, wat 

moeten we hier nou precies mee? 

Burgemeester Wienen: Nou, er zijn vragen aan me … 

De heer Van den Raadt: U zegt daarnet van het is, het is … 

Burgemeester Wienen: Ik geef antwoord op vragen, mevrouw … Er zijn echt diverse raadsleden die aan mij 

vragen gesteld hebben en daar geef ik antwoord op. En vooral de vragen van waarom staat er wat er staat. En 

dat is omdat we hier eerder over gepraat hebben. Ik denk, hoe lang is het geleden? Het is alweer maanden 

geleden, hebben we in deze commissie het erover gehad en toen hebt u gezegd: dit heeft acht vragen, ik 

geloof, ik weet niet meer wie het heeft aan heeft gerefereerd, en toen heeft u gezegd: dit is hoe wij het willen. 

En dat hebben we vervolgens vertaald en dat ligt hier nu voor en daar hebben we het over. En als u dan 

vraagt: hoe kon u nou met die rare voorstellen komen? Dan zeg: nou, omdat u dat zei. Dus dat gaat ook over 

dat ene raadslid. En als u zegt van joh, dat moet je er wel in houden, dan moet je dat er vooral ook in houden. 

De heer Van den Raadt: Daar heb ik het niet over, maar als, dan is gewoon het antwoord op al die vragen: dat 

heeft u zelf gewild als raad, klaar. 

Burgemeester Wienen: Nee. Nee, nee, nee, want ik zal, ik geef gewoon antwoord op de vragen en soms is het 

antwoord anders. De voordracht van de referendumcommissie door het college. Ja, de raad gaat erover en 

een voordracht door het college doen we bij allerlei commissies en je kunt het hier anders doen en je kunt ook 

zeggen: waarom zouden we dat hier anders doen dan we het bij andere commissies ook doen? Het is maar 

wat u wilt, maar dat is de reden, omdat we het elders ook doen en wij zien geen principiële reden waarom het 

hier niet zou moeten. De vergoeding, dat was uitdrukkelijk, daar is los van de behandeling van het 

referendumvoorstel in deze commissie diverse keren over gesproken, omdat u bij de herbenoeming van de 

leden van de referendumcommissie bezwaar maakte tegen de vergoedingsparagraaf. Dat kan zijn, maar dat 

kreeg wel steun in deze commissie. Ja, nee dat is zo. Er was één raadslid die zich er druk om maakte, maar er 

waren meer raadsleden die vonden dat ze wel een punt had en dan gaan we dat vervolgens verwerken, dus 

het is nu zoals u het wilde. Vervolgens de taak van de voorzitter van de raad. Dat is ook een discussie geweest 

waar wij eerder met elkaar over gesproken hebben. Wij hebben dus een aantal voorstellen gehad in de, deze 

raadsperiode, waarin moest worden vastgesteld: is dit nou een referendabel onderwerp of niet, voorstel. Toen 

heb ik als voorzitter ervoor gekozen het, de oude verordening die zei dat de voorzitter die moet daar dan iets 

van vinden, en ik dacht: het lijkt mij verstandig, we hebben een referendumcommissie, dus ik vraag ook aan 

de referendumcommissie: wat vindt u daarvan? Toen heb ik in deze commissie de wind van voren gekregen, 

van dat is nergens voor nodig, dat kunt u toch gewoon zelf aan ons voorleggen en dan kunnen wij daar een 

besluit over nemen, dit is een beetje zonde van het geld. Dus ik heb gedacht: u vond dat en dus laten we het 
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dan zoals het vroeger was en dan kan een voorzitter kan als die het gevoel heeft: dit is toch ingewikkeld, dit is 

lastig, kan die de referendumcommissie vragen: kijk ook even, en anders dan kan die het direct zelf afdoen 

omdat het eigenlijk wel heel erg evident is vanuit de verordening gelezen. Het argument van de 

referendumcommissie is: ja, maar ja, het zou natuurlijk wel een beetje politiek kunnen worden en daar moet 

je de burgemeester niet mee belasten, want dat kan een onwenselijke politieke positie opleveren. Het gaat 

om twee soorten beoordelingen. De ene is of het aantal handtekeningen klopt. Ik mag hopen dat wij in dit 

land dat niet een politieke beoordeling vinden, want dan zijn we ver afgedwaald. Dat is, kan de beste man 

tellen, of vrouw. De tweede, dat is: is het onderwerp referendabel. En daarvan denk ik dat uw eigen spelregels 

duidelijk genoeg zijn, wat niet kan en wat wel kan, daar kan je gewoon een oordeel over geven, en als het 

ingewikkeld is, of het is politiek gevoelig, dan kan je daar de referendumcommissie bij inschakelen. Zo kan het, 

en als u zegt: nee wij willen altijd de referendumcommissie horen, dat kan. Geen probleem, dan regelen we 

het zo. Dan de dertig procentdrempel. Dat is een punt dat komt inderdaad niet uit de VNG-modelverordening 

die wij voor het grootste deel wel gevolgd hebben. 

De heer Van den Raadt: Interruptie. 

Burgemeester Wienen: En de achtergrond … 

De voorzitter: Ja mijnheer Van den Raadt, ik heb u gezien, maar ik wil even graag de burgemeester laten 

uitspreken in dit geval. 

De heer Van den Raadt: Oké, dank u wel voorzitter. 

Burgemeester Wienen: En de achtergrond daarvan is: het roept altijd discussies op. Kijk, ik vind het 

bevoogdend om te zeggen: het kan strategisch gedrag oproepen. Ja. En mag een burger strategisch zijn, of 

niet? Een burger mag dat niet. Daar is hij te dom voor of daar is hij niet capabel voor, ik weet niet precies, 

maar dat kan. Dat blijkt ook in de praktijk, want er zijn mensen die denken: nou ja, ik kies ervoor om niet te 

gaan stemmen. Loopt hij het risico dat er wel een voldoende opkomst is dat zijn stem minder gehoord wordt. 

Hij kan ook wel stemmen en daardoor wordt de opkomstdrempel gehaald en dan krijgt het gewicht van de 

uitspraak een andere lading. Dat is inderdaad strategisch gedrag en daar heeft de heer Bloem bijvoorbeeld 

gelijk in. Dat kan. De vraag is: hoe ernstig moet je het precies vinden? Waar het ook om gaat is de vraag: het is 

niet bindend. En wij hebben een referendumvoorbeeld gehad in de vorige raadsperiode en daar is heftig over 

gediscussieerd in deze raad en toen hadden wij dus die dertig procent. Die werd niet gehaald en toen vond de 

raad: wij vinden dat het helder is, dit zijn de spelregels, die dertig procent is niet gehaald, dus wij gaan het niet 

volgen. Maar de raad had er ook best voor kunnen kiezen om het wel te volgen. Maar stel nou dat wij zo’n 

referendum zouden hebben en de opkomst is inderdaad, er werd net drie procent gezegd, maar laten we het 

ietsje anders doen, laten we zeggen de opkomt is ongeveer zoals toen. Hoe had de raad zich dan gevoeld? Dan 

had de raad kunnen zeggen: nou ja jongens, een opkomst van in de twintig procent, zeg twintig procent, sorry 

hoor, maar daar gaan wij niet naar luisteren. Maar de meerderheid had wel voor bepaalde voorstellen 

gestemd, of tegen bepaalde voorstellen. Dan zit je als raad ook in een heel lastig parket, want dan moet je dus 

gaan afwegen: wat gaan we nou doen? De opkomst is niet zo hoog, maar ja er is wel een uitslag, nou ja laten 

we het dan toch maar volgen. Maar dat roept ook iets op voor het rechtsgevoel van de burger, want dat had 

enorme consequenties. Het ging over het totale parkeerbeleid van de gemeente. En los van wat je er verder 

van mag vinden, of je blij bent met het resultaat of juist diep teleurgesteld, kennelijk vonden onvoldoende 

Haarlemmers het de moeite waard om ervoor te gaan stemmen. En de raad vond: dat geeft ons de ruimte om 

te zeggen: wij kiezen toch anders. Als u het eruit laat die dertig procent, u moet het zelf weten, maar dan 

betekent het dat u toekomstige raden in de situatie brengt dat ze een advies krijgt wat niet meer voorzien is 
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van een soort gevoel van ja, het moet toch wel een bepaalde drempel halen, dus wat ook de opkomst is, u 

moet dan de afweging maken: ga ik dan de uitslag toch naast me neerleggen, of niet? Ik denk dat bijna alle 

fracties in sommige situaties dat een lastige opgave vinden, zeker als er een uitslag is waar je zelf diametraal 

anders over denkt en waarvan je ook denkt: volgens mij is dit absoluut niet representatief voor hoe dat ligt in 

de stad. Maar ja goed, dit is wel de uitslag van het referendum, wat doe ik daarmee? En dat is een afweging 

die u zelf moet maken. Als u zegt: doe het maar niet, we zien het wel, dan is er een opkomst van twintig 

procent misschien en dan zien we wel of we het de moeite waard vinden om te zeggen: wij vinden het te laag, 

dus we leggen het naast ons neer. Kan je ook nog af laten hangen van is het 51-49 met twintig procent 

opkomst, of is het met twintig procent opkomt tachtig-twintig. Ja, dat maakt ook nog wel wat uit. Maar het 

betekent wel dat u aan de burgers een veel moeilijker verhaal hebt om uit te leggen dan u de afgelopen keer 

had, want toen was voor de meerderheid van de gemeenteraad het een buitengewoon prettig iets dat ze zich 

kon beroepen om een zekere objectiviteit van joh, we hebben van tevoren gezegd: als die dertig procent niet 

gehaald wordt, dan voelen we ons vrij om het naast ons neer te leggen. Dat hebt u dan niet en dan moet u de 

afweging helemaal los daarvan toch maken. En ik vind echt, bekijkt u het voor uzelf nu goed en degenen die 

zeggen: nou ja, we kunnen het altijd nog veranderen, die hebben ook gelijk. Dat geldt voor alles wat u bepaalt. 

Als u zegt: laten we het toch anders doen, dan verandert u de verordening weer. Maar ik vind wel, we hebben 

hier zo lang over gedaan, treurig lang, ben ik met u eens, heeft overigens alles te maken met het feit dat we 

wachtten op die modelverordening op de VNG. Daarna heeft het weer lang geduurd, dat lag dan weer aan de 

ambtelijke organisatie, de tijd die ervoor beschikbaar was. Het is vervelend, maar laten we het alsjeblieft wel 

goed met elkaar bespreken en niet snel zeggen: o wacht even, dit klinkt redelijk, dus laten we dat doen en 

over een paar weken misschien wel denken: o wacht even, nee het is toch anders. 

De voorzitter: Dank u wel burgemeester. Mijnheer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja nou, ik zou sowieso mevrouw Veerbeek nog even willen horen, want de 

burgemeester heeft flink wat dingen gezegd over de referendumcommissie en misschien wil daar nog iemand 

een reactie op geven. Dan hoor ik, ja, ik weet nou niet wat nou, wat is nou eigenlijk de bedoeling wat de 

burgemeester zegt, dat we nog eens rustig over na moeten denken. Van de ene kant zegt u, staat er in dat 

stuk dat we snel op het, met, onder verantwoordelijkheid van de college moeten besluiten. En als u uw 

verhaal begint, zegt u: dit is helemaal voor u als gemeenteraad. Dus dan zou ik denken: dan kunnen wij als 

gemeenteraad er zelf over beslissen. Hebben we moeten wachten op het VNG-model, nou, hoe democratisch 

is de VNG ingericht? Dat, die, dat is toch ook wel helemaal niet democratisch ingericht, dus. En dan gaat u 

zeggen over de opkomstpercentages: ja, wat zou je doen als er weinig mensen komen opdagen. Mag ik eraan 

herinneren dat bij elke verkiezing ongeveer 52 procent van de mensen gaat stemmen, voor de gemeenteraad. 

Daar zitten we hier toch dacht ik burgemeester. Dus dat is 52 procent van de … 

Burgemeester Wienen: Ja, maar er zijn ook nog andere verkiezingen. 

De heer Van den Raadt: … gemeenteraad gaat stemmen. En dan krijgen we hier een coalitie die met 22 zetels, 

ongeveer de helft, de meerderheid heeft. Dan kan je ook zeggen: alles wat nu besloten wordt door dat, door 

het college, is misschien de mening van 25 procent van de bevolking. Nou, dan kunnen we daar ook wel elke 

keer gaan vragen: ja, wat moeten we daar nu mee, want eigenlijk is dit niet wat de meerderheid van de 

bevolking wil. Dus al die argumentaties, ja het klinkt heel leuk, het is een mooi verhaal, ik zal het nog eens 

terugkijken en later aan mijn kinderen laten zien, maar we kunnen daar toch heel weinig mee? En ik hoor 

graag van mevrouw Veerbeek wat ze er allemaal van als argumentatie terug te melden heeft, want ik hoor 

alleen maar: ja, het is een beetje tegenstrijdig wat ze, wat de referendumcommissie zegt. Wat vindt u 
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eigenlijk, burgemeester, van de referendumcommissie? Vindt u ze capabel, of vindt u ze eigenlijk slecht hun 

werk doen? 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Van den Raadt. Mijnheer Bloem. Ja dit is, laten we het maar gewoon een 

termijn noemen, ja. Dat komt zo. 

De heer Bloem: Ja kijk, de voorzitter, de burgemeester zegt: ja dan moet de gemeenteraad wel een moeilijk 

besluit nemen over hoe die te interpreteren, maar dat is juist de wijsheid en ook de competentie die ik 

verwacht van de gemeenteraad. Dus zo even redenen vooraf stellen over de opkomst en op basis daarvan 

zomaar de opkom… uitkomst van een referendum terzijde schuiven, dat vind ik juist problematisch. En juist de 

vrijheid van volksvertegenwoordigers, zolang het nog niet bindend is, om daar een afweging over te maken, 

dat lijkt mij juist een van de belangrijkste dingen die de volksvertegenwoordiging moet doen. En het gaat 

voorbij aan een ander instrument, dan gaan we de discussie wel heel erg verbreden, maar we hebben ook de 

uitkomstdrempel in plaats van de opkomstdrempel, die veel beter is en veel minder de nadelen kent van een 

opkomstdrempel. Die wil ik u best toelichten, maar heb ik helemaal de spreektijd niet voor. Maar een 

opkomstdrempel is bewezen problematisch omdat ja, ‘…’ strategisch stemgedrag, maar het gaat er eigenlijk 

om dat het referendum geen zuivere vraag meer is, tenminste, als het een ja/nee-vraag is, dan is er een derde 

optie bij die ‘…’ uitkomst ongewis is en die gewoon het proces en het doel van het referendum gewoon 

eigenlijk blokkeert en daar voor vervuiling zorg in de discussie. En vandaar ook mijn hartstochtelijk pleidooi om 

die in ieder geval eruit te halen. 

De voorzitter: Goed. Ik ga eventjes tussendoor, ja, u wilt interrumperen op … Nou, dat mag dan nog even. 

Gaat uw gang mijnheer Aynan. 

De heer Aynan: Ja voorzitter, dank u wel. Want eigenlijk moet die discussie hier plaatsvinden, want wij gaan 

over de referendumverordening en ik, het is goed dat de burgemeester erbij zit hoor, maar kijk mijnheer 

Bloem, ik denk dat er voor uw voorstel hier, als ik het zo snel beoordeel, geen draagvlak is om het er volledig 

uit te halen, denk ik hè, even snel beoordelend. Toch? Ja, nee maar dat maakt het zo lastig. En u richt zich tot 

de burgemeester en eigenlijk moet u zich tot uw collega’s richten. De grootste fractie, ja die weet het eigenlijk 

niet, GroenLinks. Ik twijfel ook. Ik probeer ook te zoeken van hoe krijgen we dan hè, want waarschijnlijk is er 

wel draagvlak om het dus deze raadsperiode te regelen. We kunnen ook zoeken naar alternatieven van stel 

dat we in de referendumverordening niet een hard percentage van dertig procent nemen, maar dat we 

zeggen: van tevoren, als er een referendumverzoek wordt ingediend door de bevolking of door de raad zelf, 

op dat moment beslissen we of er een opkomstdrempel komt en hoe hoog die is. Dan heb je hem in ieder 

geval genoemd, maar van tevoren niet een percentage genoemd. Is daar ook, collega’s, draagvlak voor? 

De heer Bloem: Voorzitter, het was een interruptie op mij. 

De heer Aynan: O, u weet het dus eigenlijk helemaal niet. 

De heer Bloem: Ja, ik voer een discussie met de burgemeester omdat hij de enige is die argumentatie inbrengt, 

tot nog toe. Dat is gewoon wat ik constateer, want ik, om me heen hoor ik weinig. Nee, ik denk het niet, want 

zolang een referendum niet bindend is, vind ik dat dan partijen zelf maar moeten vooraf kenbaar moeten 

maken, of niet, hoe ze ermee omgaan. Elke par… dat hoeven wij toch niet als gemeenteraad gezamenlijk vast 

te stellen wat wij een opkomst vinden? GroenLinks vindt dertig procent misschien, misschien zegt de VVD: bij 

vijftig procent hoeven wij het pas serieus te nemen. Dat is dan echt zonder dit op te nemen gewoon een 

afweging voor partijen zelf en de burgemeester zegt: dat is ingewikkeld, dat kan, maar dat is denk ik een 
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vrijheid die wij onszelf als volksvertegenwoordigers en ook de volgende volksvertegenwoordiging moeten 

gunnen. 

De voorzitter: Mijnheer Aynan. 

De heer Aynan: Voorzitter, die vrijheid hadden we bij de vorige verordening en die hebben we ook als die 

verordening, ja, het is aan u als SP of welke fractie dan ook om te zeggen: joh, welke uitkomst het ook is, wij 

als SP zullen die uitkomst als bindend beschouwen. Dat is aan u. Er is niemand die u daarin zal blokkeren. 

Waar het mij om gaat is dat je van tevoren een percentage kenbaar maakt, zodat ook de mensen strategisch 

thuis kunnen blijven of juist strategisch naar de stembus kunnen gaan. Maar goed, daar is blijkbaar geen 

draagvlak voor. Voorzitter, misschien is het een beetje technisch, excuus daarvoor, maar ik vraag me opeens 

af, die dertig procent, is dat inclusief 16- en 17-jarigen, want die gaan we dus wel recht, stemrecht geven, of is 

dat dertig procent van de stemgerechtigden bij de gemeenteraadsverkiezingen? Want dan wordt het 

percentage wel, inderdaad wel heel erg hoog. 

De voorzitter: Ik ga even een soort van … Mevrouw Van der Windt, u wilt ook nog wat zeggen en dat snap ik, 

maar ik ga nu wel even kijken, hoe gaan we hiermee verder? Want ik hoor een gedeelte van deze commissie 

zeggen: het is nog niet behandelrijp. Er ligt een achttal adviezen van de referentie, of referendumcommissie, 

waarover eigenlijk een soort van geoordeeld moet worden, maar ik voorzie daar nu al problemen in, dus ik wil 

ook even polsen, hoe staat u erin? Gaan we dit denkt u vanavond op een of andere wijze vaststellen met 

medeneming van die adviespunten? Dan moeten we daar straks over stemmen. Of is er te veel aan de hand 

en is er te veel, want er is namelijk heel veel discussie gewoon nog over dit stuk merk ik, dus het kan best zijn 

dat de meerderheid van deze commissie beslist dat het inderdaad nog niet behandelrijp is en dat het nog even 

terug moet en aangepast op een aantal punten, wellicht. Daar moeten we dan consensus over vinden. Maar 

eerst even consensus over wat we nu gaan doen op dit punt in de vergadering met dit specifieke stuk. Wie is 

er voor het uitstellen van de behandeling tot de, maar dan niet over de volgende, dus we tillen hem dan niet 

over de raadsperiode heen, dan gaan we hem gewoon in de laatste raadsvergadering vaststellen, en dan 

hebben we in die tussentijd nog de tijd om wat dingen aan te passen naar aanleiding van deze bespreking. 

Mijnheer Klaver. 

De heer Klaver: Ja, ik wil graag een voorstel doen, want ik vind het eigenlijk, want ik ben helemaal niet voor 

vertragen als ik die suggestie zou wekken. Ik zou er wel voorstander van zijn om al die adviezen vanavond, om 

dan gewoon te stemmen van in waar is draagvlak voor en waar is geen draagvlak voor, en dan het college 

vriendelijk vragen om gehoord hebbende de uitslag om dat te verwerken in de verordening en dan komt het in 

de volgende commissie komt het terug. 

De voorzitter: Maar dan heb ik gelijk een tegenvraag. Is het dan een gewogen meerderheid, of is dat, of gaan 

we hier gewoon handen tellen? Want dat wil ik dan wel even weten. Ja. Mijnheer, ja mijnheer Drost. 

De heer Drost: Ja, dat lijkt me gewogen, toch? Ja, anders, we zoeken naar een meerderheid, dus dat lijkt me 

gewogen. 

De voorzitter: Is, kan dat, kan dit voorstel van mijnheer Klaver rekenen op uw bijval? Want dan wil ik eigenlijk 

zo snel mogelijk toe naar die acht adviespunten waar we dan over gaan stemmen. Mijnheer Bloem. 

De heer Bloem: Ja voorzitter, met een uitzondering, dat het wel gewoon meteen de raad in kan, want volgens 

mij kunnen we het dan, dan hoeven we het niet, dan kunnen we eventueel nog amendementen verwachten 
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en daar dan een korte discussie over voeren in de raad, maar volgens mij als die uitkomst duidelijk is, dan 

kunnen we gewoon door. 

De voorzitter: Welke uitkomst duidelijk is? Dat wel die adviespunten straks gestemd worden. Ja. Ja precies, 

precies. Ik geloof dat ik u snap. Dan is mijn volgende vraag aan het college, en ik kom zo meteen bij u 

mevrouw Van der Windt, is het college in staat om dat als wij straks die adviespunten gaan toetsen 

burgemeester, dat dan de verordening op die punten al dan niet wordt aangepast? 

Burgemeester Wienen: Zeker, kan morgen. 

De voorzitter: Ja, en dan komt … En dan wil ik bij dezen graag afspreken dat die dan wordt toegestuurd aan de 

leden van deze commissie. En dan zijn er partijen die zeggen: ik zie mijn punten niet terug, ik wil daar een 

amendement op indienen, dat we dat dan gewoon doen. Dus er komt een definitieve versie komt dan in de 

loop van volgende week bij u. Nee, morgen. De gewijzigde versie zou dan morgen inderdaad, dat heeft de 

burgemeester beloofd, bij u in de bus liggen en dan kunt u daar al dan geen amendement op schrijven. 

Mijnheer Klaver. 

De heer Klaver: Ja, ik ben daar niet voor. Ik ben voor behandeling van het gewijzigde stuk in de commissie, 

anders voorzie ik toch heel veel amendementen in de raad. 

De voorzitter: Maar dat zeg ik hè, dat zeg ik. O in de co… o, het gewijzigde stuk in de commissie. 

De heer Klaver: Ik denk dat dat de kwaliteit ten goede komt en dat kan allemaal nog volgens mij in deze 

periode. 

De voorzitter: Oké, dat kan ook hè, dan maar, oké. Dus dan zouden we de gewijzigde versie nog een keer terug 

zien komen, heel kort hè, kan in vijf minuten dan even in de volgende commissievergadering, en dan … Nee 

want dan zijn we eruit hè, dan hebben we dit gesprek al gevoerd en kan die in de volgende raadsvergadering 

worden vastgesteld. Zullen we het dan zo afspreken? Ja? Dan hoeft de burgemeester ook niet morgen voor 

dag en dauw op om al die punten aan te passen, dat scheelt ook weer. Mevrouw Van der Windt. 

Mevrouw Van der Windt: Ik ben het hier op zich helemaal mee eens. Ik wou eigenlijk de punten noemen 

waarvan ik denk dat die in stemming gebracht moeten worden. 

De voorzitter: Ik ga gewoon de acht punten langs met uw welnemen. Dan gaat mijn zeer gewaardeerde griffie 

gaat stemmen tellen, hè?  

De heer Van den Raadt: Voorzitter. 

De voorzitter: Ja, zo gaan we het doen samen. Goed, advies nummer 1. 

De heer Van den Raadt: Voorzitter. 

De voorzitter: Mijnheer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, het viel me op dat u daarnet mij niet liet interrumperen, want we moesten anders 

wachten. Toen heb ik in mijn betoog twee vragen gesteld. Een was aan de burgemeester wat hij van de 
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referendumcommissie vond en of de referendumcommissie wilde reageren op alles wat de burgemeester over 

de referendumcommissie zei. Bent u dat vergeten, of wanneer gaan we die antwoorden krijgen? 

De voorzitter: Nee hoor, ben het niet, nee ben niet, nou ja ben het niet echt vergeten, sommige dingen 

beklijven gewoon wat minder goed dan andere dingen. Burgemeester, wenst u daar antwoord op te geven? 

Mevrouw Veerbeek, wilt u daar straks ook antwoord op geven? 

Burgemeester Wienen: Ik wil daar graag antwoordt op geven, want ik vind een uitstekende 

referendumcommissie en ik vind het advies vind ik ook echt op zich heel goed, alleen op een paar punten 

anders dan u hebt aangegeven. Dat is wat ik wel wilde zeggen, want anders lijkt het alsof er een soort conflict 

is tussen ons, dat is er helemaal niet wat mij betreft. En ik heb een ding gezegd, dat had ik zelf wat anders 

geformuleerd, en dat is dat er gezegd wordt: het is inconsequent en niet juist doordacht. Daarvan denk ik: 

nou, dat kan je wel iets anders zeggen. En voor de rest vond ik het een mooi commentaar en die keuzes kan je 

ook maken die ze voorleggen. 

De voorzitter: En u, hoor ik daar nou bravo mevrouw Veerbeek? Ja, dat hoorde ik. Mevrouw Veerbeek, wat 

vindt u van het college? 

De heer Van den Raadt: Nee voorzitter, de vraag was de opmerkingen dat sommige dingen inconsequent zijn, 

daar wil graag een reactie op hebben van de deskundige zelf. Want misschien is het niet inconsequent en is 

daar goed over nagedacht en heeft de burgemeester het misschien mis, dat kan ook. 

Mevrouw Veerbeek: Ik denk dat misschien op sommige punten als ik heb, goed heb geluisterd naar wat de 

burgemeester net heeft aangegeven over het advies van de referendumcommissie, denk ik dat sommige 

punten misschien wat verwarrend zijn. Allereerst het initiatief wat u als raad kan nemen, dat, we hebben 

aangegeven dat u meer vrijheid heeft, dat zit eigenlijk maar op één punt: u heeft veel meer vrijheid doordat u 

de mogelijkheid heeft om antwoordcategorieën vast te stellen, dus een burger diverse keuzen kan voorleggen, 

en een burger heeft dat als een burger het initiatief neemt, dan is dat gewoon niet mogelijk, want dan is dit 

voor of tegen het ontwerpraadsbesluit. Een ander punt wat misschien toch goed is om ook nog even toch nog 

aan te kaarten, is de rol die de burgemeester nu heeft bij het adviseren over een inleidend verzoek. 

Burgemeester gaf ook aan: dat zijn twee dingen. Allereerst de handtekeningen, zijn het voldoende. Daar gaat 

onze opmerking uiteraard niet over, want dat is prima uit te voeren door de ambtenaren, er wordt een 

proces-verbaal opgemaakt onder toeziend oog van de burgemeester, dat is prima geregeld. Maar het gaat met 

name over het feit dat de burgemeester adviseert of een onderwerp wel of niet is uitgezonderd. Dat is denk ik 

per definitie een politieke vraag, of een politiek besluit ook van u als raad, want het is een voorstel dat op de 

agenda van de raad staat. Het voorstel komt van het college, dus het college heeft sowieso al een keuze 

bepaald, namelijk: die is voorstander. En de burgemeester maakt ook onderdeel uit van het college. 

Burgemeester heeft twee verschillende rollen, en hij heeft in de referendumverordening is hij voorzitter van 

de raad, uiteraard, maar het is denk ik niet verstandig, of de referendumcommissie vindt het hoogst 

onverstandig om de burgemeester als, in zijn rol als voorzitter van de raad die, deze taak te geven. Dat heeft 

er gewoon ook mee te maken dat bij de uitzonderingsgronden op lokaal niveau, daar zit vrijwel altijd een 

grond tussen waarbij u als raad zelf vrijheid heeft om een afweging te maken. We hadden het net al even over 

een referendumwet opgesteld door de kamer, de Tweede Kamer. We hebben een wet, een nationale 

referendumwet gehad. Die zat op een aantal punten veel simpeler in elkaar, namelijk: de uitzonderingen 

waren gewoon glashelder en volgens mij een ambt… onder toeziend ook van de minister werd gewoon op een 

website gepubliceerd: deze besluiten zijn er genomen door het parlement en deze zijn referendabel. Het 

parlement ging daar niet over. Dat was gewoon een ambtenaar die dat voorbereidde, de minister, onder 
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toeziend oog van de minister en het werd op een website geplaatst. Dat is heel anders dan op lokaal niveau. 

Op lokaal niveau is het altijd het bestuursorgaan, u als raad, die het besluit neemt of er een 

uitzonderingsgrond aanwezig is. Dus het is een poli… ja, toch in essentie altijd best wel een politieke discussie 

die voorafgaat aan de beslissing: is een inleidend verzoek een geldig verzoek en kan er een definitief verzoek 

volgen? Vandaar dat wij zeggen: leg de adviesfunctie dan bij een onafhankelijk orgaan, in dit geval de 

referendumcommissie. Daar wou ik het bij laten. 

De voorzitter: Dank u wel mevrouw Veerbeek. Zullen wij dan nu … 

Burgemeester Wienen: Even een klein grapje, misschien zou mijnheer Van den Raadt eens even na moeten 

lezen wat hij zelf vond van de adviezen van de referendumcommissie over zijn eigen voorstel. 

De heer Van den Raadt: Ja maar ik zit hier niet voor mezelf, mijnheer de voorzitter. 

De voorzitter: Mevrouw Wisse, ik zie daar nog een hand. 

Mevrouw Wisse: Ja, ik had nog een vraag over dat ene raadslid. De PvdA heeft inderdaad vorige keer gezegd 

liever niet meer één raadslid maar de hele raad. Nu zeggen we inderdaad: neem deze, burgemeester, neem 

deze opmerkingen over. Dat heb ik gedaan omdat ik volgens mij hier lees dat elk raadslid sowieso het recht 

heeft om een eigen referendum aan te vragen, dus. En dat klopt toch, mevrouw Veerbeek, op grond van de 

Gemeentewet? 

Mevrouw Veerbeek: Ja, dat is dus inderdaad wat u al aangaf, de Gemeentewet. U heeft rechten als raadslid. 

Een van die rechten is het initiatiefrecht. En, dus u kunt altijd een, één raadslid kan het initiatief nemen, maar 

er is altijd een besluit van de hele raad nodig om ook daadwerkelijk uiteraard een referendum mogelijk te 

maken. Dus als u als enige zal ik maar zeggen met een initiatief komt, heel hard werkt om een prachtig 

voorstel te maken, maar u zoekt geen draagvlak binnen de raad, dan is de kans groot dat uw initiatief strandt. 

Zou heel zonde zijn van al uw werk. Dus het is niet anders dan met andere initiatiefvoorstellen. Een persoon 

kan het indienen. Of dat verstandig is, is een tweede, maar het kan wel, want u heeft dat recht gekregen op 

basis van de Gemeentewet. Daar kan je in een verordening kan je geen beperking aan opleggen. 

De voorzitter: Ja, kunnen we dan nu overgaan tot stemming? Ja. Ik zie allemaal instemmende en knikkende 

hoofden, not. We gaan naar advies nummer 1. Ik neem aan dat u alle adviezen voor u heeft, dat ik niet dat 

hoef op te lezen, toch? En u begrijpt ook allemaal wat het inhoudt hè, u heeft alle vragen die nodig waren om 

te begrijpen wat het inhoudt, die heeft u allemaal gesteld neem ik aan hè? 

Burgemeester Wienen: ‘…’ een opmerking nog op maken. En dan gewoon alleen maar omdat ik denk: die 

helderheid moet u ook voor uzelf creëren. Deze opmerking over dat ene raadslid, dat is dus evident. En daar 

kan je twee kanten mee uit. Dan kan je zeggen: dat is dus zo, dus we hoeven dat niet vast te leggen in de 

referendumverordening, want ieder raadslid kan dat gewoon doen en de raad bepaalt of het dan verder gaat 

of niet. Je kunt ook zeggen: we leggen het vast in de verordening en dan moet je het volgens de spelregels van 

de verordening doen en dat was de oude situatie. En volgens mij moet u wel helder zijn in wat u dan wilt. Wilt 

u het in de verordening vastleggen: één iemand kan het doen en dan volgen we de spelregels van de 

verordening, of u doet het op de wettelijke manier: iedereen kan dat voorstel doen en dan bepaalt de raad of 

het wel of niet verdergaat. 

De heer Van den Raadt: De wet gaat ook wel boven een verordening. 
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De voorzitter: Goed, advies 1. Mevrouw Van der Windt, ik denk gewoon niet dat we dit gaan redden, maar 

gaat u, komt u maar. Wat is er? 

Mevrouw Van der Windt: We gaan het zeker redden, maar bij advies 1 was het, was er iets waar ik een 

opmerking bij had. Want als we dit overnemen, dan moet denk ik ook artikel 2 lid 1 worden gewijzigd, omdat 

daaraan dan ook moet worden toegevoegd: en de raad. Zelf zou ik ervoor willen zijn om artikel 3 lid 5, dat die, 

dat de leden van de referendumcommissie eenmaal kunnen worden herbenoemd. Dan zitten ze in totaal 

twaalf jaar, dat is best een behoorlijk lange tijd. Dank u wel. 

De voorzitter: Vraag is nu even wie dit gaat noteren, mijn griffie. Maar daar moet ik, moet de 

referendumcommissie daar nog uitspraak over doen, over de toevoegingen van deze wijzigingen? En kan dat 

ter plekke, of wilt u daar nog advies over inwinnen? 

Mevrouw Veerbeek: Nee, u heeft een hele, u heeft de boel goed bekeken en inderdaad, dat hoort er nog bij te 

staan. Dus uw toevoeging dat inderdaad ook artikel 2 het eerste lid inderdaad een toevoeging bij moet, dat is 

volledig correct. Dank u wel. Hebben wij over het hoofd gezien. En de raad, ja. Ja en over die herbenoeming, ja 

dat is echt aan u. Het is prima om dat in de verordening te regelen. 

De voorzitter: Goed, ja het is hier aan de kant van de griffie is het duidelijk, maar het kan zijn, mevrouw Van 

der Windt, dat de griffie u nog gaat bellen mocht ze er toch niet uitkomen, hè. Die mogelijkheid blijft open. 

Goed, dat wat betreft advies 1. Zullen we gaan stemmen gewoon, zullen we het gewoon doen? Met de 

opmerkingen die zojuist zijn gedaan door mevrouw Van der Windt over artikel 2. Dat wordt een apart artikel. 

Zie je wel, ik was er al bang voor. Dit gaat hem niet worden. 

De heer Rutten: Ik kan hier heel slecht mee uit de voeten, voorzitter. U noemt nu andere cijfers, ik heb hier 

advies 1 en dat gaat over artikel 7. 

De voorzitter: Advies 1 staat: hernummer artikel 7 en de daaropvolgende artikelen in artikel 8 en verder. Voeg 

het volgende artikel 7 toe. Dus artikel 7, dat is ‘…’ 

De heer Rutten: Ja, ‘…’ dat artikel 2. 

De voorzitter: … dat is volgens mij het advies 1, dat je artikel 7 toevoegt als artikel en dan vervolgens gaat 

hernummeren, maar dat dit artikel 7 wordt toch? Dat is de … En daar komt nog bij dat dan in artikel 2 en de 

raad wordt toegevoegd, wat mevrouw Van der Windt net zei. Is het voor iedereen nog duidelijk? Want ik heb 

geen zin om te gaan stemmen als mensen het niet meer begrijpen. Dan heeft het geen zin. Ik ga het gewoon 

nog een keer proberen. Advies 1, wie is daarvoor? Dat is een meerderheid. Dan gaan wij naar advies 2. Wie is 

daarvoor? O, daar komt nog een puntje van mevrouw Van der Windt, ja. 

Mevrouw Van der Windt: Ja sorry hoor, ik ben echt een muggenzifter. Er zit daar een punt in waarin wordt 

gezegd over de beloning dat dat overeenkomstig de benoeming. Nu zou het zo kunnen zijn dat er in de 

toekomst, want wij willen eigenlijk als raad dat het iets lager wordt geloof ik, en dus we zouden ook kunnen 

wijzen dat het is bij hun benoeming overeengekomen tarief, zodat we de ruimte overhouden om dat bij nieuw 

te benoemen leden het anders te doen. 

De voorzitter: Arti… advies 2 zonder de wijziging van mevrouw Van der Windt, wie is daarvoor? Mijnheer 

Klaver. 
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De heer Klaver: Ja, ik wil u helpen. Het zijn drie verschillende onderwerpen bij advies 2. Ik denk dat we die 

allemaal apart even in stemming moeten brengen. De ene gaat over de voordracht, de tweede gaat over het 

aftreedschema en de der… 

De voorzitter: ‘…’ 2, eerste adviespunt. Wie is daarvoor? Dus advies 2, het eerste punt, wie is daarvoor? 

De heer Smit: Mevrouw de voorzitter. 

De voorzitter: Wacht even hoor. Mijnheer Aynan, ik begrijp dat u de commissie verlaat? U heeft er geen zin 

meer in? 

De heer Aynan: Dit is, dit heeft, als u nou alle voorstellen van de commissie gewoon overneemt en dan 

behandelen we het in de volgende commissievergadering. Dit heeft, het is gewoon chaos. 

De voorzitter: Ik, als ik nu vraag naar een advies nummer 2 en er is geen meerderheid voor, dan zitten we de 

volgende keer zitten we weer precies zo te vergaderen, maar dan andersom. Daar heb ik eigenlijk ook niet zo 

veel zin in. Als we het nu zo veel mogelijk in meerderheid bepalen, dan kunnen we in de volgende 

commissievergadering even aftikken dat het klopt en hem in de volgende raad vaststellen. Dus ik ga door. 

Advies 2, het eerste adviespunt. De zinsnede na de komma vervalt en wordt vervangen door: op voordracht 

van de raad. Wie is daarvoor? Nee, dat is geen meerderheid. Het tweede punt uit advies nummer twee. De 

tweede zin vervalt en aan de derde zin wordt toegevoegd volgens … 

De heer Smit: Betreft dat de opmerking van mevrouw Van der Windt om de termijn maar voor een keer te 

mogen verlengen? 

De voorzitter: Nee, nee, nee. 

De heer Smit: Nee, oké. 

De voorzitter: Mijnheer Smit, dat wordt advies nummer 9. Dat wordt een apart advies. Dit is advies nummer 2, 

het tweede punt. De tweede zin vervalt, aan de derde zin wordt toegevoegd: volgens een door de 

referendumcommissie opgesteld aftreedschema. Wie is daarvoor? Ik zie een meerderheid. Artikel 3. Wie is 

daarvoor? Ik zie geen meerderheid, dus die wordt dan niet overgenomen in het voorstel zoals dat in de 

komende commissie wordt aangeboden. Advies 3, wie is daarvoor? Ik zie een, even kijken hoor, ik heb een, 

volgens mij wel een meerderheid ja. Ja, GroenLinks stemt ook mee. Ik zie een meerderheid. Prima. Wij gaan 

naar advies nummer 4, schrap artikel 11. Ik zie, o wie is daarvoor, sorry. Geen meerderheid. U staat helemaal 

alleen. Advies nummer 5. Wie is daarvoor? Ik zie een meerderheid. Die wordt meegenomen. Dat was dan het, 

even kijken hoor. Er zitten meerdere voorstellen in dat voorstel. Zijn helemaal, u bent het overal mee eens hè? 

U bent het overal mee eens hè, gewoon? Snel door. Advies 6, wie is het daarmee eens, wie is daarvoor? Ja, ik 

zie een meerderheid. Advies 7, wie is daarvoor? Ja hoor, een voorzichtige. Advies 8, wie is daarvoor? Ik zie een 

meerderheid. Ja. En die advies 9 die is toegevoegd, en dat is de maximale duur is twaalf jaar van … Een keer 

herbenoemen. Wie is daarvoor? Dat is het voorstel van mevrouw Van der Windt. Een keer herbenoemen. Ik 

zie daar ook een meerderheid. Goed, dit gaat door de griffie samen met het college verwerkt worden. Daaruit 

komt een stuk uiteindelijk terug in de volgende commissievergadering van maart. Dan gaan we er nog even 

kort gaan we daarnaar kijken en hiep, hiep, hoera roepen. En dan gaat het door naar de raad van maart, ja? Is 

dat een mooie? Goed zo. Mevrouw Veerbeek, enorm bedankt voor uw komst. Vond u het ook zo gezellig? Wij 

wel in ieder geval, dus in ieder geval bedankt voor uw wijze woorden en uw adviezen en dan gaan wij daarmee 
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aan de slag en dan komt het vanzelf weer een keer terug. Ik weet niet of mevrouw Veerbeek dat wil. Goed. 

Even een vraag van de griffie. Stelt u zich nou voor dat wij hier nog een keer over gaan praten, bijvoorbeeld in 

maart in de commissievergadering. Zou het dan een goed idee zijn als mevrouw Veerbeek er dan weer bij zou 

zijn, en dan hoeft u, laat ik hem anders stellen, want anders heeft u het idee dat u haar moet sparen en dan 

moet ze op komen draven. Wilt u dat mevrouw Veerbeek dan weer aanwezig is? Stelt u daar prijs op? 

Mijnheer Bloem, uw, u … 

De heer Bloem: Ik laat het even aan anderen over, maar ik, een wat iets uitgebreider verhaal over wat de 

opkomstdrempel voor effect heeft vanuit de wetenschappelijke achtergrond en ervaring daarin lijkt mij wel 

nuttig voor de rest van de commissie om aan te horen. Zeker voor GroenLinks, zeker voor GroenLinks. 

De voorzitter: Even onder voorbehoud hè, want ik weet helemaal niet of mevrouw Veerbeek überhaupt 

beschikbaar is, maar in principe, u bent voor mevrouw Bloem. Mijnheer Van den Raadt, u wilt ook graag dat 

‘…’ 

De heer Van den Raadt: Ja voorzitter, ik ben helemaal voor mevrouw Veerbeek. Zij heeft zulke goede 

opmerkingen gemaakt over de dubbele pet van de voorzitter van de raad dat ik haar er graag nog een keer bij 

wil hebben. 

De voorzitter: Goed, mevrouw Van der Windt. 

Mevrouw Van der Windt: Ik vond het buitengewoon prettig dat mevrouw Veerbeek hier vandaag bij was, 

maar ik denk dat we het de volgende keer ook zonder haar adviezen af kunnen. Maar als mevrouw Veerbeek 

zelf aanbiedt om hier bij te zijn, dan is ze natuurlijk van harte welkom. Maar ik zou haar niet willen dwingen 

een vrije avond op te offeren om hier weer te zijn. 

De voorzitter: Ik heb nog niet iedereen gehoord. Ja, mijnheer Smit. 

De heer Smit: Nou ja, stel dat wij dilemma’s hebben in de laatste commissievergadering, vlak voor de laatste 

raad, en mevrouw Veerbeek zou die met ons op kunnen lossen, dan is de meerwaarde natuurlijk herkenbaar. 

Maar ik ben geen helderziende, maar ik kan het wel waarderen als ze er is. 

De voorzitter: Weet u wat, ik vraag gewoon aan mevrouw Veerbeek of zij aanwezig zou willen zijn de volgende 

keer. Dat is op 10 maart, ik hoop dat zij dan aanwezig kan zijn. 

Mevrouw Veerbeek: Ja, ik kan zeker aanwezig zijn en eerlijk gezegd, ik vind dit een hele grappige discussie, 

maar bij de rolopvatting die de referendumcommissie heeft over haar taak om u te ondersteunen, wij gaan 

ervan uit dat wij eigenlijk aanwezig zijn omdat dat bij onze taak hoort. Maar ik waardeer het zeer dat u deze 

discussie heeft gevoerd. 

De heer Rutten: Ik vind het fantastisch dat u weer komt, kijk er nu al naar uit. 

De voorzitter: Ik wou daar wel even een verzachtende omstandigheid bij aanvoeren. Wij hebben deze hele 

discussie nu al gevoerd en eigenlijk wou ik hem zo technisch mogelijk houden de volgende keer. Dus het was 

ook … Maar goed, ik voel al op mijn klompen aan dat dat nog een hele klus gaat worden, maar fijn dat u er 

weer bij bent volgende keer. O ja, nog even voordat iedereen wegrent en koffie gaat halen, er zijn twee 

toezeggingen hè, dat … Doen we die ook naar de volgende keer? Die, daar hoeft u helemaal niks over te 
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zeggen, doen we allemaal naar de volgende keer. Ja. Agendapunt 13 hebben wij al afgetikt. Dan gaan wij nu 

naar de zienswijze routekaart Spaarnelande. Ik neem aan dat u gewoon door wil, of wil iemand even koffie of 

thee halen? 

De heer Rutten: Ik zou het eigenlijk helemaal niet erg vinden om de koffiepauze die voor vijf voor half tien 

staat, die nu even te doen. 

De voorzitter: Laten we zeggen dat we om kwart voor negen dan weer terug zijn hier. Is dat oké? Dus u heeft 

zes minuten. 

14. Zienswijze routekaart Spaarnelanden (JW) 

14.10 Beantwoording Raadsvragen ex art 38 vragen PvdA, OPH en SP inzake Spaarnelanden 

20210371570 Art. 38 vragen PvdA OPH SP m.b.t. Spaarnelanden 

De voorzitter: Hartelijk welkom terug bij deze vergadering van de commissie Bestuur. We zijn aangekomen bij 

agendapunt 14: zienswijze routekaart Spaarnelande. De raad wordt gevraagd zijn wensen en bedenkingen ten 

aanzien van de routekaart kenbaar te maken, met name over de doelformulering statuten Spaarnelanden over 

het toepassen van de vrije ruimte en over het actief betrekken van de raad bij Spaarnelanden als strategische 

partner. We hebben wederom ambtelijke ondersteuning in de vorm van de heer Jonker die daar zit. Hartelijk 

welkom. Wie mag ik als eerste het woord geven op dit onderwerp? O ja, nog even een terzijde. Eigenlijk is dit 

onderwerp van wethouder Roduner, maar de heer Wienen is zo vriendelijk geweest om in te stappen voor de 

heer Roduner, want die is helaas door ziekte afwezig vanavond. Wie mag ik het woord geven? Mijnheer 

Rutten. 

De heer Rutten: Voorzitter, dank u wel. We zijn blij met het voorstel, of het stuk wat er nu ligt. We hebben 

daar wel een aantal kanttekeningen bij vanuit de VVD en ook nog wel een positieve opmerking, om daar maar 

even mee te beginnen. We vinden het verstandig dat de visieverordening is opgeschort en dat Spaarnelanden 

eerst de zienswijze van de raad over de rol en positie van Spaarnelanden wil afwachten en het resultaat van 

de onderhandelingen met de gemeente als opdrachtgever. Waar we wat minder gelukkig mee zijn is punt, bij 

mij punt 2, bladzijde 8 van het stuk, waar het gaat over dat nu een beperking aanbrengen aan de huidige 

doelformulering niet past in het consistente beleid et cetera, en dat het niet realistisch is om te verwachten 

dat met een dergelijke beperking de taakstelling structureel wordt gerealiseerd, onrust et cetera. Wat ons 

betreft is daar de wereld wel een beetje op zijn kop. Wat we zien is een deelneming die de grenzen van de 

governance opzoekt. We hebben ook gezien dat vanuit de AVA-notulen een beeld naar voren komt waarin de 

directie van en de RVC de controlerende rol van de raad ook niet altijd lijkt of wil begrijpen. We hebben het 

daar uitvoerig over gehad. De impact van een eventuele aanpassing van de doelformulering is helemaal niet zo 

ingrijpend voor het bedrijf, het betreft immers een aantal activiteiten die wel veel geld kosten en weinig tot 

geen omzet genereren. Spaarne… het college zegt hier eigenlijk: Spaarnelanden is innovatief bedrijf, maar dat 

moet een doel op zich zijn geworden, zoals gebleken bij de iZoof, deelauto’s, de laadpalen, taxi et cetera. En 

waarom zou het bijstellen van de doelstellingen van een bedrijf leiden tot onrust? Het is juist andersom. We 

hebben klaarblijkelijk, de vorige wethouder en de startupcommissaris lijken het af en toe aan te moedigen, 

zorgt ervoor dat de raad gedwongen wordt de deelneming af en toe tot de orde te roepen. Dat leidt tot 

onrust, niet alleen onder het personeel, maar ook binnen het ambtelijk apparaat en onder de politiek en bij de 

belastingbetaler. Wat ons betreft … O, sorry. Wat ons betreft moet Spaarnelanden zich focussen op de 

kerntaken en daarbij streven naar een excellentie in het uitvoeren van die kerntaken. Dat zou moeten leiden 
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tot minder overhead dan nu het geval is. Dat is kostenbesparend en zal leiden tot een beter bedrijfsresultaat. 

Dan nog het punt van de vrije ruimte. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Van den Doel. 

De heer Van den Doel: U begon net over de vrije ruimte, daar wil ik even op afwachten. ‘…’ vraag ging 

daarover, maar ik denk: ik wacht nu maar even. 

De heer Rutten: O, de vraag gaat over de vrije ruimte. U stelt de vraag al voordat ik iets … 

De heer Van den Doel: Ja, ik kan mijn vraag ook wel stellen. Maakt niks uit. Vindt u niet, u zegt: we moeten tot 

de kerntaken beperken en het daarin zoeken, maar ik, vind u niet dat juist de vrije ruimte ook helpt in het 

innoveren? Dat er juist daar ook veel meer kan plaatsvinden, waarbij dus de kerntaken daarop veel plezier van 

hebben. Hoe kijkt u daartegenaan? 

De voorzitter: Mijnheer Rutten. 

De heer Rutten: Dat zou zo kunnen zijn, maar dat is iets anders. Waar ik het net over had gaat het over het 

beperken van het aanbrengen van beperkingen in de doelformulering. Dat gaat nog niet over die vrije ruimte. 

Die komt daarna, want dat is de discussie die in de nota op pagina 10 staat … 

De voorzitter: U heeft nog een interruptie van de heer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, want u zei: als ze zich nou aan die kerntaken houden, dan werkt dat 

kostenbesparend. Zou u ook kunnen inzien dat als bijvoorbeeld Spaarnelanden juist iets extra’s gaat doen, 

want ze zijn bijvoorbeeld heel goed met die parkeergarages, stel nou dat ze dat systeem met die camera’s 

bijvoorbeeld aan Schiphol gaan delen en dat ze heel veel winst maken, zou dat ook nog een optie kunnen zijn? 

Of wilt u alleen maar kerntaken vasthouden en geld besparen, of ziet u ook de andere kant op iets extra’s 

doen en heel veel geld verdienen? 

De heer Rutten: Nou ja, dan komen we toch weer op het volgende punt, het punt over hoe we met die vrije 

ruimte omgaan. Het gaat er niet over of dat überhaupt wel of niet gedaan wordt, dat kan ook een taak zijn 

waarvan we met zijn allen vinden dat die er kan zijn, maar wat het probleem is met die vrije ruimte zoals die 

beschreven wordt op pagina 10, het college begrijpt de zorgen over het risico dat dat percentage kan worden 

overschreden, maar waar een groot probleem in zit voor de VVD-fractie is dat die vrije ruimte moeilijk te 

controleren is. Het gaat ook over de allocatie en de transparantie van de kosten en de opbrengsten waar die 

worden genomen. Als u zegt: we gaan dat camerasysteem verkopen aan derde partijen, dan zou dat op zich 

natuurlijk best een heel interessant verhaal kunnen zijn, alleen is de vraag als daar 25 marketeers op gaan 

werken, dan moeten die kosten van die 25 marketeers natuurlijk voor iedereen transparant zichtbaar zijn in 

dat deel van de ondernemersactiviteit. En als dat mensen zijn uit de staf die voor andere dingen zijn ingehuurd 

en we kunnen dat niet goed zien, daar hebben wij problemen mee, want dan gaat het over waar worden de 

kosten en de opbrengsten genomen en met name die kosten. En dat is voor de aandeelhouder en voor de 

raad al helemaal niet te controleren. Nou, dat was eigenlijk wat ik daarover wilde zeggen. Dank voor de 

interruptie. Laatste punt daarover is op bladzijde 11, de waardering die het college heeft voor de innovatieve 

wijze waarop Spaarnelanden de personele problematiek aanpakt, en dan krijgen we het stuk over iZoof 

Electric Taxi. En het college vraagt daar de directie van Spaarnelanden verzoeken, te verzoeken om een 

herijking van de business case. Dat zien we heel graag tegemoet, want er zitten wel een paar dingen in dat 
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verhaal over die taxi waarvan wij denken: nou, is dat nou helemaal zo juist en is het ook helemaal waar wat 

daar staat? Maar dat zal terug moeten komen in die herijking van die business case. Maar wij vragen ons wel 

af, en graag een antwoord daar in ieder geval van het college op: is er wel een business case? Want uit de 

aandeelhoudersvergaderingen hebben wij niet echt geconcludeerd dat er een business case lag daarvoor. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Rutten. Wie mag ik het woord geven? Mijnheer Sepers. 

De heer Sepers: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, het dossier Spaarnelanden, we praten er al heel lang over. Zelf 

heb ik die tijd in ieder geval ook gebruikt om contact te zoeken met de directie van Spaarnelanden zelf en dat 

was ook heel leerzaam. Dat was exact op de dag dat ik door mijn partij politiek ter dood veroordeeld werd, 

maar dat terzijde. Maar uit dat gesprek heb ik opgemaakt van ja, waar zijn wij als raad mee bezig? Heeft het 

nou zin om eindeloos te discussiëren over de vraag of een bepaalde statutenwijziging nou wel of niet oké is en 

die doelformulering is die wel of niet te ruim. Want ja, de vorige keer heb ik ook gezegd: als je kijkt naar het 

omgaan met de registergoederen, dan zou Spaarnelanden zelfs een makelaarsbedrijf kunnen beginnen et 

cetera. Maar ja, ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen: dat is niet de manier waarop we ernaar moeten 

kijken. We zouden moeten zeggen, en daar wil ik graag de burgemeester die de heer Roduner vervangt een 

expliciet ja op horen zeggen, dat als het gaat om Spaarnelanden zou het wat ons betreft altijd moeten gaan 

om ofwel diensten die Spaarnelanden verleent op basis van opdrachten van de gemeente Haarlem en 

Zandvoort, ofwel diensten die als publiek, publieke dienst gedefinieerd kunnen worden en een publiek belang 

dienen en die opgedragen worden door andere publiekrechtelijke opdrachtgevers. En als je zegt: elke activiteit 

van Spaarnelanden moet op de een of andere manier gelinkt kunnen worden aan een publiekrechtelijk belang, 

dan ben ik helemaal niet zo bang dat Spaarnelanden buiten de oevers treedt, want dat hebben we zelf in de 

gaten. In het gesprek met de heer Oosting kwam ook naar voren: nou, wij zijn als raad wel heel weinig in 

contact met Spaarnelanden zelf. Of dat bewust of niet gebeurt, maar ik denk dat de communicatie met zowel 

de directie, als de raad van commissarissen van Spaarnelanden op zeker jaarlijkse basis, dat dat heel nuttig zou 

zijn om te zorgen dat je op de hoogte blijft van de dingen waar Spaarnelanden mee bezig is en waar het 

denken van de raad … Want mijn conclusie, los van het iZoof gebeuren wat we hebben gehad, was dat dat 

eigenlijk alles wat Spaarnelanden doet dat dat op de een of andere manier aan het publiek rechtelijk belang te 

linken is. Dus dat dat wat ons betreft oké is. Dan komen er natuurlijk wel een aantal dingen … Is het 

transparant genoeg? Als we informatie willen hebben over hoe zit dat dan met de verdeling van de kosten van 

die verschillende activiteiten? Daar kan ik mij voorstellen dat we daar beter inzicht in krijgen, maar in essentie 

zeggen wij: als het college ja kan zeggen tegen mijn statement over die publiekrechtelijke aspecten van de 

taakuitvoering van Spaarnelanden, dan zijn wij eigenlijk daarover tevreden. Dus daar hangt, burgemeester, 

enorm veel af van uw antwoord op die vraag. Ja, nee, nee, want op zich is het natuurlijk heerlijk om … 

De voorzitter: De heer Sepers, u heeft een interruptie van de heer Bloem. 

De heer Bloem: Ja, voorzitter, ik kan de Partij van de Arbeid best wel goed volgen, maar dat zou dan ook 

betekenen dat bijvoorbeeld afhalen van commercieel afval niet meer zou kunnen? 

De heer Sepers: Nou, dat is wel een heel goed punt wat u noemt. In dat gesprek met de heer Oosting kwam 

ook naar voren dat er door de samenwerking met het afvoeren van afval, ook bedrijfsmatig afval, uit de 

binnenstad met ander afval, dat daar een enorme milieuwinst geboekt wordt. Nou, daar kan je als gemeente 

natuurlijk nooit tegen zijn. Als het maar uitgelegd wordt, als het maar transparant gemaakt wordt dat en dat 

de achtergrond is, dan kunnen we daar vind ik … Of daar zijn wij als PvdA fractie helemaal niet op tegen. Dat 

betekent dus, mijn conclusie van we moeten meer inzicht hebben als raad en onszelf ook die moeite nemen 

om dat inzicht te verwerven wat de gedachtegang is en de achtergronden is van de activiteiten. In die zin, de 
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heer Rutten zegt: nou, het is niet zo erg dat nu die visiedocument nog niet op tafel ligt. Ja, ik had wat dat 

betreft net een iets ander gedachte, want het zou prettig geweest zijn als er wel een soort 

conceptvisiedocument op tafel had gelegen, waar we dan even kunnen kijken of dat inderdaad de richting op 

gaat die wij als hoofstrekking graag zouden willen zien. Maar ja, sommige zullen hier zeggen: nou, jouw 

opvatting is in de loop van de tijd wel wat gewijzigd. Nou, dat is ook zo. Ik noem het voortschrijdend inzicht, 

maar dat moet ook kunnen als dat gestaafd wordt door een goede onderbouwing. Dus in die zin, nogmaals, ik 

kijk naar het college voor het antwoord op mijn cruciale vraag. Op basis daarvan bepalen we wat we nader al 

of niet zouden willen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Sepers. Mijnheer Klaver. 

De heer Klaver: Ja, voorzitter, ik ben het met de Partij van de Arbeid eens dat de visiedocumenten eigenlijk 

best wel ons had kunnen helpen bij het bepalen van de rol en positie van Spaarnelanden. Dus ik vind het 

eigenlijk wel jammer dat die er niet is. Het gevoel van de commissie bestuur op 7 oktober was dat de 

doelformulering te breed was. Het college heeft nu een onderbouwing gegeven voor die doelformulering en 

het CDA kan zich vinden in die onderbouwing en ziet geen aanleiding doelen te schrappen. U heeft ons ook 

meegenomen in de herijking uit 2016. Daar wil ik een paar opmerkingen maken. Mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt aan het werk helpen, wordt door ons als een belangrijke opgave gezien. Spaarnelanden als 

partner, die trends en ontwikkelingen op hun vakgebied accommoderen, is zoals wij het ook inderdaad graag 

zien. Het ten volle benutten van de vrije ruimte zien wij niet als een doel op zich. Wat ons betreft ligt de 

eventuele invulling van de vrije ruimte dicht bij de kernactiviteiten van het bedrijf. Goed dat het college 

aangeeft zoals afgesproken dat toekomstige statutenwijzigingen voor een zienswijze worden voorgelegd aan 

de raad. Ook goed dat het college toezegt om voor wat betreft de vrije ruimte te werken met een 

signaleringswaarde van vijftien procent. In het raadstuk benoemt het college vier categorieën activiteiten. Drie 

en vier vallen onder de vrije ruimte en voor nieuwe activiteiten in de vrije ruimte in categorie vier, stelt het 

college voor dat hiervoor de toestemming van de aandeelhouders nodig is. Wat vindt het college ervan om het 

besluit om al dan niet toestemming te geven, te doen op basis van een zienswijze van de raad? Dus dat is een 

vraag aan de burgemeester. Het college wil de businesscase van iZoof Electric Taxi herijken. Wij gaan een stap 

verder dan de VVD. Wij zien graag dat u de zienswijze van de raad vraagt alvorens een beslissing te nemen op 

basis van de businesscase. De betekenisvolle rol die Spaarnelanden graag invult op het gebied van 

duurzaamheid en leefbaarheid wordt door ons ondersteund. Dit is een mooie ambitie die ons verder gaat 

helpen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van den Doel. 

De heer Van den Doel: Ja, dank u wel. GroenLinks Haarlem is blij met het stuk dat voorligt. Ik heb de 

verschillende partijen gehoord. Wij zijn over die twintig procent vrije ruimte, hebben wij nooit moeilijk gedaan 

als GroenLinks, omdat wij geloven dat daarin juist een innovatieve kracht van een bedrijf kan steken, kan zijn. 

Ik vind het wel interessant om te gaan kijken of we die vrije ruimte qua gebruik of je dat kan inperken tot de 

goede publieksdoelen. Publiekrechtelijke belangendoelen. Het is natuurlijk niet … Wij zien Spaarnelanden niet 

opeens kopieerpapier verkopen. Volgens mij … Nee, geen auto’s. Nee, maar ik bedoel, u kent ons standpunt 

over de iZoof, zowel de deelauto’s, als de taxi. Wij vinden dat wel, dat zijn deels maatschappelijke doelen die 

daaraan verbonden kunnen worden. Dat zien wij graag gebeuren. Het gaat ook niet over de wereld. Het gaat 

over we hebben het verlaagd van twintig naar vijftien procent geloof ik, die vrije ruimte. Als je dat kijkt over de 

gehele businesscase van Spaarnelanden, dan valt dat reuze mee, dat percentage. Wat ik wel ondersteun, is dat 

het duidelijk moet zijn dat de vrije ruimte ook wel gefinancierd moet worden vanuit die vrije ruimte. Dat moet 
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duidelijk zijn, want inderdaad het moet niet zo zijn … Er moeten geen situaties ontstaan dat een initiatief in de 

vrije ruimte succesvol is, omdat het personeel van de Spaarnelanden daar inzet in heeft. Maar ik denk niet dat 

dat zo snel zal gaan gebeuren, omdat dat heel zwaar weegt. Dus, nee, wij zijn wel tevreden over wat er 

voorligt en daar kunnen wij wel mee instemmen. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van den Doel. Mevrouw Van der Windt. Neem mij niet kwalijk. Interruptie 

van mijnheer Smit, gaat uw gang. 

De heer Smit: De heer Van den Doel, als u zegt: ik denk. Heeft u niet het gevoel dat er iets ontbreekt, namelijk 

het woord weten?  

De voorzitter: Mijnheer Van den Doel. 

De heer Van den Doel: Dan moet u even meer context geven.  

De heer Smit: Nou, u zegt, ging om de inzet van personeel voor bijvoorbeeld iZoof Taxi, ik denk dat. Maar 

heeft u enig inzicht waardoor u ook weet dat? 

De heer Van den Doel: Nou, dat is … Ik zit even te denken hoe dat ik precies moet formuleren. Ik ga er in ieder 

geval vanuit dat het niet gebeurt en ik denk dat we er ook vanuit mogen gaan dat het niet gebeurt, omdat wij 

duidelijk hebben gemaakt dat de vrije ruimte in zoverre los staat van het bedrijf dat het zichzelf moet 

bedruipen en ook zichzelf … Maar aan de andere kant als je in je vrije ruimte een taxionderneming start 

waarbij mensen die niet meer in jouw bedrijf kunnen werken, toch nog een werkkring kunnen hebben, hun 

werk kunnen behouden en dus zinnig bezig zijn, dan zie ik niet hoe ik daar op tegen kan zijn. Dus ik 

veronderstel. Dat is het antwoord. 

De voorzitter: Mevrouw Van der Windt. 

Mevrouw Van der Windt: Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben het best vaak over Spaarnelanden en daarbij 

raakt een beetje op de achtergrond dat het eigenlijk een hartstikke mooi bedrijf is. Dat heel veel goede dingen 

doet voor de stad en dat eigenlijk in de afgelopen jaren steeds beter is gaan doen. Ik vind het belangrijk om 

dat allereerst te benadrukken, omdat we heel vaak, zeker in deze commissie, op een wat negatieve manier 

over Spaarnelanden praten en dat vind ik jammer. Mooi bedrijf, doet goede dingen, maar ik denk dat 

Spaarnelanden meer kan, want we zien uit de notulen van de raad van commissarissen en raad van bestuur 

dat er eigenlijk heel veel focus gaat naar die nevenactiviteiten in de vrije ruimte. Dat er te weinig focus is op de 

basis. Operational excellence voor zo laag mogelijke kosten, want Haarlem, de VVD zei het al, heeft echt een 

hele hoge afvalheffing. Verder blijkt dat niet zo duidelijk is wat nou die activiteiten in de vrije ruimte opleveren 

en wat ze kosten. Wat de Haarlemmer daar dus aan heeft. Daarom heeft D66 de voorkeur om de statuten 

terug te brengen tot de basis, maar als recht geaard jurist weet ik ook, zo’n doelomschrijving zegt niet alles. 

Dus belangrijker vinden we dat de gemeente als aandeelhouder, als de raad van bestuur en raad van 

commissarissen dat toch wat minder doen, telkens die focus weer terug brengen naar die core business van 

Spaarnelanden. De taken uit de DDO zo goed mogelijk tegen lage kosten uitvoeren. Operational excellence op 

de kerntaken. Daar moet de focus op liggen. We zouden het dus prettig vinden als er een nieuwe routekaart 

komt die minder ingaat op al die nevenactiviteiten in de vrije ruimte, maar echt in gaat wat zijn nou de 

kerntaken van de onderneming. Dan kunnen we ook kijken naar bijvoorbeeld profiel van de werving van de 

raad van bestuur destijds. Dat in de routekaart die kerntaken centraal komen te liggen en dat die focus weer 

komt te liggen op gewoon een goede uitvoering tegen lage kosten. Wij zouden het prettig vinden als die 
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nieuwe routekaart weer wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Ben het eens met het voorstel wat CDA doet 

over iZoof Electric Taxi. Dat vind ik een goed voorstel. Voor de rest denk ik en dat hebben we al eens eerder 

gezegd, dat het gewoon goed is om na te denken wat nou het doel op de lange termijn is. Zeggen we: dit blijft 

ons Spaarnelanden en dat blijft verbonden en we blijven aandeelhouder. Of zeggen we: nee, het is 

uiteindelijke de bedoeling om Spaarnelanden de vrije ruimte te geven en heeft dat nog gevolgen hoe we 

daarmee omgaan? Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Linder. 

De heer Linder: Ik wil eigenlijk aansluiten voor honderd procent eigenlijk wat er GroenLinks net heeft gezegd. 

We zijn ook blij dat die, met die formulering, dat is goed van ons. Die doelformulering. Ook die met die vrije 

ruimte zijn we blij mee. Ik vind het echt, ik vind eigenlijk gewoon heel mooi om te horen dat er, dat men in 

ieder geval actief in die zin bezig is en blijkbaar een bedrijf hebben wat out of the box denkt. Dat willen we ook 

ondersteunen, dragen we ook een warm hart toe. Uiteraard moet er goed zicht op zijn. Het kan natuurlijk niet 

zo zijn dat er gewoon zomaar wat op los gaat innoveren en uiteindelijk het de verkeerde kant uit gaat. Maar 

wij willen in eerste instantie sowieso van het positieve uitgaan en vinden dus ook die twintig procent vrije 

ruimte wel heel mooi.  

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Linder. Mijnheer IJsbrandy.  

De heer IJsbrandy: Ja, dank u wel. Hart voor Haarlem kan zich prima vinden in de doelomschrijving, zoals deze 

in de statuten van 2018 geformuleerd is. We zien hierin, in combinatie met de extra toezeggingen omtrent 

informatieverstrekking aan de raad, als zich belangrijke ontwikkelingen voordoen, ook geen bijzonder risico. 

We zien Spaarnelanden graag een strategische partner, die de vele opgaven die Haarlem de komende jaren in 

de openbare ruimte heeft, mede vorm kan geven en uit kan voeren. Wel moeten we ons realiseren dat 

Spaarnelanden natuurlijk een lokaal monopolie heeft. We noemen het eigenlijk een natuurlijk monopolie, 

omdat niet voorstelbaar is dat je zeg maar meerdere aanbieders de kerntaken zal laten uitvoeren. Om een 

voorbeeld te geven, dan zou je dus van meerdere aanbieders vuilcontainers in de stoep moeten ingraven, 

zodat je bij Spaarnelanden of bij concurrent X, Y, Z je afvalzakje in kan leveren. We snappen allemaal dat de 

stad daar niet van opknapt. Dus in die zin kan Spaarnelanden nooit lokaal met een andere partij concurreren. 

Het is eigenlijk hetzelfde probleem als ook de energiebedrijven hebben, de netbeheerders met hun leidingen 

en hun kabels. Ook die hebben een natuurlijk monopolie, geografisch gezien. De vraag is natuurlijk, hoe kom 

je dan tot een goede tariefstelling voor dat soort bedrijven? Nou is het zo, de netbeheerders die worden 

natuurlijk gereguleerd door de ACM. De ACM laat die bedrijven elk jaar hun tarieven voorstellen, vergelijkt 

ook de kosten op basis van een zeer uitgebreid kostenvergelijkingsmodel en is op basis daarvan in staat om 

dus tariefafspraken met die bedrijven te maken. Nou, zoiets bestaat naar mijn weten niet in de afvalsector, 

maar het is natuurlijk wel wenselijk als de gemeente een nieuwe overeenkomst gaat afsluiten met een partij 

als Spaarnelanden, dat dat dan gebeurt op basis van een uitgebreide benchmarking die je natuurlijk wel kan 

organiseren. Tussen Spaarnelanden en vergelijkbare bedrijven in de sector. Dus we zouden willen aanbevelen 

dat in de routekaart in ieder geval, ook in het kader van die visieformulering, en ook ter voorbereiding van die 

nieuwe dvo’s die dan in 2023 in moeten gaan, om daar dus door een onafhankelijke partij een uitgebreide 

benchmark te laten doen. Op precies de punten die mevrouw Van der Windt ook al noemde. De Operational 

excellence zaken die met de kerntaken te maken hebben en die ook direct doorwerken in de kosten voor de 

burger in de vorm van afvalstoffenheffing. Dus dat zouden we graag als toevoeging in het verhaal zien 

opgenomen worden. Tot zover. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Smit. 
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De heer Smit: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. OPHaarlem krijgt het gevoel dat we weer terug bij af zijn. 

Voor OPHaarlem is de routekaart een probleem vanwege de doelformulering. Een beperking aanbrengen aan 

de huidige doelformulering past onzes inziens in een consistent beleid. De insinuerende suggestie, dat vinden 

wij, dat de beperking van de doelforumlering leidt tot een verslechtering van de exploitatie is niet 

onderbouwd en lijkt ook bewust niet onderbouwd te worden. De deelnemingen die aan de randen of mogelijk 

over de randen van de doelformulering heen gaan, van de governance, lijken ons eerder verlies dan 

winstgevend, zoals iZoof deelauto’s en iZoof Electric Taxi. Waar het college vraagt om een herijking van de 

businesscase van iZoof taxi verzoeken wij het college aan te geven van welke datum de businesscase van iZoof 

taxi dateert. De vorige wethouder heeft daarbij overigens aangegeven dat iZoof taxi slechts een marginaal 

aandeel zal leveren, waardoor er geen marktconflict ontstaat. Het is een voorbeeld dat aangeeft dat de 

doelformulering aangepast kan worden, want aan de zijkant, aan de randen zitten niet activiteiten die 

werkelijk het bedrijfsproces dan zouden muteren. Beter een excellent bedrijf in de kerntaken, dan een 

oncontroleerbare en een bedrijf met oncontroleerbare activiteiten. Wij kunnen ons nog steeds niet vinden in 

de vrije ruimte van vijftien procent, omdat de raad geen enkel controlemiddel heeft en ook geen enkel inzicht 

heeft en niet verder komt dan gevoel, vertrouwen of anderszins. Dat vind ik onvoldoende voor de rol en 

positie van de raad. Wij blijven dit niet acceptabel vinden en zullen dit verwoorden in onze zienswijze. Nog een 

vraag aan de burgemeester. Is iZoof deelauto nu uit de exploitatie verdwenen, dan wel, is de opvolger van 

iZoof deelauto’s uit de exploitatie verdwenen? Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Smit. Mijnheer Bloem. 

De heer Bloem: Ja, voorzitter, we hebben het natuurlijk al vele malen gezegd dat wat ons betreft 

zelfstandiging een fout was en dat wij liever publieke zaken, publieke taken in publieke handen hebben en niet 

als bedrijf, maar gewoon als gemeentelijke dienst. Zolang daar geen meerderheid voor is, zijn we heel blij met 

de discussie die is ontstaan deze periode om meer grip te krijgen en Spaarnelanden niet … Dingen die 

gebeuren waardoor het echt zichzelf als een commercieel bedrijf gaat gedragen, in plaats van een publieke 

actor. Dat we daar toch paal en perk aan proberen te stellen. Dus dat ondersteunen wij zeker. De suggestie 

van de partij van de arbeid is in die zin wel een goede. Met inderdaad uitzondering zolang het een bedrijf is, ja, 

moet er ook geld verdiend kunnen worden aan het ophalen van commercieel afval. Dat is ook goed voor de 

duurzaamheid. Maar daarvoor kunnen we best de vrije ruimte inperken en misschien ook nog wel wat meer. 

Dat zien we wel aan de huidige cijfers. Dus waarom niet, want die vrije ruimte voor innovatie dat is mooi. 

Prachtig, alleen die vrije ruimte dat gaat over ondernemen en ondernemen kan heel veel opleveren. Kan ook 

heel veel kosten. SP is niet van mening dat je met gemeenschapsgeld … Want uiteindelijk komt het toch neer 

op gemeenschapsgeld. Ondernemingsrisico moet gaan dragen. Daarvoor zijn publieke diensten niet bedoeld 

en in onze ogen Spaarnelanden niet. Zeker ook niet. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Van den Doel. 

De heer Van den Doel: Ja, even een vraag. Ik volg uw redenering, maar bij de gemeente zien we ook dat heel 

veel projecten worden opgestart, waarbij de kosten goed berekend zijn en waar we uiteindelijk anderhalve 

keer zoveel kwijt zijn. Dus ook de projecten binnen de gemeente zijn vaak zwaar verliesgevend in verhouding 

tot de van te voren gegeven cijfers. Dus in die zin is dat niet anders dan een onderneming die ook verlies kan 

draaien op één van de activiteiten. Dat blijft, in dit geval blijven die verliezen binnen de commerciële ruimte, 

omdat die niet vanuit de andere 85 procent gefinancierd mogen worden. Dus dat verlies leidt … Maar goed, 

hoe vindt u dat van de gemeente dat die ook vaak over de budgetten heen gaat? 
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De heer Bloem: Nou, voorzitter, dat gemeente vaak over het budget heen gaat, is natuurlijk een groot 

probleem. Laten we daar vooral mee beginnen en dat niet zomaar voor lief nemen. Op de andere plaats, ja, als 

je risico’s neemt, kunnen die ook zo maar, als je het verkeerd aanpakt, buiten die vrije ruimte gaan vallen en 

gewoon weerslag hebben op de rest van de bedrijfsvoering. Dat hoort bij onderneming. Dat geldt dus ook 

zeker voor de gemeente, maar als je echt … Met de kapitalistische spirit en mind vol gaat innoveren en risico 

gaat nemen, dat is een andere dan die ik hier proef bij de ambtelijke organisatie gelukkig. Dan is er kans dat er 

dingen mis gaan of dat we veel winst maken of veel verlies gaan maken, veel groter en we is in dit geval 

Spaarnelanden, want Spaarnelanden is gewoon van ons. Nou ben ik vergeten wat ik nog wilde zeggen daarbij. 

Nee, dat is … Nee, als het gaat om … Dus wat ons betreft vinden we het eigenlijk ook meer dat het in 

afstemming moet zitten. Dus als we de vrije ruimte beperken, en dan is er nog genoeg ruimte over, en laat 

Spaarnelanden gewoon ons een, het college dan als aandeelhouder of als uitvoerder … Goh, Spaarnelanden 

wil dit doen, is dit een initiatief wat de goedkeuring mee kan dragen? Past dat in de publieke taakopvatting? 

Laat dat vooraf langskomen, hier in de gemeenteraad. Helemaal niet zo’n raar idee en het hoeft helemaal niet 

zo traag te gaan. Als wij ons echt als partner van Spaarnelanden zien, dan kunnen we daar samen altijd uit 

komen, maar niet achteraf verast worden met initiatieven die uit de klauwen lopen.  

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Bloem. Mijnheer Linder. 

De heer Linder: Heeft u dus, als ik het goed begrijp, liever dat bij wijze van spreken Spaarnelanden dat 

medewerkers die in die zin hun normale taak vanwege omstandigheden, lichaam, leeftijd, niet meer kunnen 

uitoefenen, dat die liever gewoon ergens een uitkering krijgen? Dan dat ze eventueel een leuke bezigheid 

krijgen, waar ze leuk en zingeving in vinden. Dat ook nog geld op levert. Begrijp ik goed dat dat uw voorkeur 

heeft? 

De heer Bloem: Ja, voorzitter, dat is het rare. Die ChristenUnie is compassie, de compassie van de 

ChristenUnie. Ik vind dat elk bedrijf en elke organisatie ervoor moet zorgen dat mensen die niet meer op hun 

plek zitten dat ze een goede andere plek krijgen. Er is helemaal geen vrije ruimte voor nodig. Dat is hier ook in 

de gemeente niet commercieel nodig. Het feit dat dat zo innig met elkaar verbonden is, is gewoon kletsklare 

nonsens. 

De voorzitter: Wie mag ik het woord geven? Is iedereen geweest? Mijnheer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter. Nou, we zijn hartstikke blij met Spaarnelanden. Een bedrijf om trots op 

te zijn. Wij ondersteunen de gedachtes die hier zijn geweest over die vrije ruimte. Dat is gewoon wettelijk 

bepaald. Dus zo’n bedrijf kan helemaal niet zulke gekke dingen doen dat we uiteindelijk helemaal knal failliet 

gaan. Ik wijs nog even op de gemeente Haarlem die altijd vijfhonderd tot zeshonderd miljoen onder nul staat. 

Dus dat is toch wel een factor erger. Al die innovaties die bij Spaarnelanden worden bedacht, die komen 

gewoon voor 98 procent … Ik heb wel eens die directeur gesproken, uit wat zij als publieke taak doen. Destijds 

had ik toen dat geniale idee om betaald parkeren per minuut in te voeren en toen ben ik daar uitgebreid bij 

dat bedrijf geweest. Toen hoorde ik dus dat zij fantastisch camera/kentekensysteem hadden bedacht en dat ze 

dat in principe hadden kunnen verkopen aan Schiphol voor heel veel geld. Nou, dan denk ik dat zou toch 

fantastisch zijn als dat mogelijk is. Maar omdat dat inderdaad toen meer als die twintig procent was, ging dat 

niet door. Dus dat is ook prima. Hebben wij ook vrede mee, maar ik bedoel, er wordt hier nu elke keer vanuit 

een soort met risico gekeken dat alles verkeerd gaat wat daar gebeurt. Nou, dat is dus helemaal niet zo. Er zijn 

een heleboel dingen die zo goed gaan dat we, als we die grens van twintig procent niet hadden, dat we 

waarschijnlijk schatje rijk waren geworden. Dus we zijn ontzettend blij met Spaarnelanden. We zijn tevreden 
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met die twintig procent vrije ruimte en hoe ze het nu doen. Als ze de lokale lasten nog iets naar beneden 

kunnen halen door nog meer te gaan recyclen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat was het. Dan geef ik graag het woord aan de burgemeester. Gaat uw gang. 

Burgemeester Wienen: Ja, laat ik beginnen met toch enige bescheidenheid aan de dag te leggen. Ik ben 

natuurlijk vervanger. Wethouder Roduner zit hier zeer in en is ook al veel in discussie met u geweest. Maar 

goed, het is zoals het is. Dus ik probeer toch zo goed mogelijk in te gaan op waar we op dit moment staan in 

de discussie en wat u hier inbrengt. Ik heb ook het gevoel, dat ook al zijn de accenten die aangebracht worden 

wel verschillend, met enkele uitzonderingen overigens, maar dat een groot deel van de raad wel degelijk een 

redelijke consensus heeft over het feit van het is een door de gemeente op enige afstand gezet bedrijf. Het is 

een bedrijf van de gemeente, maar het is nadrukkelijk is gekozen voor deze vorm. De vraag is nu van hoe houd 

je dat in voldoende mate daar zicht op. Is de raad voldoende betrokken? Voorkom je dat het bedrijf in 

avonturen verzeild zou raken, waarvan je zegt: dat willen we helemaal niet. Dat is bovendien nog een risico 

voor de gemeente ook. Nou, die discussie die voert u met elkaar en ik hoor de verschillende accenten. Ik ga 

een paar opmerkingen maken. Ik heb begrepen dat de VVD zegt: nou, ik denk dat het belangrijk is of wij 

denken dat het belangrijk is, houd je nou bij je kerntaken. Daar moet het vooral om gaan, want bijvoorbeeld 

extra personele kosten, die in de publieke taak worden gemaakt. Mensen die daar werkzaam zijn en die 

ingezet worden bij commerciële activiteiten dat leidt tot vertekening en eigenlijk financieren wij dan 

commerciële activiteiten. Althans, dat risico zou je dan lopen. Op zich is dit denk ik één van de dingen die ook 

in het verleden ook regelmatig aan de orde geweest zijn. Als je een bedrijf van de overheid hebt, hoe voorkom 

je dan dat de overheid oneerlijke concurrentie aan doet in de markt. Dus daar zijn ook allerlei bepalingen voor. 

Je kunt niet zomaar publieke middelen gebruiken om oneigenlijke concurrentie in de markt te brengen. Dus ik 

denk dat uw punt volkomen terecht is, maar aan de andere kant dat daar wel degelijk ook allerlei beperkingen 

zijn die maken dat je niet die inzet van personeel kan gaan gebruiken. Die financier je publiek en vervolgens 

worden ze commercieel voor een andere taak ingezet.  

De voorzitter: Mijnheer Rutten. 

De heer Rutten: Ja, de kwestie is daar dat het vooral gaat, hoe houdt u daar dan als aandeelhouder en wij als 

raad vervolgens zicht op. Dat is de discussie die er net ook was van ik denk dat het niet zo is. Hoe weten we 

dan zeker, wie controleert dan dat dat allemaal zo verloopt, zoals u daar schetst? 

Burgemeester Wienen: Dat is de taak die het bedrijf heeft, die moet dat ook doen om binnen de marge van de 

wet te kunnen werken. Daar zijn controles van de boeken ook op. Ik denk eerlijk gezegd dat we een end van 

huis zijn als hier in de raad op dat detailniveau gekeken wordt van waar is nou precies welk personeelslid 

werkzaam, maar wel dat u het idee moet hebben van jongens, het klopt hier in grote lijnen en we zijn hier niet 

bezig om met publiek geld commerciële activiteiten uit te voeren. Volgens mij is het vooral de 

verantwoordelijkheid van de directie van het bedrijf om binnen de wettelijke kaders te opereren. Die de 

garantie moet bieden dat daar geen oneigenlijke dingen gebeuren. Partij van de Arbeid die heeft een … Ja. 

De voorzitter: Ja, mijnheer Smit, gaat uw gang. 

De heer Smit: Mijnheer de burgemeester, u begint met uw antwoord naar mijnheer Rutten wellicht duidelijk, 

maar u eindigt daar niet helemaal duidelijk in voor mijn gevoel. Het bedrijf heeft de verantwoordelijkheid. Het 

bedrijf heeft een accountant en die accountant controleert en die laat vervolgens het resultaat van de 

deelnemingen zien, die vijftien procent, in één regel. Daar kunnen wij uiteraard als raad niets aan zien. Als u 
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dan zegt het is de verantwoordelijkheid van het bedrijf om. Als wij een jaarrekening van de gemeente krijgen, 

dan is die zo uitgesplitst dat wij daar vragen over kunnen stellen en dat die voor ons inzichtelijk is en dat die 

vragen die we erover stellen vanuit inzichtelijkheid een aanvulling krijgt. Bij Spaarnelanden, als je dan vraagt: 

mag ik achter die ene regel kijken? Dan krijg je geen informatie, want dat is de vrije ruimte. Dat is wat ik u niet 

hoor zeggen, want nu heb ik een probleem. Als u zegt er is die verantwoordelijkheid om de commissie en zelfs 

als het geheim is omdat het commerciële stukken zijn, om dat één keer per jaar naast de jaarrekening die 

publiekelijk is, ook die ene regel aan ons toe te lichten in de exploitatie. Dan ga ik niet praten over schroefjes 

en moertjes, maar dan, net zoals de normale exploitatie uitgesplitst is, verwacht ik die ook te zien. Krijg ik die 

expres niet te zien. Ja, en dan wordt OPHaarlem een beetje link. 

Burgemeester Wienen: Ja, ik kom op dit punt terug, want ik denk dat u een belangrijk punt op zich hebt. Ik ga 

toch even eerst nog langs een paar andere punten. De Partij van de Arbeid die zegt: nou ja, als je gaat kijken 

van waar zijn ze nou mee bezig, dan is dat eigenlijk over het algemeen toch best heel positief te waarderen. 

Het gaat om publieke diensten, publieke opdrachtgevers, publiekrechtelijk belang en daar moeten de andere 

activiteiten op de een of andere manier mee te linken zijn. Het antwoord op die vraag is dat zo, is erg 

belangrijk voor u in de afwegingen. Ik wil toch wel eerst een nuance maken, want als u bedoelt dat het altijd 

publiekrechtelijk moet zijn, dan denk ik hebben we wel een probleem. Want er zijn bij bedrijven, en dat geldt 

zelfs als het door de gemeente zelf gedaan wordt soms, activiteiten die in zichzelf niet publiekrechtelijk zijn, 

maar die wel … En u zegt, daarom denk ik dat we elkaar misschien wel kunnen vinden, het is wel gelinkt aan 

de publiekrechtelijke taak. Je zou kunnen zeggen … Een bedrijf zou kunnen zeggen: joh, we beginnen een 

totaal andere tak van sport en daar gaan we eens in ondernemen en dan zien we wel waar we uitkomen. Dan 

is het niet meer gerelateerd aan de publiekrechtelijke taak, maar dan zijn ze gewoon een bedrijf geworden 

wat ergens misschien een winstmogelijkheid ziet. Maar stel nou, je hebt een bedrijf en dat houdt zich bezig 

met het ophalen van afval. Dat is een publiekrechtelijke taak. Dat is het huishoudelijk afval. Dat moet de 

overheid doen en dat doet de overheid door dat bedrijf. Dat mag. Maar dat bedrijf heeft daardoor een aantal 

middelen en die kun je ook gebruiken om bedrijfsafval op te halen. Daarvan is gezegd, dat is niet een 

publiekrechtelijke taak. Dat is een privaatrechtelijke taak. Er zijn allerlei bedrijven die op dit markt actief zijn. 

Dan heeft de overheid gezegd: daar gelden wel een paar spelregels, want anders ga je oneerlijke concurrentie 

invoeren, maar het is op zichzelf is het best goed om tot een efficiënte bedrijfsvoering te komen dat je 

bepaalde commerciële activiteiten in het ophalen van afval ook meeneemt. Hetzelfde geldt als je, stel dat je 

een taak hebt om parkeren te organiseren in een parkeergarage, in opdracht van de gemeente. Je kunt 

diezelfde taak op dezelfde manier uitvoeren, met hetzelfde bedrijf voor in opdracht van een winkelcentrum. 

Moet je dan zeggen: ja, maar wacht even, dan is de opdrachtgever is een commerciële partij. Dus dan kan het 

niet. Dan komen we wel in een discussie, want die vrije ruimte waar Spaarnelanden zich in beweegt, heeft 

altijd een link met de publiekrechtelijke taak. Daarin ga ik dus met u mee, maar ik vind wel dat ik dan ook zo 

reëel moet zijn om te zeggen daar zit ook een, wat zal ik zeggen, zitten ook activiteiten bij die niet, qua 

opdrachtgever of qua wettelijke formulering in zichzelf publiekrechtelijk zijn.  

De voorzitter: Mijnheer Sepers. 

De heer Sepers: Voorzitter, ik geloof dat de burgemeester precies heeft gehoord wat ik bedoelde te zeggen. Ik 

heb het gehad over publiekrechtelijk, maar ook over een publiek belang. Ik denk dat een aantal voorbeelden 

die hij noemt, zoals het combineren van het ophalen van bedrijfsafval en huishoudelijk afval in de binnenstad 

om daarmee de milieubelasting voor de afvoer daarvan om die te verminderen. Dat is een activiteit die 

Spaarnelanden doet. Dat is bij mij heel duidelijk een invulling van een publiek belang. Wat ik wil benadrukken, 
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is het zal elke keer uitgelegd moeten worden, maar ik ben niet van de school dat je zegt: ja, nee, alleen maar 

publiekrechtelijk. Nee, een publiek belang is breder dan alleen maar in opdracht van de gemeente … 

Burgemeester Wienen: Dat meende ik ook begrepen te hebben door de wijze waarop u het aan het eind 

formuleerde. Dan denk ik dat we een heel end met elkaar kunnen komen en dat het ook zaak is dat je daar zeg 

maar als aandeelhouder, de gemeente, en ook als raad als hoogste gezag binnen de gemeente, die ervoor 

gekozen heeft … En dat raakt aan de vraag van de heer Smit. Om deze activiteit op afstand te zetten. Kijk, de 

raad had er ook voor kunnen kiezen om dat niet te doen en te zeggen: joh, we doen dat gewoon als puur een 

gemeentelijke afdeling. Er zijn zat gemeenten waar dat nog zo is. Hoewel, juist deze taak is bij heel veel 

gemeenten wel op enige afstand gezet. Dan wordt er gezegd: laten we nou een beetje bedrijfsmatig 

geopereerd worden en daar gaan we niet op een ambtelijke manier met de finesses van de bedrijfsvoering ons 

bemoeien. Laat dat maar gewoon redelijk bedrijfsmatig gebeuren. Wij denken dat dat een goede manier is om 

het te doen. Dat heeft deze raad kennelijk gevonden. Ik bedoel, het is voor mijn tijd, ook waarschijnlijk voor 

uw tijd, maar dat was de afweging van wij denken dat het op die manier beter en uiteindelijk ook efficiënter 

gebeurt. Vervolgens is er ook gezegd: als je dan zo’n bedrijf hebt en dat ziet ook in het verlengde van de 

publiekrechtelijke taak en gerelateerd aan die publiekrechtelijke taak een aantal mogelijkheden, waardoor ze 

aan de ene kant extra inkomsten verwerft, ten gunste van ook goed tarief, want niet om winst te maken. Dat 

is het grote verschil, want dan zou het een onzuiver bedrijf zijn. Maar om te zorgen dat je op een efficiënte 

manier je middelen kunt inzetten en om publiekrechtelijke doelen te kunnen dienen. Nou, dan is dat van 

meerwaarde. Ik denk dat de vraag van wat betekent het dan dat wij ervoor gekozen hebben om het op die 

manier te doen. Dat is wat u nu bezighoudt, want je kiest ervoor om het op afstand te zetten, maar je wil toch 

voldoende vertrouwen hebben dat er geen gekke dingen gebeuren en dat er niet allerlei achter de schermen 

op een gegeven moment avonturen zijn waar misschien wel publiek geld zou weglekken. 

De voorzitter: U heeft nog een interruptie van de heer Smit, gaat uw gang. 

De heer Smit: Mijnheer de burgemeester, suggereerde u dat dit een antwoord was op mijn vraag? 

Burgemeester Wienen: Nee, dat het een relatie heeft met uw vraag. Dat is … Nee, ik suggereer, sterker nog, ik 

zeg dat het wel een relatie heeft met uw vraag. Want het liefst, hoor ik u net zeggen, zou ik zien dat ik een 

inzicht had in de begroting van Spaarnelanden op dezelfde manier als ik als raadslid een inzicht heb in de 

begroting van de gemeente. Daarvan, en dat is de relatie die ik leg, daarvan zeg ik: dat vind ik een beetje, laat 

ik zeggen, niet … Ik vind het niet helemaal consequent, want je kiest als raad ervoor om het bedrijf op afstand 

te zetten, om bedrijfsmatig te functioneren en vervolgens zeg je: maar dan ga ik er vervolgens bovenop zitten 

alsof je van de gemeente bent. Dan denk ik houd het dan bij de gemeente, dan is de zaak ook helder.  

De voorzitter: Mijnheer Smit. 

De heer Smit: Nee, laat ik het u anders uitleggen. Ik krijg van 85 procent krijg ik een uitgewerkte begroting, 

maar van vijftien procent krijg ik geen begroting en dat is mijn probleem. 

Burgemeester Wienen: Juist en daarvan wilt u dus weten en dat snap ik en daar zit volgens mij de hele 

worsteling van in de eerste plaats zijn dit wel activiteiten die voor ons gevoel nog passen bij een bedrijf wat 

eigendom is van de overheid, van de gemeente. Nou, dat is de vraag van de heer Sepers. Dat is ook de vraag 

van de VVD. Dat is ook uw vraag. Dat snap ik en daarvan zegt het college in dit stuk van daar hebben wij 

misschien in het verleden, ook omdat dat eigenlijk ja allemaal automatisch een beetje liep en we vonden het 

mooi wat er gebeurde, maar daar zijn we toch wat te weinig transparant in geweest in hoe we dat met elkaar 
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bespraken. Daarom ligt hier voor een voorstel om te zeggen: elke keer als er sprake is van nieuwe activiteiten, 

dan moet dat dus ook met de raad worden overlegd. Dat vindt u in de uitgangspunten die hier staan en dat 

zou u in ieder geval denk ik enig geruststelling moeten geven over het feit dat er actieve informatie is. Dus 

actieve informatie over activiteiten in de vrije ruimte en over nieuwe activiteiten expliciet toestemming van de 

aandeelhouders nodig is. Dus dan bent u betrokken en dan is de aandeelhouder betrokken, om ervoor te 

zorgen dat dat niet een ver van mijn bed show is.  

De voorzitter: Mijnheer Smit. 

De heer Smit: Mijnheer de burgemeester, u heeft een enorme gave om, om een vraag heen te zeilen en dat is 

echt knap hoor, meen ik serieus. Nee, ik vraag heel simpel, krijg ik op dezelfde manier als we op de 85 procent 

begroting is gespecificeerd, ook de begroting en de jaarrekening van die vijftien procent? U heeft nog steeds 

geen ja gezegd en zolang u geen ja zegt, is het voor mij onacceptabel om die vijftien procent te accepteren, 

want het is dan een wazige vlek waarin ik dingen moet vinden of moet vertrouwen of ongeveer wel in kan 

schatten. Nee, ik kan 85 procent van Spaarnelanden goed volgen, dan moet ik die vijftien procent als 

volksvertegenwoordiger ook goed kunnen volgen. Ik kan dat onderscheid niet maken. Bent u met mij eens dat 

het onderscheid voor de verantwoording die ik als raadslid moet afleggen niet te maken is? 

Burgemeester Wienen: Nee, want ik denk dat er wel degelijk verschil is tussen datgene waarin zeg maar de 

directe publieke taak wordt uitgevoerd en waar u van zegt van daar halen wij via belastingmiddelen bij de 

bevolking de financiering op. Dus dat betekent dat wij daar ook echt heel precies willen weten van hoe zit dat. 

Dan zijn er ook activiteiten waarin u al of niet toestaat. Ik bedoel u kunt het ook niet doen, maar ik hoor hier in 

de raad een aantal partijen die zeggen: wij vinden dat dat goed is, alleen het moet wel begrensd worden en 

het moet gecontroleerd worden. Maar die vijftien procent hoef ik niet op dezelfde manier te zien, want dat is 

een commerciële activiteit waarbij ook dan die informatie soms inderdaad een bepaalde gevoeligheid heeft in 

die markt. Dat snap ik. 

De heer Smit: Maar wij, nee, wij zitten ook … 

De voorzitter: De heer Smit. 

De heer Smit: Mijnheer de voorzitter, we zitten straks nog in een besloten deel, wat besloten is vanwege 

gevoeligheid. Dus dat is ook niet relevant wat u zegt. Heel veel van die activiteiten van Spaarnelanden zijn 

vormgegeven uit het concern dat er staat en door ons gefinancierd wordt. Ik kan het niet verkopen naar mijn 

achterban dat ik niet weet hoe die vijftien procent qua exploitatie, begroting en rekening, in elkaar zit. Dat 

heeft niets met vertrouwen te maken. Ik hoor het gewoon te kunnen zien en dan te kunnen zeggen het is 

akkoord. Zolang u uw best doet om die vijftien procent, die specificatie daarvan, voor OPHaarlem achter te 

houden, krijgt u OPHaarlem niet mee. 

De voorzitter: Mijnheer Klaver, dan mijnheer Rutten en dan mijnheer Sepers. 

De heer Klaver: Ja, want in uw beantwoording op de vraag van de heer Smit, ging u ook in op mijn vraag. 

Namelijk, over dat de aandeelhouders beslissen over nieuwe activiteiten in de vrije ruimte. U zei dan is de 

raad ook betrokken, maar dat staat nou net niet in het raadstuk. Er staat in het raadstuk dat de aandeelhouder 

beslist en juist het verzoek van het CDA is om dan daar de raad in te betrekken en onder zienswijze te vragen 

op die nieuwe activiteiten in die vrije ruimte. 
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Burgemeester Wienen: Ja, maar dan is de rol is dat de aandeelhouder daar expliciet toestemming voor geeft 

en dat de commissie bestuur actief wordt geïnformeerd over de signaleringswaarde rond die activiteiten. Wat 

u zou willen dat is dat u zegt: ik wil eigenlijk dat voor de aandeelhoudersvergadering de aandeelhouder zijn 

stem als het ware eerst hier in de commissie gaat bespreken?  

De heer Klaver: Ja, u neemt een besluit als aandeelhouder. Ik zeg even u neemt een besluit als aandeelhouder. 

U vindt daar wat van. U zegt ik informeer de raad, de commissie bestuur, maar dat is achteraf. Wat wij vragen, 

is dat u vooraf, als Spaarnelanden nieuwe activiteiten gaat ondernemen in die vrije ruimte, ons om een 

zienswijze vraagt en daarmee dan ook de raad betrekt bij Spaarnelanden in de activiteiten van Spaarnelanden. 

Wat vindt u daarvan? Dat u dat vraagt aan de raad. 

Burgemeester Wienen: Nou, dat zit op dat grensgebied waar we het net over hadden. Hoe wilt u als raad aan 

de ene kant dit bedrijf enige ruimte geven om als bedrijf te werken en aan de andere kant als raad er zo dicht 

bovenop zitten dat je de directie niet alleen via de aandeelhouder, maar zelfs via eerst besprekingen in de 

raad wil beperken in de mogelijkheden om dat te doen. Dan heb ik het idee, dan wil je eigenlijk iets wat je 

tegelijk ook weer terughaalt. Dus ik aarzel of het een verstandige weg is om dat te doen, omdat het zo haaks 

staat volgens mij op in zo’n wereld met een bedrijf op een bedrijfsmatige manier werken.  

De heer Klaver: Voorzitter, mag ik daar nog even … 

De voorzitter: Nog een aanvullende korte vraag? Mijnheer Klaver. 

De heer Klaver: Ja, de raad gaat over het wat en het college gaat over het hoe. Hier gaat het toch wel dan om 

een nieuwe stap van Spaarnelanden, nieuwe activiteiten in de vrije ruimte en dan denk ik dat de vraag 

passend is aan de raad van joh, is dit een activiteit van Spaarnelanden, zoals wij Spaarnelanden voor ogen 

hebben. Past dit in het beeld wat wij van Spaarnelanden hebben? Vandaar het verzoek dat aan het college om, 

als die als aandeelhouder een beslissing neemt, om aan de raad te vragen wat vindt u ervan?  

Burgemeester Wienen: Maar dan, maar even of we elkaar goed begrijpen. Zegt u dan mijn vraag gaat erover 

dat ik als raad over de aard van de activiteit toch geïnformeerd wil zijn. Ik wil weten wat dat is en dan wil ik 

ook kunnen zeggen dat lijkt mij … Dat zou eigenlijk beter zijn van niet. Ofwel, dat je daar een zienswijze op 

geeft. Of zegt u: nee, dan, met de heer Smit, ik wil eigenlijk alle cijfers hebben, want ik wil wel eens kijken wat 

ik er eigenlijk van vind. U zou het misschien als bankman kunnen bekijken. Mijnheer Smit misschien meer 

bedrijfsmatig en weer een ander die gaat weer op een andere manier kijken. Dan is de vraag, jongens, moet je 

dan niet gewoon tegen Spaarnelanden zeggen: laten we het maar vergeten en wees maar gewoon een 

overheidsdienst. 

De heer Klaver: Ja, voorzitter, ik ben het niet eens met de heer Smit, want we hebben inzicht in honderd 

procent van de cijfers van Spaarnelanden. Er wordt ook aangegeven welk deel vrije ruimte is. Dus daar deel ik 

de vraag niet van de heer Smit. Het gaat er mij om, een nieuwe activiteit, een nieuwe stap die Spaarnelanden 

zet in de vrije ruimte en dat we iets kunnen vinden van het publiek belang, herkennen we dat? Vinden we daar 

wat van? Past het in het beeld wat wij als raad daarvan hebben? Dat is de vraag die ik aan het college zou 

willen stellen om dan de raad te vragen wat vindt u van deze nieuwe activiteiten in de vrije ruimte van 

Spaarnelanden.  

Burgemeester Wienen: Ja, dat snap ik. Ik denk dat het verstandig is dat ik daarop reageer, want ik vind er wel 

iets van, maar dat ik zeg: dat neem ik dan graag even mee naar het college om daar in het college nog even 
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over van gedachte te wisselen. Ik denk dat het goed is dat de portefeuillehouder daar ook zelf direct bij 

betrokken is voordat ik hier nou allerlei uitspraken ga doen die misschien weer net iets anders zijn dan de 

portefeuillehouder dat zelf ziet. Maar ik snap uw vraag en die neem ik mee en daar komt het college met een 

reactie.  

De voorzitter: Ja, er zijn nog een aantal … Mijnheer Rutten was eerst, dan was mijnheer Sepers, dan was 

mijnheer Van den Doel en dan was mevrouw Van der Windt. 

De heer Rutten: Voorzitter, dank u wel. Ik wil nog even terug naar de discussie die mijnheer Smit voerde, want 

wij worstelen daar ook mee. Er is een deel niet zichtbaar. Dan kunnen we een strijd gaan voeren over moet 

dat dan zichtbaar zijn of niet, maar daarmee heb ik het idee dat die schimmigheid overeind blijft. Die blijft 

bestaan, want het simpele wat wij willen weten en wat je dus kunt zien daarin, is hoe worden die 

doorberekeningen gemaakt? Worden die gemaakt? Er is een raad van commissarissen die ongetwijfeld 

bezoldigd is. Die besteden, als die op een gegeven moment zestig procent van hun tijd, of de directeur 

besteedt zestig procent van zijn tijd aan de activiteiten in die vrije ruimte, dan kunnen we ook zeggen: die 

zestig procent van dat salaris moet ook daaraan doorberekend worden. Die moeten we daar ook terug zien. 

Dat betekent ook dat die afvalstoffenheffing hier voor die burgers in Haarlem naar beneden kan, want er zit 

een directeur die daar parttime nog mee bezig is met haar kerntaak. Dat is volgens mij waar mijnheer Smit ook 

naar doelt, dat willen we goed terug kunnen zien. Vooralsnog blijft die schimmigheid in stand.  

Burgemeester Wienen: Het is deels een vraag, deels een opvatting. Ik snap die behoefte, want ik vind ook dat 

het ongewenst is dat je een situatie kunt hebben, waarbij u als raad het idee hebt van ik heb eigenlijk geen 

idee of wij nou met publiek geld, met belastinggeld of leges van burgers commerciële dingen aan het doen 

zijn. Of andersom wat de bedoeling is dat wij een bedrijf hebben wat zijn knowhow en zijn middelen en zijn 

personeel efficiënt inzet en daardoor komt tot scherpe tarieven. Die bovendien maatschappelijke meerwaarde 

heeft door maatschappelijke, publiekrechtelijke belangen te dienen in een net wat breder kader dan alleen in 

opdracht van de gemeente. Ja, dat zijn de twee smaken, althans, laat ik het zeggen, dat zijn de twee uitersten. 

Ik begrijp van u dat u zegt: kijk, dat tweede snap ik. Dan moet het wel op een eerlijke manier, want je moet 

ook niet … En daar raakt het, want dat zei ik net ook. Het is niet alleen zo dat er dan belastinggeld weglekt 

naar commerciële activiteiten, maar het is ook zo dat er dan oneerlijke concurrentie plaatsvindt, want dat is 

natuurlijk geen eerlijke concurrentie als de gemeente met belastingmiddelen op een markt gaat opereren 

waar ze dus andere tarieven gaat hanteren dan het bedrijfsleven, die daar niet tegenop kan. Dat is niet de 

bedoeling. Ik snap dat u zegt: wij moeten op de een of andere manier als raad, zonder, en dat is het verschil 

denk ik tussen u en mijnheer Smit, tenminste, als ik het heel goed begrijp of probeer te begrijpen. Want er zit 

wel een verschil. Mijnheer Smit zegt ik wil eigenlijk het net zo kunnen controleren en volgen en zien in 

detailniveau als de publiekrechtelijke taak. U zegt ik wil gewoon zeker weten dat er geen publiek geld weglekt 

naar commerciële activiteiten. Ja. Ja. Volgens mij is dat echt … Nou goed, ik laat … 

De voorzitter: Ja, mijnheer Smit, ik ben eigenlijk … Mijnheer Sepers is eigenlijk eerder aan de beurt. Mijnheer 

Sepers. Ja, maar mijnheer Sepers had ook nog wat op … We doen gewoon even het rijtje, mijnheer Smit en 

dan komt u nog een keer aan de beurt. Mijnheer Sepers, dan mijnheer Van den Doel, dan mevrouw Van der 

Windt en dan mijnheer Van den Raadt geloof ik. 

De heer Sepers: Dank u wel, voorzitter. Ik zou de burgemeester willen helpen om een bruggetje over te gaan 

in zijn discussie met de heer Smit. Waar het raadstuk of waar het stuk van het college juist de stap maakte om 

niet meer te spreken over commerciële ruimte maar over vrije ruimte. Dat is iets anders dan commerciële 

ruimte. We de afperking hebben er moet op de een of andere publiek belang in het geding zijn. Dat is winst. 
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Dan vraag ik de burgemeester van ja, Spaarnelanden is één ongedeeld bedrijf. Wij zijn samen met Zandvoort 

aandeelhouders en hebben aandeelhouders gewoon niet recht om volstrekte informatie te hebben over de 

gang van zaken in een bedrijf, al of niet vertrouwelijk? In die zin steun ik de heer Smit helemaal als hij zegt: ja, 

als de gemeenteraad wil dat er meer informatie komt over allerlei activiteiten van Spaarnelanden, dan heeft 

de aandeelhouder daar recht op en dan moet dat gewoon geregeld worden. 

Burgemeester Wienen: Nou, dat denk ik dat in overigens in de gewone wereld van bedrijven toch iets anders 

ligt, want dat is allemaal heel erg gereguleerd hoe dat zit. Met wat er wel en niet met aandeelhouders wordt 

gedeeld. Maar los daarvan, ik vind dat je ook als gemeente je rekenschap moet geven van de keuze die je 

maakt om te zeggen van wij vinden dat hier bedrijfsmatig geacteerd wordt of dat het een tak van het 

gemeentelijke organisatie is. Dan gaat het er mij niet om dat je bepaalde informatie niet zou moeten hebben, 

maar wel dat je ook je rekenschap geeft van het feit dat je niet in detailniveau met zo’n bedrijf gaat bemoeien 

en de bedrijfsvoering mee gaat bemoeien, want dat functioneert niet. Ik zou ook niet bij zo’n bedrijf willen 

werken als ik heel eerlijk ben, want dat … U maakt heel andere afwegingen dan je normaal gesproken in zo’n 

bedrijf zou doen volgens mij.  

De heer Sepers: Maar, voorzitter, wij bemoeien ons als gemeenteraad toch ook niet met de aankoop van 

pennen door de afdeling jeugdzorg binnen de gemeente? 

Burgemeester Wienen: Nou, dat is … Ja, maar dat vind ik … 

De heer Sepers: U hoeft niet bang te zijn dat we te veel met details bezig gaan. 

Burgemeester Wienen: Nee, maar dat is nou precies waar het mij ook om gaat. Dat doen wij al niet. Laat staan 

dat je dat bij zo’n bedrijf zou doen. Ja, nee, maar dat … Maar bij zo’n bedrijf staat het wat verder weg. Dus dan 

gaat het ook ietsje verder waar je afstand van hebt. Maar dat is toch op zich is het niet onlogisch dat je als 

gemeenteraad zegt: jongens, wij gaan ons niet bij de gemeente al niet de aankoop van pennen … Nou, daar 

hebben we het niet over. Tenzij we op een gegeven moment het idee krijgen, er worden gouden pennen 

gekocht, dan gaat u het hier wel over hebben. Maar normaal gesproken niet. 

De heer Sepers: Voorzitter, dan kunt u toch vertrouwen op de wijze zelfbeperkingen van de raadsleden in 

plaats van dat anderen voor ons beslissen wat we wel en niet te zien krijgen? 

De voorzitter: Voor kennisgeving aangenomen, ik hoorde geen vraag. Mijnheer Van den Doel. 

De heer Van den Doel: Ja, ik denk altijd, we hebben geen koekenbakkers zitten daar bij de raad van toezicht of 

raad van commissarissen en de aandeelhouders. Dat zijn namelijk onze wethouders. Wij geven onze 

wethouders een hele duidelijke opdracht mee. Dat is namelijk dat het bedrijf doet wat wij vragen. Nu is er 

gezegd van als het bedrijf een nieuwe activiteit start, dan komt dat langs de raad en dan kunnen wij er wat van 

vinden. Nou, daar zal een enorme … De knieval zou ik niet willen, een handreiking naar de raad. Waar ik heel 

erg blij mee ben. Ik denk in die vrije ruimte moet je ook vrij kunnen zijn. Dan moeten we niet inderdaad tot 

drie cijfers achter de komma hoeven te controleren, want er komt wel een getal uit. Er komt wel een winst of 

verliescijfer uit. Ik denk bij verlies dat ze wel iets hebben te verklaren en dat moeten ze sowieso bij de raad 

van commissarissen en dat moeten ze bij de aandeelhouder doen. Dus, ik bedoel, dan gaan we dus en een 

wethouder als aandeelhouder die gaat controleren en een wethouder als lid van de raad van commissarissen 

en dan gaan we als raad ook nog eens een keer dat over doen. Het lijkt mij wat overdreven. Ik snap de zorg, 

die u uitspreekt, dat we graag willen dat we weten dat er geen publiek geld naar die vrije ruimte stroomt. Ik 
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denk dat we dat wel via de wethouders kunnen controleren en als de wethouders daar een slecht gevoel over 

hebben, dan zijn de wethouders het verplicht om aan ons mede te delen. Dus ik zie niet zo zeer de problemen 

die u schetst. Ik snap wel uw zorg, dat voel ik ook, maar ik heb ook het vertrouwen dat wij geen 

koekenbakkers hebben zitten daar in de raad van commissarissen en aandeelhouders, maar echt wethouders 

die daar scherp op letten, want het is onze opdracht aan hun. 

De voorzitter: Mijnheer Smit, ik zie uw hand, maar ik ga eerst naar mevrouw Van der Windt. 

Mevrouw Van der Windt: Ja, dank u wel. Ja, mijnheer Van den Doel, u dwingt mij toch om op te merken dat er 

geen wethouders in de raad van commissarissen zitten bij Spaarnelanden. Maar dat geheel terzijde. 

Burgemeester, wat mij verrast, is dat u aan de ene kant zegt het is een bedrijf en die vijftien procent dat moet 

bedrijfsmatig en daar staat de raad buiten. Ik vroeg mij af hoe kijkt u er dan tegenaan dat wij toch als raad 

ervoor moeten zorgen dat er dus geen publiek geld dan weglekt naar die meer particuliere taken, waardoor 

bijvoorbeeld afvalstoffenheffing van de bewoners van Haarlem omhoog gaat. Ik vroeg mij ook af, hoe kijkt u er 

dan tegenaan dat uiteindelijk Spaarnelanden dividend uitkeert aan Haarlem en aan Zandvoort, zodat als één 

van die activiteiten in de vrije ruimte verlieslatend is, dat natuurlijk ook effect heeft op onze begroting? Dank u 

wel. 

Burgemeester Wienen: Ja, ik heb niet gezegd volgens mij dat de raad daar buiten staat. Dat is echt … Zo zie ik 

het niet en ik denk ook dat dat raar zou zijn. Dan zou u terecht, en dat merk ik ook aan alles, zeggen van dat 

accepteren wij niet. Wij staan er niet buiten, want het gaat over het geld van de stad Haarlem. Het gaat over 

activiteiten die in de basis activiteiten zijn voor de stad Haarlem. Dus wij willen daar een zicht op hebben en 

dat is terecht. Als dat bedrijf, als dat met instemming van deze raad de ruimte gegeven wordt om … En u heeft 

de formuleringen gelezen van waar dat dan aan moet voldoen. Om een aantal extra activiteiten te 

ondernemen. Het enige wat ik dan zeg, is daar past daar bij volgens mij dat u dan respecteert dat dit gaat om 

een bedrijf wat op bedrijfsmatige manier die activiteiten onderneemt. Als u dat niet wil, dan zijn er twee 

stappen. De eerste stap is dat u zegt: wij willen eigenlijk … En dat hoor ik sommige van u ook zeggen en dat 

kan dus. Wij willen dat eigenlijk niet. Houd je maar gewoon bij je leest, die vrije ruimte daar hebben we geen 

behoefte aan. Dan krijg je een ander soortig bedrijf. Dat klopt. Dat kan. Je kunt ook de keuze maken om het 

wel mogelijk te maken. Het tweede dat is, als je het doet, dat ik vind, dan moet je ook respecteren dat dat 

gaat op de manier zoals het bij een bedrijf gaat en niet dat je daar voortdurend bovenop zit, want dan zou ik 

zeggen van dan moet je het gewoon zelf doen. Dan moet je er geen bedrijf van maken. Maar ik ben het met u 

eens, natuurlijk staat de raad er niet buiten. Die wil die garanties waar mijnheer Rutten het over heeft, waar u 

het nu over hebt, die ik ook bij het CDA hoor en eigenlijk bij alle partijen. Ieder formuleert het weer net iets 

anders. De accenten liggen ook wel net iets anders. Ik hoor bij de Partij van de Arbeid iets meer de 

inhoudelijke kant, van het moet echt die relatie hebben met de publiekrechtelijke taken. Maar uiteindelijk 

gaat het volgens mij u allemaal om de vraag van hebben wij als raad voldoende zicht en voldoende 

vertrouwen dat de activiteiten niet leiden tot, zoals ik dat nou al een paar keer heb geformuleerd, het 

weglekken van publiek geld, belastinggeld naar andere activiteiten, want dat vinden we onterecht. Dat willen 

we gewoonweg niet. Daar willen we vertrouwen in hebben. Met mijnheer Van den Doel denk ik, van, ja, dat is 

dus wat wij als college en u met elkaar moeten wisselen. Daar wilt u vertrouwen in kunnen hebben. Dat heeft 

iets te maken met de manier waarop het college erop let. De informatie die u krijgt en daar draait deze 

discussie volgens mij om. Wat hebt u daarvoor nodig? Wat ik stel, is van dat moet volgens mij van een andere 

aard zijn als gedetailleerde kennis van hoe zit dat precies met de businesscase. Dan gaan wij dat nog wel eens 

beoordelen hoe het zit, maar u wilt wel aan het eind van de dag weten klopt het nou dat die activiteiten dat 

die inderdaad per saldo dus geld opleveren, dividend voor de aandeelhouders. Niet dat er indirect geld 
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weglekt. Nou, en daar moeten we, daar hebben we het over met elkaar. Daar bent u naar op zoek. Dat merk ik 

ook. Wat hier ligt is een routekaart om in ieder geval te zeggen van wij willen een aantal extra stappen met u 

afspreken om ervoor te zorgen dat u meer zicht hebt op de ontwikkelingen. Ik heb al gezegd dat ik de vraag 

van de heer Klaver in ieder geval expliciet in het college aan de orde stel om gewoon bij nieuwe activiteiten 

dat ook echt van te voren met de raad te bespreken, zodat u in staat bent om daar iets van te vinden.  

De voorzitter: Mijnheer Van den Raadt is aan de beurt. Gaat uw gang. 

De heer Van den Raadt: Ja, dat ben ik. Ja, dank u. Ja, voorzitter, het is een beetje een wonderlijke discussie 

beginnen te worden. Burgemeester, bent u het met mij eens dat, als er nu van de verbonden partij 

Spaarnelanden willen weten wat zij doen in de vrije ruimte, dat we dat dan ook bij al die andere verbonden 

partijen moeten weten? SRO heeft ook een vrije ruimte. Weten we daar ook precies alles van? Of gaan we dat 

dan ook straks regelen dat we gelijke monniken, gelijke kappen hebben? Ja, ik hoorde zeggen dat de 

wethouders geen koekenbakkers zijn. Daar zou ik dan wel bewijs voor willen zien. Ik hoor de heer Rutten 

zeggen van ja, misschien is de directeur wel zestig procent van zijn tijd bezig met dus … De vrije ruimte is 

twintig procent, maar die directeur zou dan zestig procent van zijn tijd misschien wel bezig kunnen zijn met die 

vrije ruimte. Ja, dan denk ik moeten we dan ook bijvoorbeeld bij de burgemeester … De burgemeester heeft 

ook allemaal nevenfuncties, misschien is hij daar wel zestig procent van de tijd mee bezig. Hoever gaan we 

hier helemaal door? Ik ben het helemaal met u eens burgemeester …  

Burgemeester Wienen: Van mijn tijd hè. 

De heer Van den Raadt: Ik ben het helemaal met u eens dat we gewoon ook een beetje vertrouwen erin 

moeten hebben en als het niet klopt dan sturen we een paar wethouders weg, klaar.  

De voorzitter: Mijnheer Smit was eerst, dan mevrouw Wisse en dan mevrouw … 

Burgemeester Wienen: Even zijn … Eigenlijk was ik nog bezig om wat vragen te beantwoorden. Ja, ik wil ook 

wel … We zijn nu als het ware de tweede ronde in. 

De voorzitter: Dat gaat maar door hè. Ja, ik dacht, ja, dat is … U heeft wel een punt ja, maar ik dacht misschien 

komen al die vragen vanzelf nog … 

Burgemeester Wienen: Nou ja, ik wilde in ieder geval even gezegd hebben dat … 

De voorzitter: Nou, laten we, ja … 

Burgemeester Wienen: Ik wilde in ieder geval even gezegd hebben dat iZoof Car Sharing is uit het bedrijf. Dat 

staat ook in het stuk, maar iemand vroeg om dat nog een keer expliciet te bevestigen. Dat is uit het bedrijf, 

maakt geen deel meer uit van de exploitatie van Spaarnelanden. Is weg. Ik weet niet of ik het nog duidelijker 

kan zeggen, maar dat is wat het is. Dat was nog een vraag die u had. Even kijken. Dan de onafhankelijke 

benchmark. Daar is ook een vraag over gesteld. Nou, dat vind ik ook op zichzelf een terecht punt. Dat doen we 

overigens wel van tijd tot tijd om te kijken van hoe verhoudt zich de taak, de publieke taak dan hè, van 

bijvoorbeeld afvalinzameling qua kosten met hoe dat in andere gemeenten zit. Nou, je kunt het via tarieven 

vergelijken, maar dat is niet helemaal terecht, want misschien zijn er wel kostencomponenten die er bij ons in 

zitten, die er bij anderen niet in zitten. Maar dat soort vergelijkingen wordt wel regelmatig gemaakt. Ik kan mij 
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voorstellen dat het wenselijk is dat we daar een keertje nog weer eens expliciet naar gaan kijken, want ik snap 

uw punt. Dat is een … Kunt u ook zelf initiëren als u dat wilt.  

De heer Rutten: Volgens mij is er een motie aangenomen bij de begrotingsbehandeling, die ziet op het 

doorlichten van de efficiency.  

De voorzitter: Ik ga even een punt van de orde maken. Het is bijna tien uur. We zijn hier best wel lang mee 

bezig. Uiteindelijk heb ik weer het gevoel, maar ik kan alleen een gevoel zijn hè. Er wordt aan de raad gevraagd 

een wensen en bedenkingen weer te geven voordat het in de raad vastgesteld kan worden. Ik voorzie daar 

best wel een dingetje. Dus, ja, want ik geloof dat er niet echt consensus is over de wensen en bedenkingen. 

Toch moet dat wel gevonden worden. Dan moet er het een en ander worden aangepast voordat het in de raad 

vastgesteld kan worden. Dus … Oh … Maar mijnheer Smit, dit was een punt van orde. U gaat naar aanleiding 

van dat punt van orde gaat mijnheer IJsbrandy gaat mij uit de brand helpen, ijs. Die gaat even een voorstel 

doen, waar ik dan misschien wel op in wil gaan. Dus ik geef mijnheer IJsbrandy even de mogelijkheid om iets 

te zeggen. 

De heer IJsbrandy: Let op, ja, ik denk dat een heel stuk van de discussie van net voorkomt uit verwarring van 

toch de twee functies die we ten opzichte van Spaarnelanden hebben. Namelijk, die van opdrachtgever en die 

van aandeelhouder. Dat zijn twee verschillende rollen, waarin je twee verschillende belangen hebt en ook 

twee verschillende vormen van transparantie nodig hebt als het gaat om de bedrijfsvoering. Als het gaat om 

de rol van de opdrachtgever. Dat is in feite, gaat over de diensten die Spaarnelanden voor Haarlem, voor de 

Haarlemse burgers verricht, waar bepaalde kostprijs aan zit.  

De voorzitter: En uw voorstel is? 

De heer IJsbrandy: Om dat dus expliciet dus als een aparte paragraaf als het ware op te nemen in het stuk. 

Wat zijn nu onze belangen als opdrachtgever? En daarnaast wat zijn onze belangen als aandeelhouder. Als 

aandeelhouder kijk je naar het totale bedrijf, naar winst en verlies, et cetera. Inclusief vrije ruimte, maar op 

een heel ander abstractieniveau dan dat je dat als opdrachtgever doet. Als je die twee uit elkaar houdt, dan zul 

je ook merken dat dat conflict waar we het net over hadden er eigenlijk helemaal niet meer is. 

De voorzitter: Klinkt heel erg logisch. Ik zou er bijna intrappen, maar het lost natuurlijk echt helemaal niks op 

voor waar we nu mee bezig zijn. Leuk geprobeerd, maar daar gaan we dus niet op in. Mijnheer Smit, komt u 

dan maar door. 

De heer Smit: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mijnheer de burgemeester, ik word gekleurd door u op een 

manier die ik eigenlijk niet wens. Er bovenop zitten bijvoorbeeld. Heb ik helemaal niet gezegd. Ik ben nu acht 

jaar raadslid, ik heb nog nooit een vraag gesteld over de exploitatie van de, even voor het gemak, de 

kerntaken, de 85 procent. Ik zie ze elk jaar zie ik daar de cijfers, nooit een vraag over gesteld. Suggestie dat ik 

hier bovenop zit, dat is flauwekul. Suggestie dat ik het commerciële bedrijfsvoeren niet meer mogelijk maak, is 

gewoon flauwekul. Dat moet u ook niet zeggen tegen mij, want ik weet echt waar ik over praat. Het enige wat 

ik zeg … 

De voorzitter: Mijnheer Smit. 

De heer Smit: Nee, mevrouw de voorzitter … 
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De voorzitter: Oké, ik sta dit toe, maar houdt u het alstublieft kort. Het is inmiddels vijf over tien. 

De heer Smit: Ik kijk naar mijn tijd. Maar het enige wat ik zeg. Die 85 procent die zie ik in een specificatie die ik 

voldoende acht, anders had ik al eerder geklaagd. Die vijftien procent vraag ik in dezelfde specificatie, zodat ik 

kan zien wat er gebeurt. Dat betekent niet dat ik er bovenop zit, betekent niet dat ik de bedrijfsvoering 

onmogelijk maak. Dat betekent niet dat de commerciële activiteiten überhaupt onmogelijk maakt. Dat is 

helemaal flauwekul. Het enige vraag ik inzicht in die vijftien procent als in de 85 procent. Als u zegt nee, dan 

heb ik het gevoel dat er wat te verbergen is.  

De voorzitter: Mijnheer Smit, mijnheer Smit … 

De heer Smit: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. 

De voorzitter: Zelfs ik heb al, zelfs dit heb ik al drie keer voorbij horen komen. Ja wel, u wilt inzicht in die 

vijftien procent in die vrije ruimte. Daar wilt u inzicht wat daar gebeurt. U wil van te voren weten … Ja, volgens 

mij, ik snap het. Als ik het snap, dan snapt iedereen het volgens mij. 

De heer Smit: Daarvoor heb ik gezegd dat ik verkeerd geciteerd werd.  

De voorzitter: Oh, nou, goed. U heeft uw zegje gedaan. Helemaal goed. Ik wil alleen maar mensen horen die 

met een goed gangbaar voorstel komen voor de orde. Hoe nu verder en hoe dit naar de raad kan en of het 

naar de raad kan. 

De heer Rutten: Ik vind dat best lastig, want ik heb ook nog niet al mijn vragen beantwoord gekregen, maar … 

Ik heb gevraagd … 

De voorzitter: Ja, dat is dan weer lastig. 

De heer Rutten: Ja, nee, ja, dus u wilt de discussie afkappen en u wilt vragen om wensen en bedenkingen … 

De voorzitter: Nou, kijk, ik denk dat deze discussie eindeloos voortzetten niet gaat leiden tot een manier 

waarop wij dit naar de raad kunnen brengen. Dus we kunnen ook gewoon besluiten dat we dat niet doen, 

maar volgens mij kan dat eigenlijk officieel liever niet. Dus ik wil vragen, is er een manier waarop we wat we 

vandaag hebben opgehaald en volgens mij zijn alle hoofdlijnen, mijnheer Rutten, dat bent u toch met mij 

eens, want volgens mij hoor ik zeventien keer hetzelfde verhaal. Vanuit verschillende gezichtspunten.  

De heer Rutten: De herijking van de businesscase van iZoof Electric taxi die gevraagd wordt in het stuk en dat 

we daar actief over worden geïnformeerd heb ik de nadrukkelijke vraag dat er helemaal geen businesscase is. 

Hoe kun je iets herijken wat er nooit geweest is?  

De voorzitter: Dat is een wensen en bedenkingen en die kant moeten we op hè. Ja, mevrouw … 

De heer Rutten: Dat is geen wensen en bedenkingen. Dat is een concrete vraag voordat ik überhaupt een 

bedenking of een wens kan hebben over een passage in een stuk. 

De voorzitter: Ik zou het een bedenking noemen, maar … Ja, mevrouw Van der Windt? 
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Mevrouw Van der Windt: Nou, mijn voorstel zou zijn, want er zijn inderdaad best wel wat wensen en 

bedenkingen geuit, onder meer door mij dat ik vind dat die routekaart onvoldoende is en dat er te veel focus 

is op de nevenactiviteiten in de vrije ruimte en te weinig op die operational excellence en de core activiteiten. 

Ik zou dus willen voorstellen dat het college dit terug neemt, nog eens kijkt naar de routekaart. Volgens mij is 

er een hele goede vraag van het CDA gesteld, waar ook nog naar gekeken zou moeten worden. Ik zou daar zelf 

nog de vraag aan willen toevoegen van is het misschien mogelijk om die activiteiten in de vrije ruimte in een 

aparte bv te zetten, zodat we wat meer zicht hebben op wat er nou in die vrije ruimte gebeurt en wat er 

gewoon echt vooraf gebeurt. Dank u wel. 

Burgemeester Wienen: Mag ik even een vraag dan stellen, want wat ik niet helemaal begrijp. Dat is dat u zegt 

dat in deze nota gaat het te veel over die andere activiteiten. Terwijl, ik begreep dat dat nou juist de hele 

discussie was die gevoerd werd. Dat het gaat om de vraag van hoe zit dat nou precies? Met die andere doelen 

en met de wijze waarop die vrije ruimte wordt ingevuld. Dan is het logisch dat het stuk daar vooral over gaat. 

Als u zegt, maar ik wil eigenlijk een ander stuk. Ik wil dat het gaat over Spaarnelanden als geheel en dat er dan 

meer aandacht is voor die 85 procent, ja, daar kunnen we best aan voldoen denk ik, maar ik ben wel in 

verwarring, omdat ik dacht dat het juist ging om die vijftien procent. 

De voorzitter: Misschien kunt u dat … Ik hoor nu ook gefluister, maar die routekaart gaat inderdaad over DDO 

van die 85 procent ook. Dus het is een breder, niet alleen dit, maar het is een breder scala aan onderwerpen. 

Mijnheer Bloem. 

De heer Bloem: Ja, voorzitter, als ordevoorstel, want ik wil nog iets kunnen zeggen bij het volgende als u een 

beetje coulant zou kunnen zijn? Ja, ik stel voor, volgens mij zijn er wensen en bedenkingen. Het college kan 

daar iets mee doen en moet daar inderdaad gewoon met een stuk terug komen. Dat moet dan wel hier weer 

besproken worden. Ik denk niet dat we zo in de raad hier uit gaan komen op deze manier. Dan volstaat er … 

Burgemeester Wienen: Mag ik dan zelf in ieder geval … Ik heb beloofd dat ik de vraag van de heer Klaver dat ik 

daar een expliciet zal het college daar even over hebben en daar met een reactie komen. Dat is één punt. In de 

tweede plaats, de verschillende partijen hebben hun verschillende punten ingebracht en het … De essentie 

van de vraag waar u het liefst nog wat duidelijker antwoord op wil hebben. Dus dat kan ik dan in ieder geval 

ook meenemen. Dat is de vraag van hoe kan de raad voldoende vertrouwen hebben dat de activiteiten die 

plaatsvinden dat daar geen, ik noem dat weglekken van publiek geld, aan de orde is.  

De voorzitter: Dus als ik het goed begrijp, gaat dit … We gaan dit niet aftikken in de raad. Dit gaat terug. Maar 

dat gaat niet gebeuren. Nou ja, ik vraag het even aan deze commissie. Ik zie geen enkele mogelijkheid waarop 

we dit naar de raad kunnen brengen en met mede nemen van alles wat hier is gezegd en de eventuele 

wijzigingen die nog in de routekaart moeten staan. Dus ik vrees dat dat niet gaat lukken, maar ik ga er 

natuurlijk helemaal niet over. Dus dit mag gewoon de commissie bepalen. Kan dit, als wij in staat zijn om de 

wensen … Ik doe een voorschotje. Als wij de wensen en bedenkingen op papier kunnen zetten, zou dit dan 

naar de raad kunnen? Als bespreekpunt desnoods of als hamerstuk met stemverklaring? Nee, hè. Maar ja, ik 

vraag het u. Dus wie zegt het kan op een of andere wijze door naar de raad? Als wij die wensen en 

bedenkingen op papier zetten.  

De heer Van den Raadt: Hamerstuk, is gewoon klaar. 

De voorzitter: Oké, dat staat genoteerd. Als één lid van de commissie bepaalt dat het een hamerstuk wordt, 

dan werkt dat zo. Goed, dan stel ik voor. U heeft uw enorme best gedaan. Het is helaas niet gelukt. Het gaat 
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terug. We gaan het nog niet behandelen en dan komt het nog een keer terug in de commissie. Ik wil dan 

eigenlijk voorstellen … Volgende commissie zit wel heel erg vol. Misschien de volgende commissie onder de 

heer Roduner, met … 

De heer Van den Raadt: Voorzitter, als we nou de verkiezingen uitstellen dan kunnen we gewoon door gaan.  

De voorzitter: Oké, we sluiten het niet helemaal uit. Er bestaat een hele kleine kans dat het in maart nog in 

deze commissie komt. Dan kunnen wij het nog als commissie behandelen, maar er is ook een mogelijkheid dat 

het dan over de verkiezingen heen wordt getild en dat het in de volgende raadsperiode weer aan de orde 

komt. Ik neem aan dat de heer Roduner thuis zit mee te kijken. Dan moet hij heel goed nog eens even gaan 

meeschrijven met wat hier allemaal is gezegd. Dan hoop ik dat hij met een aangepast voorstel terug kan 

komen in de commissie. Ja, zegt u het maar? 

Mevrouw Steijger: Sorry. Ja, ik vraag mij alleen af. Ik vind het prima om het nog een keer te bespreken, maar 

wat gaan we dan doen? Want ik heb het idee dat iedereen vooral herhaald heeft wat hij of zij zelf ervan vindt, 

maar dat we nog niet dichter bij een volgende manier van bespreken zijn. Hoe gaan we dat dan doen? 

De voorzitter: Nou, ik wil daar wel een voorzetje … Ik heb heel duidelijk gehoord van een aantal partijen dat ze 

vinden dat ze meer zeggenschap moeten hebben over die vijftien procent. Misschien kan de heer Roduner 

gewoon even goed kijken naar deze … Meer zicht, meer zich hè. Ja, dat is een heel klein saillant detail, maar 

het is toch een detail. Meer zicht willen hebben op die vijftien procent, wat er aan de voorkant wat daarmee 

gebeurt. Het lijkt me dat de groep commissieleden die dat wil, de hoop dat ze dat terug zien in een nieuw stuk, 

een aangepast stuk, een aangepaste routekaart. Die wordt dan nogmaals hier behandeld. Dan is het de vraag 

of de partij die dat niet echt noodzakelijk vinden er enorm op tegen zijn, zodat we daar weer een probleem 

krijgen, maar dat zien we dan wel weer. Ja, daar was ik al bang voor. Maar het is een … Mevrouw Steijger, fijn 

dat u erbij bent. Het is geen schoonheidsprijs oplossing. Dat ben ik volledig met u eens, maar we moeten door, 

want we moeten verder. Ik zie dit nu als enige mogelijkheid gezien hetgeen er allemaal is gezegd en hoe ver 

we van een oplossing af zitten. Dus we doen het even zo. Mijnheer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, puntje van de orde, voorzitter. Kijk, het maakt mij allemaal niet zo veel uit als Trots 

Haarlem zijnde. Wij hebben wel vertrouwen in Spaarnelanden, maar als we nu iets afspreken dat we dus bij 

Spaarnelanden als verbonden partij met een open ruimte, daar een bepaalde regel op loslaten, dan vind ik het 

wel zo eerlijk dat we die rode lijn volgen bij alle verbonden partijen met open ruimte. Dus dan wil ik ook, als 

daar straks dan een meerderheid voor is, al die andere partijen ook langs zien komen. Want anders is het 

natuurlijk een beetje hypocriet dat je eentje wel wil gaan controleren en al die anderen niet.  

De voorzitter: Goed, dat wordt … Dat is … Allemaal … Staat genoteerd, mijnheer Van den Raadt, dank u wel 

voor deze toevoeging. Dus dit stuk komt terug. Officieel staat er nu koffiepauze, maar die hebben we al gehad. 

We hebben nog één punt ter bespreking, corona aanpak Haarlem. Nee. Eén. Oh ja, strategisch 

personeelsbeleid. Nou ja, goed, dat gaan we dan gewoon maar doen hè. Stelt uw horloge maar klaar op elf uur 

dan komen we eruit. Dus ik vraag me af of de heer Botter aanwezig is? Neem mij niet kwalijk. Ja, nee, nu ben 

ik echt helemaal in de war. Corona aanpak zit ook in uw portefeuille. 

16. Corona aanpak Haarlem 

De voorzitter: Wij zijn aangekomen bij agendapunt 16, corona aanpak Haarlem. Wie wil hier op dit onderwerp 

als eerste het woord voeren? Mijnheer IJsbrandy. 
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De heer IJsbrandy: Ja, dank u wel. Ja, één van de punten die wij ingebracht hebben. Dat was eigenlijk naar 

aanleiding van het voornemen of besluit, ik weet niet eens wat het was, om de terrassen, de speciale 

terrasregels die gelden naar aanleiding van corona, om die door te trekken tot 1 oktober van dit jaar. In plaats 

van tot eerder bedachte 1 april van dit jaar. Ja, wij vinden dat geen goed idee. Er is ook een inspreker geweest 

vandaag die duidelijk vanuit de bewoners ook bezwaren naar voren heeft gebracht. Niet alleen tot het 

principe van de omvangrijke terrassen, maar ook de mate waarin de regels, de zogenaamde tien gouden 

regels, worden nageleefd of beter gezegd niet worden nageleefd. Eigenlijk voor de inwoners onacceptabel 

maakt om die extra terrasruimte zo lang door te trekken. Dus ja, wij zouden een oproep willen doen om die, 

zoals eerder eigenlijk afgesproken was, die regels dus tot 1 april te laten gelden en niet tot 1 oktober van dit 

jaar. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer IJsbrandy. Wie mag ik het woord geven? Mijnheer Bloem. 

De heer Bloem: Voorzitter, ik beperk mij tot één vraag. Het is al aan de orde geweest in het vragenuur, 

namelijk het voornemen om te gaan handhaven. Al op de acties van het nacht, de nachtcultuur, de podia en 

de nachtclubs die open willen. Vraag is, de SP maakt zich echt ernstig zorgen dat als de politie aangeeft niet te 

willen handhaven, de boa-bond zegt er zal niet gehandhaafd worden, maar de burgemeester daar wel mensen 

langs gaat sturen, die met de boodschap: er komt een hele dikke boete aan. Of dat nou verstandig is? Of de 

burgemeester er echt wel voor kan zorgen dat dat de veiligheid daar op orde is voor de mensen die die 

onpopulaire taak misschien krijgen aanstaande zaterdagavond. Het tweede is dan ook nog, ook vanuit onze 

kant de oproep: ga alstublieft in gesprek om het niet zover te laten komen. Met de insteek, net zoals andere 

horeca aan actie heeft kunnen voeren, die niet in strijd was met alles wat corona was, maar beperkt was in 

afstemming met de burgemeester. Of hier geen mogelijkheid echt niet meer te vinden is om eruit te komen? 

Dat zijn de twee vragen. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Bloem. Verder nog mensen? Ja, mijnheer Klaver. 

De heer Klaver: Ja, voorzitter, we zullen het vragenuur niet over doen. Naar aanleiding van het vragenuur heb 

ik eigenlijk wel nog één vraag aan de burgemeester wat dat betreft. Zijn er ten aanzien van de handhaving nou 

nog dilemma’s bij u actueel, waarvan u zegt: nou, daar wil ik het met de commissie bestuur wel over hebben 

eigenlijk. Dus dat is de vraag die ik u zou willen stellen. Dan heb ik een vraag over het vaccineren. Er zijn 

inmiddels twee pop-up stores, pop-up achtige vaccinatielocaties in Haarlem. Is dat voldoende zeg maar om de 

booster in de gewenste versnelling te brengen? Dat is een tweede vraag. Derde vraag sluit ik mij aan bij Hart 

voor Haarlem, voor wat betreft de terrassen. Ik vroeg mij af, die 1 oktober, is dat nou, staat dat vast of als die 

versoepelingen werkelijkheid gaan worden, is het dan ook nog terug te draaien die 1 oktober naar eerder? 

Want eigenlijk vind ik die 1 oktober ook wel erg lang vastgesteld. Kan dat niet, kan dat verkort worden als de 

situatie dat toelaat? Dan nog een vraag over, naar aanleiding van de inspreker, van de wijkraad binnenstad 

over het gebrek aan handhaving als het gaat om de terrassen. Daar zou ik ook wel graag uw visie op willen 

horen, hoe u dat ziet. Of er sprake is van voldoende handhaving of dat u tekort mogelijkheden heeft voor de 

handhaving van de terrassen? Wat is uw beeld daarvan? Voor zover. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Klaver. Mijnheer Smit. 

De heer Smit: Ja, niet in detail, maar eigenlijk de vraag aan de burgemeester. Is er de bereidheid van hem, van 

de gemeente om de horeca en de restaurants daarbij dit jaar in ieder geval optimaal te ondersteunen? Want 

de klappen die ze hebben gehad zijn enorm groot. Eigen vermogens zijn weggevreten en ze hebben echt de 

tijd nodig om minimaal een beetje spek op de botten weer te krijgen. De vraag, burgemeester, is die 
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ondersteuning maximaal? Dan besef ik ook dat de vraag van de wijkraad binnenstad op een gegeven moment 

ook bekeken moet worden dat het niet te erg moet zijn voor bewoners, maar als u maar aan kunt geven dat 

die aandacht optimaal is. Dank u wel. 

De voorzitter: Mevrouw Van der Windt. 

Mevrouw Van der Windt: Ja, dank u wel, er zijn al heel veel goede vragen gesteld, waar ik mij bij aansluit. Ik 

had nog twee vragen open staan. Hoe kan het risico worden beperkt dat al die tijdelijke terrasverruimingen 

uiteindelijk een soort semi permanent of permanent karakter krijgt? Is daar risico en hoe kan dat worden 

beperkt? Ik vroeg mij gewoon af hoe het was gegaan met die subsidieregeling tegemoetkoming kosten 

controle toegangsbewijs? Is daar gebruik van gemaakt en kunt u iets zeggen of het budget dat we daarvoor 

hebben opgesteld of dat ook toereikend is om aan de aanvragen te voldoen? Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, dank u. Met die terrassen, Trots Haarlem is ervoor dat die terrassen wel blijven 

staan. Je hoort de klachten dat er niet gehandhaafd wordt. Dus dan moet je dat probleem van handhaven 

oplossen. We gaan ook niet stoplichten weghalen, omdat mensen door het rode licht lopen. Dat lijkt mij ook 

de verkeerde volgorde. De vraag is dan, burgemeester, heeft u genoeg handhaving? We hoorden ook bij de 

politiestaking of actie dat ze gewoon zeggen dat ze al tijden zwaar onderbezet zijn. Klopt dat? Herkent u dat 

beeld in Haarlem? Over de polsbandjes die nu worden uitgedeeld. Kunt u daar iets van vertellen of dat nu 

loopt? Want het lijkt of dat dat een beetje een grote mislukking aan het worden is. Hoeveel geld heeft ons dat 

gekost? Kunt u inderdaad verklaren waarom de kapsalonactie en de horeca en winkelactie wel allemaal door 

mochten gaan en dat u nu lijkt te discrimineren naar de nachthoreca? Dat die het niet mogen? Dat vinden wij 

toch een beetje vreemd. 

De voorzitter: Volgens mij heb ik die vraag eerder gehoord vanavond. Uw spreektijd is helaas op, mijnheer Van 

den Raadt en ik ga wel handhaven. Daar kunt u van op aan. Mijnheer Linder. 

De heer Linder: Dank u wel. Wij vroegen ons af of er niet … We vinden ook 1 oktober vinden we een erg lang 

duren om met die terrassen open, met die verruiming. De vraag is, kan het niet gewoon simpelweg 

gelijkgetrokken worden met de landelijke regels die genomen worden met corona. Als op een gegeven 

moment geen meer in die zin regels zijn, als op een gegeven moment beperking worden opgeheven, kan dan 

niet ook gewoon weer tot normaliteit met terrasgebruik teruggegaan worden? Omdat ik denk dan heeft op 

zich de horeca weer genoeg capaciteit om hun werk te doen en inkomsten te krijgen. Ook in verband met de 

inspreker, is het niet mogelijk dat we dan ook kunnen kijken, net zoals in principe hebben gedaan met 

onterecht toegeëigend grond, dat we ook kunnen kijken van hoe zit het met die terrassen? Gaat ook echt 

iedereen die volgens de vergunning deze ruimte gekregen heeft, gaan die ook binnen die ruimte opereren? Als 

niet, kunnen we daar niet ook gewoon handhaven en ook wat strenger dan op de kroegbazen of zo erop 

aanspreken. Luister, die ruimte heb je gekregen, daar heb je een vergunning voor. Daar willen we gewoon dat 

je je in de toekomst aan houdt. Kan de burgemeester zoiets gaan doen? 

De voorzitter: Dat was het? Dan is nu het woord aan de burgemeester. Gaat uw gang. 

Burgemeester Wienen: Ja, in de eerste plaats denk ik dat uit de verschillende bijdragen blijkt dat we met 

elkaar worstelen van hoe kan je aan de ene kant de horeca tegemoet komen. Sommigen zijn daar heel 

expliciet in geweest, wees nou alstublieft ruimhartig, zoek naar mogelijkheden. Anderen maken zich zorgen 
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van die terrassen gaat u daar niet wat te ver mee? De achtergrond voor het college is gewoon dat wij gezegd 

hebben: dit is een manier waarop aan de ene kant de horeca de mogelijkheid krijgt om toch te functioneren 

binnen die anderhalve meter situatie, maar in de tweede plaats, want als dat het enige was dan hadden we 

inderdaad kunnen zeggen: laten we voorlopig maar eventjes, nou misschien is 1 april wel zelfs te lang. Dus dan 

zien we wel weer verder. Maar we hebben gezegd het heeft ook iets te maken met het feit dat een sector die 

het zo ontzettend zwaar gehad heeft, dat die iets meer ruimte krijgt, omdat we net wat soepeler met die 

regels omgaan om, als het dan weer kan, wat extra te verdienen. Ik snap dat er dan dus twee problemen zijn. 

Het ene probleem, dat is de overlast die het ook met zich meebrengt. Niet iedereen is blij met van die grote 

terrassen en zeker niet als daar dan vervolgens aan de randen toch een bepaalde overlast van uit gaat. In de 

tweede plaats, hoe voorkom je nou … Want eerlijk is eerlijk, dat gaat natuurlijk gebeuren, dat mensen zeggen 

van joh, dit is toch geweldig, kunnen we dit voortaan niet altijd zo houden, want dan hebben we meer ruimte 

om mensen te bedienen en dat is toch alleen maar mooi. Dus laten we de hele stad vol zetten met terrassen. 

Nou, wat het college betreft, wij willen dat nadrukkelijk niet doen. We hebben het ook gelimiteerd. We 

hebben gezegd: oké, we geven wat extra ruimte. We nemen de mogelijkheid om de horeca wat extra te laten 

verdienen, maar dat heeft alles te maken met deze coronasituatie en de ellende waar ze uit komen. Ik hoop 

dat ze daar niet opnieuw in terecht komen, maar dat het inderdaad een zomer wordt waarin ze goed kunnen 

functioneren, wat extra kunnen verdienen. Op 1 oktober is het afgelopen en wat ons betreft is dat dus ook 

einde verhaal. Dan gelden gewoon weer de normale regels. Als u zegt: ja, dat zou u eigenlijk niet moeten 

doen, doe dat eerder. Ga eerder terug naar de normale situatie. Ja, dat is echt een keuze die je kan maken. 

Het college heeft gezegd: wat ons betreft vinden we dat we die extra ruimte zouden moeten geven. Een 

beetje in het verlengde van wat mijnheer Smit met denk ik toch met enige passie ook naar voren bracht van 

alstublieft, help ze nou een klein beetje om hier overheen te komen. Dit is maar heel klein, het is ook lang niet 

de hele horeca. Laten we er gewoon heel nuchter in zijn. De ene bedrijf heeft daar veel meer profijt van als 

het andere, maar het is wel een kleine bijdrage. We doen er overigens nog een aantal. Heeft u ook in de 

stukken kunnen vinden. 

De voorzitter: U heeft een … Twee dingen. U heeft een interruptie van de heer Klaver en ik wil u vragen of u 

geserreerd antwoord zou willen geven. Mijnheer Klaver. 

De heer Klaver: Ja, voorzitter, het is heel duidelijk, maar misschien kan u nog duidelijker zijn. Is die 1 oktober 

überhaupt wel terug te draaien? Is dat niet een toezegging die gewoon staat? Is die überhaupt wel terug te 

draaien? 

Burgemeester Wienen: Nou, kijk, als het college erop terug zou komen, krijgen we een hoop protest, maar het 

is niet zo dat mensen kunnen zeggen: wij hebben hier nu recht op, omdat dat gezegd is. Maar het is wel, als je 

een betrouwbare overheid wil zijn, denk ik dat we heel erg merkwaardig overkomen als we daar nu vanaf 

zouden wijken. Dan zeggen wij: ja, jongens, het college heeft dit bedacht, maar de raad is de baas en de raad 

wil het niet. Maar voor het college denk ik dat er niet op een geloofwaardige manier mogelijk is om te zeggen: 

nou ja, laten we het toch maar niet doen.  

De heer Klaver: Ja, helder. 

Burgemeester Wienen: En ik hoop dat de raad het ook niet doet. Ik zou het naar de horeca toe en ook naar de 

stad toe een rare move vinden, maar dan … Ik vind wel dat u die ruimte hebt, als u dat zou willen. Het tweede, 

ik zal proberen kort te zijn … 

De voorzitter: Maar mijnheer Van den Doel, u had echt een dringende noodzaak om te interrumperen. 
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De heer Van den Doel: Ja, nog aanvullend. Geldt dat ook voor tijdelijke terrassen? Dus voor cafés en 

restaurants die geen terras hadden, die nu een klein terras of ergens anders een terrasje … 

Burgemeester Wienen: Ja, het geldt voor de extra ruimte die er op terrasgebied is gekomen. Ik heb ook goed 

gehoord, ik heb de inspreker net gehoord. Ik hoor ook dat u zegt: ja, het is wel de bedoeling dat dan de regels 

van die tijdelijke verruiming dat daar wel weer op een serieuze manier mee omgegaan wordt. Dat ga ik met de 

handhaving opnemen om mensen daarop aan te spreken en te zeggen: joh, we hebben ons er sterk voor 

gemaakt dat je het wat langer kon doen, maar wel binnen de spelregels die we hebben afgesproken. Daar 

gaan we toch weer wat scherper op letten. Dan de vraag over het handhaven bij de horeca. Ik snap dat u zegt 

van ja, politie en boa, maar ik vind dat aan de ene kant een principieel punt, aan de andere kant ik maak mij 

geen enkele zorgen over. Ik heb met de politie en met onze eigen boa’s voldoende contact en ze luisteren 

gelukkig in ieder geval een belangrijk deel meer naar het gezag, dan naar de vakbond. In dit geval ben ik daar 

erg blij om. Het gaat geen probleem geven. Sterker nog, ik denk dat de maatregel die genomen is effectief is 

en er toe zal leiden dat de horeca zegt: onder deze omstandigheden vinden we dat we niet open gaan. We 

hebben afgesproken dat we wel als gemeente met hen in gesprek gaan om zo goed mogelijk te kijken van hoe 

kunnen we samen jullie helpen om wel zo goed mogelijk en zo snel mogelijk weer te gaan functioneren. De 

vraag van waarom nou … Even kijken, dat was van Trots geloof ik. Waarom nou in bepaalde sectoren wel en in 

andere niet. Ik heb dat zo uitgebreid uitgelegd … Oh, hij is er ook trouwens niet eens meer. Ja, ik heb dat 

volgens mij … 

De voorzitter: U heeft het al uitgelegd vanmiddag. Dat hoeft niet nog een keer. 

Burgemeester Wienen: Ja, dat gevoel heb ik dan ook. Even kijken. Oh ja, de subsidies, dat is ook wel een 

belangrijke nog. De booster. Kijk, voor mijn gevoel hebben wij op dit moment voldoende capaciteit. Er zit 

spanning op, maar het is echt op dit moment voldoende. De opgave is, en dat heb ik ook nadrukkelijk met in 

ieder geval de GGD afgesproken, dat zij ervoor zorgen dat er straks als de huidige locatie niet meer 

beschikbaar is, dat op de nieuwe locatie ook weer voldoende capaciteit is om in tempo door te blijven gaan. 

Dan de subsidie. De regeling die is er. Daar zijn aanvragen voor gedaan, maar of dat uitputtend zal zijn, weet ik 

niet. Ik schat in dat dat niet helemaal gebruikt zal worden. De polsbandje of dat een mislukking is of niet, dat 

weet ik niet. Is ook niet ons idee. Dat was een vraag van de horeca. Wij hebben gezegd: nou, precies voor dit 

soort dingen zijn die middelen beschikbaar. Die hebben we, want de regeling van vorig jaar is verlengd. Dus er 

is opnieuw geld van de rijksoverheid beschikbaar. Dus de kosten die daarvoor gemaakt worden, die worden uit 

dat budget bestreden. Als de conclusie is van nou, dit zet eigenlijk onvoldoende zoden aan de dijk, dan zullen 

wij stoppen met deze … In overleg met de horeca, met deze mogelijkheid. Maar het is een manier waarop de 

horeca in ieder geval hoopt om de kosten van de controle om die te verminderen.  

De voorzitter: Dank u wel. Volgens mij zijn daarmee alle vragen beantwoord. Dus dank u wel. U mag naar huis.  

Burgemeester Wienen: Nou, oké. 

De voorzitter: U bent klaar.  

Burgemeester Wienen: Dank. 

De voorzitter: Ik heb zomaar het vermoeden dat de wethouder Botter hier achter mij zit in de anti chambre. 

Dus die komt zo deze kant op.  
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17. Strategisch personeelsbeleid 2022-2027 

17.1 * 2018808083 Toezegging wethouder Botter over nota personeelsbeleid 

De voorzitter: Dan gaan wij door met agendapunt 17, strategisch personeelsbeleid. Dank u wel. Goed, 

wethouder … Het wachten is op wethouder Botter. Goed, we gaan verder. Ik zei het al. Agendapunt 17, 

strategisch personeelsbeleid 2022-2027. Dat is vijf jaar waar we het over gaan hebben. Wie mag ik als eerste 

het woord geven? Mijnheer Van den Doel. 

De heer Van den Doel: Ja, we hebben gelezen ronkende zinnen kwamen in het stuk voor, zowel de inleiding, 

als het stuk. We hebben het met plezier gelezen. Het is behoorlijk zorgvuldig opgesteld en er is bijna aan alles 

gedacht moet ik eerlijk zeggen. Waar wij graag nog, zoals altijd, de aandacht op vestigen, is … Je hebt hoog en 

minder hoogopgeleide mensen en je ziet de neiging om … Behalve de hoogopgeleide mensen die … En de 

banen die daarvoor zijn, de andere banen wordt te outsourcen, maar ik denk dat het voor de balans in de 

organisatie goed is om de mensen op elk willekeurig niveau te laten binnen komen. Er wordt in geadresseerd 

per opleiding om ook die mensen de kans te geven om te groeien in de organisatie via opleidingen. Dus niet 

alleen hoger opgeleiden hoger op te leiden, maar de hele staf, het hele personeelsbestand de kans te geven 

zich via opleidingen ander soort werk of een stapje omhoog te maken. Net wat iemand wil. Om daarbij te 

helpen. Dat was eigenlijk alles. Natuurlijk, ik zou het bijna vergeten, diversiteit, geachte wethouder. We 

hameren er altijd op en we zien nog steeds dat dat aan verbetering kan. Ik weet dat het een speerpunt is, 

maar ik wil toch daar de aandacht voor blijven vragen, omdat wij van GroenLinks dat echt ongelofelijk 

belangrijk vinden. Dat elke Haarlemmer zich kan herkennen in het personeelsbestand van de gemeente 

Haarlem. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van den Doel. Dat was het? Mijnheer Smit. 

De heer Smit: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, om met mijnheer Van den Doel te spreken, misschien 

wel wat ronkende woorden. Dan weet je dat je de spiegel misschien iets mooier maakt, want in de 

werkelijkheid moet heel hard gewerkt worden. Ik heb een vraag aan de wethouder en dat miste ik even in het 

stuk. Is er nu, want dat was één van de opmerkingen uit het rapport van Berenschot, is er nu een stroomlijning 

van de organisatie naar één missie en één visie? Waarbij uiteraard altijd weer deelvisies kunt hebben, maar 

gerelateerd aan. Is die eenduidigheid nu inmiddels meer zichtbaar in de organisatie? Wat ik wel constateer en 

ik wil graag de wethouder daar ook even zijn mening over vragen. Er is een enorme focus op leiderschap en 

dat snap ik wel, maar een organisatie heeft twee soorten mensen in de hogere regionen. Dat leiders en dat 

zijn managers. Leiders gaan op pad naar iets nieuws en managers beheren een organisatie. Nou, als wij hier 

straks van de 1500 mensen duizend leiders hebben, dan wordt het lachen. Als wij 1500 managers hebben, 

komen we weer een paar leiders tekort. Dus … 

De voorzitter: Mijnheer Smit, u heeft nog een halve minuut hè.  

De heer Smit: Ja, mevrouw de voorzitter, ik wou vragen, herkent de wethouder misschien een klein beetje 

over dimensionering van het leiderschap en misschien wat onder dimensionering van het management? Van 

de managementfunctie, de manager? Dank u wel, mevrouw de voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Smit. Ja, mevrouw Van der Windt, gaat uw gang. 
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Mevrouw Van der Windt: Ja, dank u wel, voorzitter. Nee, ik heb met heel veel plezier dit stuk gelezen. Heel 

uitgebreid. Wel blij dat er nog een slag wordt gemaakt om het concreet te maken en in concrete plannen uit te 

werken. Het is … Ik ontkwam er bijna niet aan, omdat er ook al wordt verwezen naar de klachtenregeling, 

ongewenst gedrag. Ik vroeg me daarom op dit moment ook af van heeft de gemeente Haarlem nog extra 

dingen gedaan, omdat je dan toch ook ziet dat als iemand als Edwin van der Sar een mailtje uit stuurt naar zijn 

organisatie dat er ineens meldingen worden gedaan. Ik vroeg mij af van het is mooi dat je zo’n 

klachtenregeling hebt, maar wat doet de gemeente om het ook echt doorleefd te maken en ook duidelijk te 

maken welk gedrag er wel en welk gedrag er niet wordt getolereerd. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Van der Windt. Mijnheer Klaver. 

De heer Klaver: Tijd, heel weinig. Nou, prima beleid. Ik zie een paar zorgpunten. Hoge uitstroom, bij mensen 

korter dan twee jaar. Mensen zeggen: ja, de werksfeer, betere samenwerking, meer waardering voor talent en 

kwaliteiten. Dan concentreert die uitstroom zich bij HRM, Griffie en beheer. Dus wethouder, wat is uw analyse 

van deze zorgpunten? Wat gaat u eraan doen? Wat kunt u eraan doen? Dat is mijn vraag. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Klaver. 

De heer Klaver: En dan nog één gelegenheid, voorzitter.  

De voorzitter: Nee. 

De heer Klaver: Heel kort. Compliment aan de wethouder, want ik heb een paar keer gezeurd om de 

inkoopkalender en hij is er nu. Dus dank. 

De voorzitter: Oh, als het iets liefs is, dan mag het natuurlijk altijd hè. Dan krijgt u een seconde extra. Goed. 

Heeft iedereen gezegd wat hij wilde zeggen? Nee? Mijnheer IJsbrandy. 

De heer IJsbrandy: Ja, dank u wel. Ja, het is een heel uitgebreid stuk wat natuurlijk op een heleboel goede 

punten ingaat, als het gaat om personeelsbeleid. Het opbouwen en vasthouden van personeel en het 

beperken van de flexibele schil en externe inhuur vraagt, zoals ik het hier opgeschreven heb, om een open 

voordeur en een achterdeur die hooguit op een kier staat. Dus het is aan de ene kant natuurlijk proberen 

mensen binnen te krijgen, aan de andere kant vermijden dat ze weer even hard weglopen. In het stuk staat er 

eigenlijk een aanname of een stelling, die naar mijn mening nog wel eens in strijd zou kunnen zijn met, met 

name die doelstelling om mensen vast te houden. Dat is de vanzelfsprekendheid waarmee het thuiswerken nu 

omarmd wordt als de norm. Dus het hybride werken blijft. Ik vind het een vrij stellige uitspraak en ik zou die 

willen challengen in de zin dat volgens mij dat eerder deel van het probleem is, dan een deel van de oplossing. 

Als ik bij mijn eigen kinderen zie hoeveel verwijdering er eigenlijk de afgelopen tijd is opgetreden door het feit 

dat ze zelden of nooit bij hun werkgever over de vloer kwamen. Ook het gemak waarmee ze daardoor ook 

afscheid nemen van werkgevers. Denk ik dat het gewoon onderschat wordt welke impact het heeft. We zien 

natuurlijk ook bij studenten hoe diep ongelukkig die worden van al dat beeldscherm werken. Mensen zijn toch 

in essentie sociale wezens en die hebben behoefte aan collega’s, aan managers en leidinggevenden in een 

fysieke gedaante, aan een koffieautomaat, aan een teamuitjes en alles wat er verder bij hoort. Dat we dat 

zomaar achteloos aan de kant kunnen flikkeren. Dat we mensen zeggen: ja, je bent een mobiliteitsprobleem. 

Nou, daar krijg je dan een heel warm gevoel van als medewerker. Blijf vooral lekker thuis zitten. Ik geloof niet 

dat we daar de goede weg mee inslaan. Dat het in het bedrijfsleven misschien zo gaat, is al erg genoeg, maar 

ik geloof dat je juist als overheid een USP op de arbeidsmarkt zou kunnen hebben als je daar wat … 
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De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Van den Doel, mijnheer IJsbrandy. Mijnheer Van den Doel, 

gaat uw gang. 

De heer Van den Doel: Sorry. Mijnheer IJsbrandy, ja, nee, ik onderschrijf wel de belangrijke sociale 

componenten die ook in werken zit, maar we hebben een hele andere belangrijke component. Dat is namelijk 

de klimaatcrisis. Als we weer iedereen stimuleren om naar zijn werk te gaan, dan lopen de wegen weer vol. 

Dan gaat er van alles en nog wat, ja. Er wordt enorm veel uitstoot wordt vermeerderd. Er wordt enorm veel 

benzine weer verreden en andere dingen. Dus daar hebben we ook mee te maken en ik denk dat je als 

overheid daar juist het voortouw in moet nemen. Hoe kijkt u daar tegen aan, tegen die component? 

De heer IJsbrandy: Ja, als wij de ambtenaren niet meer hebben om die mooie duurzaamheidsplannen van u 

door te voeren, dan komt er niks van terecht. Dus dan bent u van de regen in de drup. Dus het is het paard 

achter de wagen spannen om mensen allemaal thuis te zetten en dan denken dat we geen arbeidsprobleem 

meer hebben.  

De voorzitter: Ik ga het gewoon … We zitten hier net even hier zo te praten, de griffie en ik, denken van 

serieus, gaan we nu deze discussie voeren? Over al dan niet thuis werken, duurzaamheid, sociaal belang. Hoe 

belangrijk het ook is, maar dit gaat over het strategisch personeelsbeleid. Nee, dus we gaan het gewoon niet 

doen. Ik ben de baas en gaan we gewoon niet doen. Dus u had nog iets toe te voegen, mijnheer IJsbrandy? Of 

was u klaar? 

De heer IJsbrandy: Nee, dit was mijn punt, ja.  

De voorzitter: Mooi. Zijn er verder nog … Nee. Wethouder?  

Wethouder Botter: Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mijnheer IJsbrandy, ik weet, sorry, ik weet niet 

precies waar u het gelezen heeft van dat we alleen maar mensen thuis willen laten werken, want dat is 

geenszins de bedoeling. Maar het biedt wel de mogelijkheid om dat hybride werken, die combinatie wel 

mogelijk te maken. Dan heb je inderdaad dat het mes snijdt aan twee kanten. Mensen hebben aangegeven 

dat ze één à twee dagen in de week prettig vinden om vanuit huis te werken. Dan hebben ze ook de ruimte 

om zich volledig te kunnen concentreren. Daarnaast biedt het ook natuurlijk nog mogelijkheden om, zoals 

vanuit GroenLinks wordt aangegeven, de duurzaamheid te bevorderen. Maar het is niet zo dat wij een beleid 

gaan voeren dat we ook in de toekomst iedereen thuis willen hebben zitten. Dus dat wil ik graag even 

rechtzetten, want dat is echt niet de bedoeling. Juist vanwege ook die sociale contacten en juist ook vanwege 

het feit van dat we nu uit een periode van twee jaar volledig achter dat beeldscherm hebben gezeten zo’n 

beetje. Dat we weer aan het proberen zijn om dat menselijke contact nu veel beter vorm te geven. Als het 

gaat over het wel of niet opleiden van mensen in de lagere functies en het bevorderen dat ook de lagere 

functies mensen binnenstromen en dat ze die continuïteit hebben ook om door te leren door middel van 

ontwikkelingsplannen en dergelijke die ze maken. Dat is echt iets wat wij heel erg bevorderen, waar we ook 

heel erg achter staan. Waar we ook naar aan het kijken zijn van wat kunnen we doen om mensen zelf in dienst 

te nemen en waar is het belangrijker om dat te doen met bijvoorbeeld paswerk of andere organisaties, zoals 

cateraars. Maar in principe is het zo dat wij ook de lagere functies wel degelijk zelf ook willen aannemen, dat 

ook doen en dan via opleiding en trainingen dat mensen zich verder kunnen ontplooien. Als het gaat over de 

vraag van leiderschap, dan is het vooral iets wat zich op dit moment richt op een samenspel tussen de directie 

en de 28 managers die wij in de organisatie hebben. Een manager moet ook leidinggevende capaciteiten en 

kwaliteiten hebben, want die is integraal verantwoordelijk voor het hele pay-beleid, voor de financiën, voor 

het beleid, het functionerings- en beoordelingsgesprekken met mensen. Dus in die zin zijn we aan het kijken, 
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dat dus ook vanuit Berenschot naar voren gekomen, dat de integrale aansturing van de organisatie door deze 

groep en ook de teammanagers. Dat dat extra aandacht behoeft en daar wordt ook op geïnvesteerd. Waarbij 

we niet echt onderscheid maken dan … Het heet wel een leiderschapsprogramma, maar het richt zich vooral 

op de managers en de team coördinatoren. Dan hebben we het over visie, missie en de strategie. Die is bijna 

helemaal nu uitgewerkt. Dat is aan de hand van waarde gesprekken ook gebeurd met heel veel medewerkers. 

Die waarde gesprekken zijn ook kwesties naar voren gekomen als seksueel overschrijdend gedrag, 

grensoverschrijdend gedrag. Maar in ieder geval, in ieder geval is daar ook zeker aandacht voor. Maar soms 

duurt het wel een tijdje voordat het stuk bij u is, wanneer het door het college is met alle perikelen van Ajax 

en anderen. Die waren nog niet gebeurt toen dit stuk al naar u onderweg was, maar het is zeker een 

onderwerp waar we ons heel erg van bewust zijn, waar we goed naar kijken en waar wij ook het gevoel van 

hebben van dat het bespreekbaar moet zijn. Niet alleen maar een meldpunt, maar dat je dat echt 

bespreekbaar moet maken. De concretiseringsslag, u moet eigenlijk dit document zien als een soort kapstok, 

waarin in de komende jaren ook een aantal zeg maar jassen worden gehangen. Dat zijn de 

uitwerkingsdocumenten. De eerste waar nu aan gewerkt wordt, is het personeelsgesprek, hoe je dat op een 

goede manier kan doen. Het sociaal statuut, hoe je dan met de ondernemersraad verder tot goede nieuwe 

afspraken kunt komen. Het bouwen aan de ontwikkeling van HRM als organisatieonderdeel die een veel meer 

strategische positie gaat krijgen. Dus in dat opzicht is het concretiseren verder het punt wat we willen verder 

vormgeven. Ja, het allergrootste probleem, dat blijft natuurlijk de uitstroom op het moment. Daar maken wij 

ons, niet alleen als college, maar ook de directie en ook heel veel medewerkers, maken zich daar ernstige 

zorgen over. Ja, dat proberen we dus te kantelen door aan de ene kant te zorgen dat we die aantrekkelijke 

werkgever zijn, zoals in de stukken beschreven staat. Ook om met andere middelen te proberen mensen te 

benaderen. Veel strategischer ook om te gaan met netwerken die medewerkers hebben en die in hun eigen 

netwerk op zoek gaan naar potentiële collega’s. Het is overigens niet iets waar alleen de gemeente Haarlem 

mee kampt. Je ziet het dwars door alle sectoren heen dat het op dit moment ontzettend lastig is om geschikt 

personeel te vinden. Ik hoop hiermee uw vragen en opmerkingen te hebben beantwoord. 

De voorzitter: Bijna, maar nog niet helemaal. Volgens mij is uw spreektijd op, mijnheer Smit, maar we gaan zo 

even kijken. Mijnheer IJsbrandy. 

De heer IJsbrandy: Ja, dank u wel. Ja, goed dat u zeg maar een andere interpretatie heeft van het hybride 

werken dan in het stuk staat. Misschien is het toch handig de tekst dan een beetje aan te passen. Er staat op 

pagina 6 thuiswerken is door de coronacrisis de norm. Dan even verderop, want het is zeker dat niet alle 

medewerkers fulltime terugkeren naar de gebouwen. Dat is toch niet heel erg uitnodigend. Verderop staat 

ook dat het hybride werken dat dat omarmd moet worden en dat de gemeente een voorbeeldfunctie … Er 

staat heel veel in over hoe belangrijk het hybride werken wel niet is en hoe dat moet blijven en dat het een 

voorbeeldfunctie is ook naar het bedrijfsleven. Er staat denk ik nergens iets over de waarde van juist de 

werkorganisatie op locatie en het fysieke contact wat mensen ook met elkaar kunnen hebben. Dus ik denk, als 

je dit ook naar je personeel stuurt, dat je ook daar een duidelijke boodschap in moet aangeven dat je 

inderdaad wel misschien een dag per week thuis kan werken, maar dat het wel degelijk de bedoeling is dat je 

die andere vier dagen gewoon gezellig samen, met zijn allen op kantoor bezig bent. 

Wethouder Botter: Dat, mevrouw de voorzitter, dat ben ik helemaal met u eens.  

De voorzitter: Ja, mijnheer Botter, uw spreektijd is ook op, mijnheer IJsbrandy. Ja.  
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Wethouder Botter: Het punt is van ik denk dat er gewoon een woord is weggevallen. Van was de norm in de 

coronatijd, maar het is zeker niet de bedoeling dat iedereen thuis gaat werken. Dus daar zullen we nog een 

keer heel erg goed naar kijken en zeker ook communiceren naar de medewerkers. 

De voorzitter: Dank u wel. Ja, mijnheer Smit, u heeft nog negentien seconden volgens mij, maar gaat uw gang. 

De heer Smit: Die had ik niet nodig gehad als de wethouder mijn vraag had beantwoord. Ik heb gevraagd, is er 

inmiddels een stroomlijning naar het herkennen van de organisatie van één missie, één visie?  

Wethouder Botter: Ja, volgens mij had ik dat gezegd, maar dat is inderdaad het geval.  

De voorzitter: Oké, volgens mij zijn we … Is dit onderwerp voldoende besproken. 

18. Sluiting vergadering 

De voorzitter: Dan is dit het einde van deze vergadering. Let op mijn woorden, accent op deze vergadering. 

Het is het einde van deze vergadering. Dank u wel voor uw komst. Tot ziens. 

 

 

 

 

 

 

 


