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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 17 JUNI 2015 VAN DE COMMISSIE 

SAMENLEVING VAN DE GEMEENTE HAARLEM 

 

Aanwezig de leden en plaatsvervangende leden: 

de heer A. Azannay (GLH), mevrouw A.A. Barth-van den Boom (CU), de heer M.H. Brander (PvdA), 

mevrouw Dekker (D66), de heer R.G.J. de Jong (VVD), mevrouw J. van Ketel (SP), mevrouw Z. 

Klazes (GLH), mevrouw S. Özogul-Özen (SP), de heer A.P.D. van den Raadt (Trots), mevrouw E. de 

Raadt (CDA), mevrouw N.U. Ramsodit (PvdA), mevrouw F. Simsek (CDA), de heer F.N.G. Smit 

(OPH), de heer P. Spijkerman (D66), mevrouw A. Sterenberg (VVD), mevrouw F.C. Tempelaars 

(AP), de heer F. Visser (CU), de heer J. Amand (Trots) 

 

Afwezig: 

de heer M. Dittrich (Trots), mevrouw L.C. van Zetten (HvH) 

 

Mede aanwezig: de heer B. van Leeuwen (voorzitter), de heer M. Snoek (wethouder), de heer J.K.N. 

van Spijk (wethouder), mevrouw A. D. Taets van Amerongen-Ingram (secretaris) 

 

Verslag: de heer G-J. Timmermans 

 

Vastgesteld ter vergadering op 3 september 2015  

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur en heet allen welkom. 

Hij vraagt of de commissie kan instemmen met het voorstel van wethouder Langenacker om de positie 

van de niet-uitkeringsgerechtigden de komende periode te monitoren en verder te bespreken bij de 

voortgangsrapportage van het Uitvoeringsprogramma Participatiewet. Dit als uitvloeisel van het niet 

aangenomen amendement over hun positie en de afspraak daar in de commissie nog een keer over te 

spreken. 

 

Mevrouw Dekker (D66) zegt daar alleen mee te kunnen instemmen als er duidelijkheid over is op 

welke termijn die bespreking dan kan plaatsvinden. 

 

De voorzitter zegt dan morgen deze vraag opnieuw te stellen als de wethouder aanwezig is. 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 
 

Er hebben zich geen belangstellenden gemeld. 

 

3. Vaststellen agenda 

 

Mevrouw Ramsodit (PvdA) mist het door wethouder Van der Hoek toegezegde stuk over huiselijk 

geweld ter bespreking bij het agendapunt over de reserve sociaal domein. 

 

De agenda inclusief tijdsaanduiding wordt conform het voorstel vastgesteld. 

 

4. Inventarisatie rondvraag en mededelingen 

 

Er zijn geen mededelingen. 

Er worden geen vragen voor de rondvraag aangekondigd. 

 

Overige punten ter bespreking 
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5. Uitgangspunten mutaties algemene reserve sociaal domein 

 

De heer Brander (PvdA) merkt op dat het college in de voorgestelde werkwijze enkele 

uitzonderingen heeft gemaakt op de programma’s 1, 2 en 3, die hij niet helemaal begrijpt. Om erachter 

te komen welke dit zijn heeft hij een vergelijking gemaakt tussen het overzicht in de bijlage en de 

begroting voor 2015. Dan mist hij in de reserve posten als publieke gezondheidszorg, 

maatwerkvoorzieningen jeugd, schulddienstverlening. Dat laatste is weliswaar geen onderdeel van de 

decentralisaties, maar heeft wel erg veel raakvlakken binnen het sociaal domein. Aan de andere kant 

ziet hij ook posten die terecht niet zijn meegekomen, zoals de regelingen voor minimabeleid, waarvoor 

in de raad aparte voorstellen zijn aangenomen. Hij wil graag een toelichting op de reden waarom voor 

bepaalde posten uitzonderingen gemaakt worden. 

 

Mevrouw De Raadt (CDA) zegt dat de begroting inderdaad stelt dat het sociaal domein in de ruimste 

zin opgevat dient te worden. 

 

Mevrouw Sterenberg (VVD) vraagt waarom er aan de ene kant gesteld wordt dat onttrekkingen aan 

deze reserve een bevoegdheid zijn van de raad, terwijl sommige onderdelen dan toch weer tot de 

bevoegdheid van het college gerekend worden. Zij merkt op dat de heer Brander de mogelijke 

bestemmingen wel erg ver lijkt te willen oprekken. 

 

Mevrouw Özogul (SP) zegt dat er tot voor kort een Wmo-reserve bestond die puur voor knelpunten in 

de Wmo aangesproken mocht worden. Die is nu opgenomen in deze brede reserve, met uitzondering 

van de GGD en maatschappelijk werk. Zij is benieuwd of deze reserve ook gebruikt mag worden om 

knelpunten in het gemeentelijk beleid op te lossen of alleen nog maar om de decentralisaties goed te 

laten verlopen. Zij vindt het merkwaardig dat de raad nu pas dit voorstel te zien krijgt, terwijl de 

reserve al per 1 januari is ingesteld. Bij de begroting heeft de SP volgens haar nog per amendement 

geprobeerd de reserve af te schermen, zodat die alleen voor het sociaal domein gebruikt kon worden. 

Het heeft er in haar ogen nu alle schijn van dat het college nu toch die kant op wil. 

 

Mevrouw Klazes (GLH) vond het stuk helder, maar realiseerde zich ook dat ze geen goed beeld had 

van de uitnames. Zij vraagt wanneer er een goed zicht is op de benodigde hoogte van de reserve en 

wanneer die weer opgeheven kan worden omdat de transformatie voltooid is. 

 

De heer Spijkerman (D66) verklaart dat op termijn ontschotting de wens is van D66. De reserve is 

volgens het coalitieakkoord vooral bedoeld om de drie decentralisaties goed te laten verlopen. Los 

daarvan stelt het akkoord ook dat het sociaal domein integraal is en meer omvat dan alleen de drie 

decentralisaties. Hij is het ook eens met de opvatting van het college dat de reserve niet bedoeld is om 

nieuw beleid te financieren. Op het moment dat zich nieuwe ontwikkelingen aandienen waarop 

geanticipeerd moet worden – zoals bij de bad-en-broodvoorziening – kan dat wel, maar niet als het 

college of de raad zelf nieuw beleid wil toevoegen zonder dat maatschappelijke ontwikkelingen 

daartoe nopen. Hij wil dat uitgangspunt blijven hanteren, met enige flexibiliteit waar die nodig is, om 

geen tekorten op te lopen. Hij is benieuwd of de wethouder voldoende criteria heeft om incidenteel 

van structureel te onderscheiden en of hij daar wellicht nog iets van de raad bij nodig heeft. 

 

De heer Smit (OPH) complimenteert de heer Brander met het achterhalen van enkele omissies. Hij 

vraagt of het beeld klopt dat de raad voor onttrekkingen vooral aan het einde van de P&C-cyclus aan 

zet komt en dan moeilijk meer iets anders kan doen dan die goed te keuren. Als overschrijdingen 

immers niet gedekt kunnen worden uit lopende budgetten, worden ze voorgedragen voor een dekking 

uit de reserve. Op dat moment kan de raad eigenlijk alleen nog maar instemmen en bepalen uit welke 

pot de kosten betaald moeten worden. Het lijkt nu zo te gaan dat de claims in volgorde van bekend 

worden gehonoreerd worden. Omdat er geen zicht is op de claims die zich nog kunnen aandienen, 

bestaat volgens hem het risico dat de reserve uitgeput raakt. In het najaar van 2014 zijn naar hij zich 

meent te herinneren 30 fte’s vrijgemaakt voor de transformaties in het sociaal domein. Daarom acht hij 

de kostenplaatsen voor inkoopadvies en juridische bijstand – 666, 491, 492 en 493 – voor hem niet 
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acceptabel als kostenplaatsen in deze reserve, omdat er al uitbreiding van formatieruimte is geregeld. 

Als de ambtelijke organisatie een probleem krijgt, moet dat volgens hem niet via de sluiproute van 

deze reserve opgelost worden, maar binnen de ambtelijke organisatie zelf. 

 

De heer Brander (PvdA) stelt daartegenover dat de reserve juist bedoeld is om dit soort calamiteiten 

op te vangen als zich door onvoorziene ontwikkelingen personele knelpunten voordoen. 

 

De heer Smit (OPH) vindt juist van niet. De reserve is naar zijn mening voor producten en niet voor 

personele formatie. Formatieproblemen moeten binnen de organisatie opgelost worden. Daarom wil 

hij de genoemde kostenposten als mogelijke bestemmingen van deze reserve schrappen. 

 

De heer Spijkerman (D66) is het eens met de terughoudendheid als het gaat om deze reserve. Maar 

hij vraagt hoe deze opstelling van de OPH te rijmen valt met de motie uit dezelfde koker van een half 

jaar geleden om een miljoen euro extra uit te trekken voor huishoudelijke ondersteuning. Die motie 

werd door een meerderheid van de raad financieel onhaalbaar geacht. 

 

De heer Smit (OPH) zegt dat die motie bedoeld was om een zachte landing te bewerkstelligen voor 

cliënten in een uiterst kritieke situatie. Hij acht dat niet in tegenspraak met zijn opstelling over het 

zorgvuldig omgaan met de sociale reserve als het gaat om de personele formatie van de gemeente zelf. 

Die motie wilde voorkomen dat de reserve zou worden gebruikt als een spaarpot waar geen 

bestemming aan gegeven wordt. Hij voorzag toen enige onderuitputting. Het is zijn bedoeling 

verstandig met die reserve om te gaan. Enerzijds is het zo dat niemand kan voorspellen wat er nog op 

de gemeente afkomt, maar anderzijds moet men het geld ook voor de juiste en nuttige zaken 

aanwenden en niet onnodig oppotten. Het is zaak daar een goede balans in te vinden en dat is lastig. 

Voor hem geldt de grens dat de organisatie de eigen broek moet ophouden, ook als zich een 

onverwacht tekort aan expertise aandient. 

 

Mevrouw Tempelaars (AP) pleit voor een besteding voor het hele sociale domein. Het lijkt haar een 

achterhaalde en ongewenste opstelling om de reserve alleen te bestemmen voor nieuwe taken. Zij stelt 

dat de keuze voor bestemmingen aan de raad is, ook zonder dat achterhaalde uitgangspunt. In het stuk 

zelf staat al dat de reserve ook bestemd is voor oude Wmo-taken, dus volgens haar spreekt het college 

daar zichzelf tegen. Zij wil het geld zo min mogelijk inzetten voor ambtelijke capaciteit, maar vooral 

op producten. Zij snapt niet goed dat vanwege de regiogemeentetaken vermenging van taken 

ongewenst zou zijn. Volgens haar pleit dat er juist voor de reserve in te zetten waar dat nodig is. Zij 

vindt het vreemd dat er in de regio nog afspraken gemaakt moeten worden. 

 

Wethouder Van Spijk zegt dat in eerste instantie landelijk een sociaal deelfonds zou worden 

ingevoerd. Toen in de zomer van 2014 echter duidelijk werd dat dit niet zou doorgaan, is met zijn 

allen besloten deze reserve sociaal domein in te voeren als een buffer voor onder- en overbestedingen 

in het kader van de transitie en de drie decentralisaties. De reserve is nu gevuld met circa 9 miljoen 

euro. In het voorliggende stuk worden enkele elementen aangescherpt, bijvoorbeeld om te voorkomen 

dat de regiogemeente opdraait voor de kosten van een naburige gemeente. Er is gekeken naar de 

kostenposten die samenhangen met de transitie. De oude Wmo-reserve is in deze nieuwe reserve 

opgenomen. Ook wil het college voorkomen dat nieuwe ideeën die niets van doen hebben met de 

transitie uit deze reserve bestreken worden. In het stroomdiagram in het stuk kan men zien wat dit 

betekent. Daar valt ook te zien dat de maatwerkvoorzieningen voor de jeugd er nog gewoon onder 

vallen, net als veel andere posten op het gebied van jeugdzorg. De schuldhulpverlening valt echter 

zekere niet onder de decentralisaties. Deze hele operatie is in de begroting aangekondigd en nu dus in 

dit stuk uitgewerkt. In de derde Bestuursrapportage van 2014 zijn de onderbestedingen gemeld en is 

aangekondigd dat die in deze reserve zouden worden verwerkt. Daar is dus een raadsbesluit over 

genomen. Er wordt nu hard gewerkt aan een eerste rapportage over de decentralisaties in het eerste 

kwartaal en het is spannend hoe die eruit gaat zien. Hij durft voorlopig nog geen voorspellingen te 

doen. 

Het college gaat ervan uit dat deze reserve maximaal 3 jaar nodig is. Maar het zou ook kunnen dat 

volgend jaar bij de herijking al zicht is op mogelijke bijstellingen, maar dat is dan aan de raad. Hij is er 
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wel voor de reserve in stand te houden zolang er nog veel onzekerheden zijn. In beginsel gaat het 

restant over drie jaar naar de algemene reserve. Hij is blij met de opmerkingen van D66 over 

ontschotting, omdat er naar zijn mening in Haarlem wel erg veel hekjes in de begroting staan. Hij is 

een voorstander van een meer integrale wijze van werken, zodat er de nodige flexibiliteit is om het 

geld daar in te zetten waar het op dat moment het meest gewenst is. De reserve is in beginsel bestemd 

voor incidentele posten, maar het kan wel zijn dat een dergelijke post uitgroeit tot een structurele. Die 

moet dan in beginsel na een jaar verwerkt worden in de begroting. 

Hij is het niet eens met de opmerking dat de raad alleen maar achteraf uitnames kan goedkeuren. Er is 

sprake van voortdurende monitoring, waarbij de raad prioriteringen kan wijzigen. Het klopt wel dat de 

raad in dit voor de gemeente nieuwe gebied vaak voorstellen voorgelegd zal krijgen waar weinig meer 

aan te veranderen valt. Volgens hem kunnen extra formatiekosten ook aan de transities toegerekend 

worden. Het is wel zo dat de grote risico’s zich voordoen bij de zorgkosten zelf en niet in de personele 

sfeer. Maar het kan voorkomen dat er bijvoorbeeld voor de inkoop onverwacht extra ondersteuning 

nodig is. Die kosten moeten dan ook uit deze reserve bestreden kunnen worden. De kostenposten die 

verbonden zijn met de Wmo zijn over het algemeen collegebevoegdheden, maar de grote lijnen lopen 

via de raad. De Actiepartij spreekt zich volgens hem uit over een aantal punten waar de raad al 

besluiten over genomen heeft. 

 

De heer Brander (PvdA) blijft erbij dat er onverklaarde verschillen zitten tussen de begroting en dit 

stuk. Voor hem is nog steeds niet duidelijk waarom sommige posten uitgezonderd worden. Enerzijds 

wil het college ontschotten, maar de schuldhulpverlening wordt buitengesloten terwijl er toch een 

aperte samenhang is met de rest van het sociaal domein. De PvdA is voorstander van een integrale 

benadering en is daarom tegen het plaatsen van hekjes in deze reserve. Ook is hij geen voorstander van 

het terugvloeien naar de algemene reserve op termijn. Hij vindt dat het geld binnen het sociaal domein 

moet blijven. Verder blijft er het punt of de aanpak van huiselijk geweld nu valt onder de 

regiogemeente of op een andere manier geregeld en bekostigd wordt. 

 

De heer Spijkerman (D66) vraagt of hij hier een pleidooi van de PvdA voor ontschotting beluistert. 

 

De heer Brander (PvdA) zegt dat integraal werken in het sociaal domein naar zijn mening ten goede 

komt aan de kwaliteit en de kosten van de zorg. 

 

De heer Smit (OPH) bedankt de wethouder voor zijn duidelijke uitleg, maar blijft gekant tegen het 

dekken van extra personeelsformatie uit deze reserve. 

 

Mevrouw De Raadt (CDA) betreurt de discrepantie met de begroting, omdat zij tevreden was met de 

bewoordingen in de begroting. 

 

Mevrouw Özogul (SP) is ook tegen het betalen van extra formatie uit deze reserve die volgens haar 

bedoeld is om knelpunten in de zorg aan mensen weg te nemen en niet voor formaties of stenen. Het 

gaat volgens haar om een reserve voor alle problemen van dien aard rond de decentralisaties. 

 

Mevrouw Tempelaars (AP) sluit zich aan bij de opvatting dat al het geld bestemd moet blijven voor 

het sociaal domein en niet mag terugvloeien naar de algemene reserve. 

 

Wethouder Van Spijk vraagt hem duidelijk en bij voorkeur op schrift aan te geven welke dingen niet 

rijmen met de begrotingsteksten of discutabel zijn. Dan zal hij daar door zijn staf technisch naar laten 

kijken. Het college heeft geprobeerd alles zo zuiver mogelijk na te pluizen op wat er wel en niet onder 

de decentralisaties valt. Het resultaat van die operatie staat in het stuk. 

In het algemeen is het streven gericht op ontschotting. Maar in de praktijk richten discussies zich vaak 

op details. Hij zegt bezig te zijn met het uitvoeren van beleid dat door de raad is vastgesteld. Die heeft 

bepaald dat er een risicoreserve zou worden ingesteld voor de drie decentralisaties en de transitie. Als 

men nu een bredere bestedingsmogelijkheid wil, zal dat ook weer na een discussie in de raad moeten 

worden vastgesteld. 
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De voorzitter sluit de bespreking af. 

 

Ter advisering aan de raad 
 

6. Meerjarenbegroting Stichting Dunamare Onderwijsgroep 2014/15 – 2018/19 

Begroting 2015 Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia 

Meerjarenbegroting 2015 – 2018 Stichting Spaarnesant 

 

De voorzitter verwelkomt de drie schoolbestuurders die aan de tafel plaatsnemen om vragen van de 

commissie te beantwoorden voordat de raad tot vaststelling van de begrotingen besluit. 

 

Mevrouw De Raadt (CDA) zegt met alle drie de begrotingen te kunnen instemmen. 

 

Mevrouw Van Ketel (SP) sluit zich daarbij aan. 

 

Mevrouw Dekker (D66) vindt dat de begrotingen er goed uitzien. Zij vraagt voor volgende jaren een 

specificatie van de kosten voor de verschillende personeelsgeledingen waar nu alleen het aantal fte’s 

vermeld staat. In algemene zin vraagt zij voortaan meer transparantie in de verantwoording van de 

bedrijfsvoering zodat zij zich daar een beter oordeel over kan vormen, al heeft ze geen aanleiding om 

te denken dat daar iets aan schort. 

 

Mevrouw Klazes (GLH) stemt in met de begrotingen. Zij vraagt of er meetbare resultaten te melden 

zijn van de investeringen in kwaliteit die alle drie de stichtingen gepleegd hebben. 

 

De heer Brander (PvdA) is tevreden met de begrotingen. Hij vraagt aan Dunamare waarom er 

gestreefd wordt naar de maximaal toegestane reservepositie van 35% terwijl die reserves ook ingezet 

zouden kunnen worden voor onderwijskundige zaken. 

 

Mevrouw Barth (CU) stemt in met de begrotingen. 

 

Wethouder Snoek bedankt voor het vertrouwen van de commissies in de schoolbesturen. Volgens 

afspraak hebben zijn medewerkers voor een uitgebreid oplegvel bij de stukken gezorgd en hij 

constateert dat dit kennelijk werkt om de commissie afdoende te informeren. Ook de weerslag van de 

besprekingen van de afdeling met de bestuurders lijkt vruchten af te werpen. 

 

De heer Strijker, bestuurder van Dunamare, zegt dat de opgenomen fte-aantallen gemakkelijk te 

vertalen zijn in personeelskosten, maar dat hij zich afvraagt of dat veel extra inzicht zou opleveren in 

de onderwijskundige aspecten vanwege de verschillen in salarisschalen tussen geledingen. In 2013 

zijn vanuit het onderwijsakkoord omvangrijke bijdragen ontvangen voor meer jaren, maar die mochten 

niet in reserveringen omgezet worden. Daarom zijn ze opgenomen in het algemeen vermogen. Dat 

bedrag zal echter in vier jaar besteed worden aan kwaliteitsverbetering in het kader van het programma 

Van Goed naar Geweldig. Er is nu al een toename in het aantal deelnemende docenten aan de Expert 

Academie. De stichting heeft alle risico’s geïnventariseerd en vastgesteld dat de reserves nu op peil 

zijn. De meerjarenbegroting is beleidsarm opgesteld en laat zien dat de stichting op termijn in de rode 

cijfers komt bij ongewijzigd beleid. Daarom wordt een deel van de reserves ingezet voor de 

continuïteit van de stichting. 

 

Mevrouw Engbrenghof, bestuurder van Spaarnesant, zegt dat de cijfers in de jaarrekening al zijn 

uitgesplitst op de gevraagde manier. Aan alle scholen van de stichting is gevraagd aanvragen in te 

dienen in het kader van de kwaliteitsimpuls. Resultaten vallen af te lezen aan de Citoscores en aan het 

aantal deelnemers aan de Expert Academie. Alle scholen leggen verantwoording af over de 

aantoonbare resultaten van het kwaliteitstraject. 

 

Mevrouw Quint van het Stedelijk Gymnasium zegt dat de middelen voor kwaliteitsverbetering niet 

worden ingezet vanuit een inventarisatie van problemen, maar vanuit het streven naar waarborgen 
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voor kwaliteit, niet alleen voor de schoolresultaten, maar ook voor het welbevinden van de leerlingen. 

In de begroting wordt ruimte gemaakt waarin docenten met kleinere groepen leerlingen aan projecten 

werken, maar ook worden taakuren vrijgemaakt voor individuele begeleiding. Volgend jaar neemt de 

hele school deel aan een project om de feedback tussen leerlingen en docenten te verbeteren. 

 

Mevrouw Dekker (D66) zegt wel prijs te stellen op de nadere uitsplitsing van lasten. 

 

De heer Azannay (GLH) vraagt hoe het staat met de gemelde risico’s bij het Schoter College. 

 

Mevrouw Klazes (GLH) juicht het toe dat niet alleen gekeken wordt naar schoolresultaten, maar ook 

naar het algemeen welbevinden van leerlingen en docenten. 

  

De heer Strijker zegt dat het Schoter College door een diep dal is gegaan en vorig jaar bij de loting 

een grote dip doormaakte. Daar is toen stevig op geïnvesteerd en hij kan nu zeggen dat de opleiding 

weer normaal en gezond verloopt. Er zijn vorig jaar gebouwen afgestoten, maar nu wordt de 

huisvesting al weer aan de krappe kant. 

 

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en bedankt de bestuurders voor hun 

toelichtingen. Hij constateert dat de begrotingen als hamerstukken naar de raad gaan. 

Hij last een pauze in. 

 

7. Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2015 

 

Insprekers 

 

Mevrouw Beemsterboer vertegenwoordigt ouders die een plek voor hun kinderen willen op de vrije 

school en daarom het initiatief genomen hebben voor een vijfde vestiging in Noord. Dat sluit aan bij 

de landelijke trend van toenemende belangstelling voor dit type onderwijs. Het aantal leerlingen in 

Haarlem neemt over de hele linie toe, zoals de wethouder heeft bevestigd. Deze vijfde school zou een 

oplossing bieden voor veel kinderen in het centrum en het zuidelijk deel van Noord. De ouders hebben 

inmiddels een lijst van 150 kinderen onder de 5 jaar verzameld. Er zijn al langere tijd gesprekken 

gaande met het bestuur van Ithaka en de vrije school in Noord, die de nieuwe dependance onder hun 

hoede willen nemen. Ook met de beleidsadviseur van de gemeente is een positief verlopen gesprek 

gevoerd, maar toen was dit strategisch plan al zo goed als afgerond. De ouders vragen hun plan alsnog 

in dit plan op te nemen. 

 

De heer Brander (PvdA) erkent het nijpende ruimteprobleem in Haarlem en vraagt om hoeveel 

kinderen het gaat uit Haarlem zelf. 

 

Mevrouw Sterenberg (VVD) vraagt welk bedrag er met deze investering gemoeid zou zijn. 

 

Mevrouw Beemsterboer zegt dat het merendeel van de kinderen uit het centrum en Haarlem-Noord 

komt. Van de 150 zijn er 5 uit de regio afkomstig. Zij zegt niet te weten hoeveel geld ermee gemoeid 

is. Het initiatief is onder de hoede genomen door de Vrije School Kennemerland en die regelt de 

financiën en aanvragen. Zij zien wel financieel perspectief en voeren het overleg met de gemeente 

verder. 

 

Mevrouw Zoomers van SKOS verwoordt de wens van de school Al Ikhlaas en de ouders om een 

VVE-peuterspeelzaal in de school te vestigen. Op een VVE-bijeenkomst van deze middag werd nog 

eens heel inspirerend gesproken over de betekenis van VVE voor de ontwikkeling van het brein van 

kinderen, waarin grote inhoudelijke slagen zijn gemaakt. Het brein ontwikkelt zich alleen voldoende 

als het voldoende goede waarnemingen kan verrichten. Daar kan VVE een goede rol in spelen. Onder 

verwijzing naar haar bij de vergaderstukken gevoegde tekst roept zij op de ouders van Al Ikhlaas deze 

stimulans voor hun kinderen niet te onthouden. 
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De heer Azannay (GLH) vraagt wat het grote knelpunt is. 

 

Mevrouw Ramsodit (PvdA) merkt op dat de commissie binnenkort, mede op haar initiatief, apart gaat 

spreken over peuterspeelzalen. Zij vraagt hoeveel ruimte er concreet nodig is en of die eventueel te 

delen valt met andere functies. 

 

Mevrouw De Raadt (CDA) is benieuwd of er nog andere geschikte gebouwen in de buurt zijn. 

 

Mevrouw Dekker (D66) vraagt hoeveel andere VVE-voorzieningen er in de buurt zijn. 

 

Mevrouw Özogul (SP) vraagt hoe het staat met wachtlijsten. 

 

Mevrouw Zoomers zegt dat er een geschikte ruimte is pal naast de school, maar dat er telkens andere 

bezwaren of onderwijsclaims naar voren worden geschoven. SKOS heeft dit jaar het benodigde geld 

beschikbaar om deze investering te doen, maar krijgt de gelegenheid niet. Zij heeft behoefte aan één 

lokaal, een bijruimte voor het verschonen van kinderen en enige buitenruimte. Het is lastig de functie 

van peuterspeelzaal te delen met een andere functie in dezelfde ruimte. Andere mogelijkheden in de 

buurt zijn in het overleg met de gemeente afgevallen vanwege andere onderwijsbestemmingen. De 

dichtstbijzijnde VVE-voorziening is bij de Meerwijkscholen. Maar zij wijst erop dat het kenmerk van 

VVE de nabijheid van de basisschool is waar de kinderen vermoedelijk heen zullen gaan. Er zijn 

wachtlijsten voor VVE, maar die zijn erg lokaal gebonden. In Schalkwijk als geheel is er in iedere 

geval een tekort aan VVE-voorzieningen. 

 

De heer Aalberts, interim-directeur van Spaarnesant, onderstreept het belang van dit stuk voor het 

groeiende aantal kinderen in Haarlem. Alle basisscholen staan volgens hem onder druk en de urgentie 

neemt toe, omdat klassen overvol raken en er geen nieuwe beschikbaar zijn. Het is van belang het 

openbaar onderwijs voor iedereen toegankelijk te houden. Dat kan volgens hem alleen door extra 

capaciteit te scheppen. Het college stelt nu een groot bedrag beschikbaar voor extra capaciteitklassen 

in de komende vier jaren. Ook Spaarnesant zelf wil investeren en een kwaliteitsimpuls geven aan de 

schoolgebouwen. Hij bedankt de wethouder en de ambtenaren voor hun inspanningen voor het 

onderwijs in Haarlem. 

 

Mevrouw Dekker (D66) vraagt of het klopt dat veel voorstellen in het stuk nog niet afgestemd zijn 

met de schoolbesturen. 

 

De heer Brander (PvdA) vraagt of Spaarnesant tevreden is over de verdeling van de beschikbare 

middelen. Hij informeert met name naar de plannen voor de Boerhaaveschool. 

 

De heer Visser (CU) vraagt waar nog geschikte gebouwen staan om scholen in te huisvesten. Hij 

vraagt of er ook gekeken is naar de behoefte per schoolrichting. Hij heeft zelf de indruk dat die vraag 

amper een rol gespeeld heeft. Ook heeft hij de indruk dat er nu gewerkt wordt aan suboptimale 

plannen omdat de horizon beperkt blijft tot enkele jaren en niet verder vooruitgekeken wordt naar de 

lange termijn. 

 

De heer Aalberts zegt dat er wel degelijk afstemming heeft plaatsgevonden, maar dat er nog discussie 

mogelijk zou zijn over jaartallen en aantallen. Het bestuur van Spaarnesant heeft een masterplan 

ingediend en kan zich vinden in dit voorstel. Voor de Boerhaaveschool was de renovatie helaas naar 

achteren geschoven, maar die is nu weer iets naar voren gehaald. Er hebben verschillende plannen 

voor de school gecirculeerd in het kader van de algehele plannen voor Schalkwijk. Er is zelfs een tijd 

sprake geweest van sloop. Er is wel enige teleurstelling dat die grootse plannen niet verder tot 

ontwikkeling zijn gekomen. 

Voor dit plan is gekeken naar de wijken waar de druk het grootst is en naar de verwachte 

ontwikkelingen van de komende jaren. Volgens hem heeft men met elkaar goede afspraken kunnen 

maken voor de komende periode. Prognoses moeten elke twee jaar bijgesteld worden, dat is altijd zo 

geweest. Van sommige scholen valt nu al te voorzien dat ze over enkele jaren te klein zullen zijn en in 
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zekere zin holt men altijd achter de feiten aan. De verschuivingen zitten niet alleen tussen de scholen, 

maar ook in de toename van het aantal, dat zich al een jaar of tien aftekent. 

 

De voorzitter bedankt de insprekers voor hun inbreng. 

 

Mevrouw Dekker (D66) is in grote lijnen blij met dit plan. Zij is verheugd dat het college het signaal 

van D66 opgepakt heeft dat er een tekort aan plaatsen voor kleuters zat aan te komen en dat het plan in 

goed overleg met de schoolbesturen tot stand is gekomen. D66 is voorstander van het multifunctioneel 

gebruik van schoolgebouwen. De peuterspeelzalen vormen een extra punt van aandacht. De 

verdeelsleutel gaat uit van het aantal kinderen per vierkante meter, maar dat doet volgens haar geen 

recht aan het verschil in onderwijstypes. Zij pleit ervoor alsnog te onderzoeken of de nieuwe vrije 

school in het plan kan worden opgenomen. 

 

De heer Brander (PvdA) complimenteert het college met het vinden van mogelijkheden voor extra 

investeringen in het onderwijs. Hij spreekt zijn waardering uit voor de insprekers. Hij ziet de 

investering in de Boerhaaveschool als een noodmaatregel en vraagt of daar niet eerder een betere, 

definitieve oplossing voor gevonden kan worden. Ook bepleit hij ruimte voor de VVE-voorziening bij 

de Al Ikhlaas en ruimte voor het initiatief van de ouders voor een extra vrije school. Het gaat om 

Haarlemse kinderen en dus kan dit initiatief de druk op andere scholen verlichten. 

 

De heer Azannay (GLH) is het eens met de visie dat alle kinderen een optimale school verdienen. Hij 

vraagt om meer inschrijfmomenten voor basisscholen om ook werkende ouders meer gelegenheid te 

geven hun kind in te schrijven. Volgens hem voorkomt het hanteren van één inschrijfmoment niet de 

wachtlijsten, maar geeft het wel meer inzicht in wachtlijsten. Hij vraagt wanneer de raad inzicht krijgt 

in het nieuwe lotingssysteem. Hij juicht het toe dat men duurzaam wil omgaan met schoolgebouwen 

en meer gaat kijken naar andere mogelijkheden dan sloop voor nieuwbouw. Hij is ook voorstander van 

multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen, maar waarschuwt wel voor het mogelijk ontstaan van 

een overaanbod aan sportfaciliteiten als men tegelijkertijd ook aandringt op het multifunctioneel 

gebruik van reguliere sportaccommodaties. Er wordt nu wel voorzien in de groei van basisscholen, 

maar hij vraagt of één VO-voorziening voor Schalkwijk nog wel voldoende is en verwijst naar het 

eerdere onderzoek dat pleitte voor een AVO in Schalkwijk na 2018. Hij vraagt de wethouder de 

gelegenheid te benutten om de wens van de ouders te realiseren om bij de Al Ikhlaas een VVE-

peuterspeelzaal te realiseren. Volgens hem doet zich daar een goede kans voor om iets heel goeds te 

realiseren dat de ouderbetrokkenheid verder stimuleert. 

 

De heer Van den Raadt (Trots) zegt dat men zich voortaan twee keer moet bedenken voordat een 

schoolgebouw afgestoten wordt. Hij betreurt het achteraf dat de raad niet veel steviger heeft 

aangedrongen op het realiseren van de toegezegde nieuwbouw voor het Teyler College. Hij vindt het 

merkwaardig dat de peuterspeelzaal en El Ikhlaas lokalen nodig hebben, terwijl daarnaast het pand van 

de kleine Ringvaart net helemaal is opgeknapt. Hij vraagt zich af of dat wel verstandig was of dat men 

de vraag naar een peuterspeelzaal niet heeft zien aankomen. De Schakel wacht ook nog steeds op de 

toegezegde nieuwbouw. Hij zegt trots te zijn op het initiatief van de ouders voor een vrije school en 

steunt dat van harte. 

 

Mevrouw Sterenberg (VVD) constateert dat het hier om een forse investering gaat die een keerzijde 

vormt van de groeiende populariteit van Haarlem bij gezinnen. De gemeente moet goed onderdak 

bieden aan scholen, maar de schoolbesturen moeten die gebouwen dan ook goed onderhouden en 

gebruiken. Zij vindt dat de gemeente nu wel erg veel voor zijn verantwoording neemt, bijvoorbeeld op 

het gebied van duurzaamheid, en vraagt of de scholen zelf niet ook meer kunnen bijdragen. Zij zegt 

desgevraagd die vraag niet net aan de schoolbesturen te hebben gesteld omdat het toen over een ander 

onderwerp ging en de schoolbesturen niet voorbereid zouden zijn op deze vraag, die zij nu wel aan de 

wethouder wil voorleggen. Een tijd geleden is volgens haar hier over onderhoud gesproken en toen 

werd er gezegd dat er geen geld voor was. Daar hoort zij nu veel minder over. Ook zij ziet een zekere 

concurrentie optreden tussen scholen en sportaccommodaties en vraagt te bewaken dat er geen geld 

van de onderwijsbegroting de facto ingezet wordt voor sportbeleid of andere domeinen. 
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Mevrouw Özogul (SP) merkt op dat er 10 miljoen euro extra gereserveerd wordt bovenop het reeds 

gereserveerde bedrag van 20 miljoen euro om het onderwijs een gezonde plek te geven. Zij vraagt in 

hoeverre nog op de prognoses te bouwen valt. Zij pleit voor steun aan het door ouders gedragen 

initiatief voor een VVE-peuterspeelzaal bij Al Ikhlaas. Het gaat om een anders moeilijk te bereiken 

doelgroep. Daarnaast heeft Al Ikhlaas zelf ook extra lokalen nodig. Zij is benieuwd hoe de wethouder 

de mogelijkheden ziet. Zij vraagt waarom de Waddenschool een extra locatie op enige afstand van de 

school moet zoeken terwijl de ervaring uitwijst dat dislocaties problemen opleveren. Zij vraagt of De 

Schakel nu kan rekenen op nieuwbouw of dat er toch sprake is van renovatie. Zij vraagt of één VO-

school nog wel voldoende is voor Schalkwijk als het aantal basisscholieren daar ook zo groeit. Zij 

vraagt of er nog mogelijkheden zijn om binnen dit plan ruimte te maken voor de gevraagde extra vrije 

school of dat daar nog meer geld voor zou moeten worden vrijgemaakt bovenop het nu gereserveerde 

bedrag van 30 miljoen euro. 

 

De heer Visser (CU) zegt de behoefte van de ouders aan een extra vrije school te begrijpen. Hij is 

benieuwd of dat nog in te passen valt in dit plan en hoe dat dan procedureel kan. Het gaat hier om een 

gedegen plan met een forse investering van 30 miljoen euro, maar hij had graag meer informatie 

willen krijgen. Hij mist een beschrijving van de scenario’s en marges die zijn gehanteerd en ziet in 

feite alleen maar eindconclusies uit voorafgaande onderzoeken en analyses. Hij kan zich voorstellen 

dat scholen blijven doorgroeien en dan nu opgezadeld worden met suboptimale tijdelijke oplossingen 

voor hun lokalentekort. Hij zegt op basis van de verstrekte informatie geen afgewogen besluit te 

kunnen nemen, maar wel het idee te hebben dat er iets mis is als er nu ineens 10 miljoen euro extra 

nodig blijkt te zijn. 

Daarbij heeft hij het nog niet eens over de wisselingen in populariteit van scholen. Hij maakt zich 

grote zorgen over het mogelijk ontstaan van megascholen naar het voorbeeld van Nieuw-Vennep. Hij 

vindt dat de focus in dit plan nu wel heel erg ligt op de gebouwen en de woonwijken, maar amper op 

de onderwijstypen. Het wekt bij hem de schijn dat de vrijheid van onderwijs voor dit plan geen enkele 

rol heeft gespeeld. Verder merkt hij op dat er in Velserbroek erg veel schoollokalen leegstaan. Hij pleit 

voor goed overleg met omliggende gemeenten om te kijken of daar een deel van het tekort van 

Haarlem kan worden opgevangen. 

 

Mevrouw De Raadt (CDA) zegt verheugd te zijn over deze investering in het fundament van de 

samenleving. De huidige situatie is naar haar mening nijpend, vooral voor kinderen die bij voorkeur in 

hun eigen buurt naar school gaan, iets wat volgens haar een belangrijk bindend element is in de 

buurtsamenleving. Zij complimenteert de wethouder met zijn voortvarende aanpak en roept hem op 

een oplossing te vinden voor het ouderinitiatief. In het plan staat voor de Ter Kleefschool een 

dependance aan de Korte Verspronckweg. Daar is een verkeersgevaarlijke situatie, waardoor de school 

zich nu gedwongen ziet leerkrachten in te zetten als klaar-overs. Zij vraagt de wethouder of hij het niet 

met haar eens is dat docenten er zijn om onderwijs te verzorgen en dat de gemeente er is om te zorgen 

voor veilig verkeer. Zij vraagt daar nog eens naar te kijken, zodat de leerkrachten zich weer op hun 

eigenlijke taak kunnen richten. 

 

Wethouder Snoek bedankt voor alle uitgesproken steun die ook voor de schoolbesturen geldt. Haarlem 

groeit, zoals D66 al eerder heeft aangekaart. Daarom heeft hij destijds ook gezegd met een voorstel te 

zullen komen. Hij zegt ook een voorstander te zijn van thuisnabij-onderwijs waar ouders elkaar als 

buurtgenoten leren kennen. Daarom is dit SHO ook vooral gericht op onderwijs in de wijk. Dit SHO 

schept de voorwaarden, de concrete invulling komt later. Hij ziet ook een stijgende lijn in de vraag 

naar vrije-schoolonderwijs. Maar het plan en de invulling komen in goed overleg met de 

schoolbesturen tot stand en hij adviseert daarom niet bijvoorbeeld bij amendement nu te vragen om 

een plek voor een vijfde vestiging. Dat zou het overleg doorkruisen. Als het gaat om het vestigen van 

een dependance van de reeds bestaande school, kan volgens hem de procedure redelijk vlug worden 

doorlopen. 

De situatie bij Al Ikhlaas is gecompliceerd. Er zijn diverse onderwijsclaims. De Rudolf Steinerschool 

zit voorlopig in het rode gebouw en kan wel plaats bieden aan een peuterspeelzaal. Maar dat zou dan 

voor een jaar zijn en dat is voor SKOS niet interessant als investering. Dit jaar nog komt er meer 
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zekerheid over de mogelijkheden, als de nieuwbouwplannen van de Rudolf Steinerschool bekend zijn. 

Anders moet men toch gaan denken aan twee locaties, terwijl er wel een duidelijk belang is om de 

VVE-voorziening vlak bij de school te hebben. Hij vraagt enig respijt om de puzzel daar goed gelegd 

te krijgen. Hij verwacht dat er eind september al wat meer zicht is op de ontwikkelingen en 

mogelijkheden. Hij verwacht dat er over ruim een jaar meer ruimte beschikbaar komt in het gebouw 

naast El Ikhlaas. 

 

De heer Azannay (GLH) vraagt hoe het mogelijk is dat een school met een lange wachtlijst van tegen 

de 100 kinderen in de wachtkamer gezet wordt, terwijl tegelijkertijd de Rudolf Steinerschool wel 

ruimte krijgt aangeboden. Dat zegt hij niet te kunnen uitleggen aan de ouders. Hij vraagt de wethouder 

de signalen serieus te nemen. Hij kondigt aan een motie over de peuterspeelzaal te overwegen. 

 

Wethouder Snoek ontraadt het indienen van een motie, omdat die geen recht zou doen aan het lopende 

goede overleg met alle partijen die bij deze puzzel betrokken zijn. 

 

De heer Azannay (GLH) zegt dat de wethouder mag onderhandelen met schoolbesturen, maar dat hij 

als raadslid zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. 

 

Wethouder Snoek zegt te willen pleiten voor het afwegen van alle belangen die hier in het geding zijn, 

en niet alleen dat van een of twee partijen. 

De grote investering in de Boerhaaveschool is inderdaad naar achteren geschoven, omdat er nu 

eenmaal keuzes gemaakt moesten worden binnen de beperkte middelen. Maar er is onmiskenbaar een 

nieuw elan op deze school en hij heeft er alle vertrouwen in dat daar met deze tijdelijke oplossing een 

goede nieuwe start gemaakt wordt. 

De coalitie heeft gekozen voor die ene inschrijfdatum voor het basisonderwijs omdat uit de praktijk 

bleek dat door de verschillende momenten waarop ouders nu inschrijven er een ongelijkheid in kansen 

ontstond tussen vroege en late inschrijvers. Daarom wordt nu in overleg met de schoolbesturen 

gekoerst op deze ene datum voor alle ouders om de gelijkheid van onderwijskansen te bevorderen. Dat 

maakt deel uit van een palet aan mogelijkheden om aan dat doel te werken. Het lotingssysteem wordt 

door de schoolbesturen vastgesteld, maar staat voor september op de agenda. D66 heeft daar ook al 

artikel 38-vragen over gesteld. Het is zijn ambitie om de bespreking te combineren met de evaluatie 

van de afgelopen loting, maar die moet nog binnenkomen. 

Hij merkt op dat ook de Rudolf Steinerschool voortgezet onderwijs geeft in Schalkwijk. Verder wil hij 

niet vooruitlopen op het zorgvuldige traject dat na het echec van het Teyler College is uitgezet voor 

het algemeen voortgezet onderwijs in Schalkwijk. Hij merkt wel op dat er veel leerlingen uit 

Schalkwijk naar andere VO-scholen in Haarlem gaan. Hij zegt trots te zijn op de Al Ikhlaasschool en 

de betrokkenheid van de ouders aldaar. Dat past volgens hem in de traditie van bijzonder onderwijs. 

De aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw van De Schakel loopt en hij hoopt nog dit jaar een 

kredietaanvraag aan de raad te kunnen voorleggen. 

In het SHO staat beschreven wat tot de wettelijke taken van de gemeente hoort. Het onderhoud is een 

verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Hij verwijst naar de recent aangenomen verordening 

waarin ook een protocol voor de monitoring van het onderhoud staat opgenomen ter voorkoming van 

achterstalligheid op dat gebied. Hij wijst erop dat het CJG en andere voorzieningen die onderdak 

vinden in scholen hun huur niet betalen uit onderwijsmiddelen. 

Er is grote druk op het primair onderwijs in Haarlem. Prognoses worden naar eer en geweten elke twee 

jaar bijgesteld op basis van de meest recente gegevens. Er wordt niet lukraak nieuwbouw gepleegd en 

er wordt ook gekeken naar de betekenis voor de langere termijn. 

De twee locaties van De Wadden staan vlak naast elkaar. De Schakel krijgt nieuwbouw, maar er komt 

een herbestemming van het bestaande gebouw. De taakomschrijving van docenten lijkt hem een 

verantwoordelijkheid van schoolbesturen, maar hij zegt toe de verkeersveiligheid rond de dependance 

na de Ter Kleefschool nog eens aan te kaarten bij de afdeling verkeer en bij de scholen zelf. Bij de 

verkeersveiligheid ziet hij overigens ook een verantwoordelijkheid bij ouders. 

Hij neemt de opmerking van de heer Visser over te weinig informatie voor kennisgeving aan. Hij is 

zelf van mening dat het SHO op een gedegen basis berust en zegt geen verhalen voor de commissie 

achtergehouden te hebben en alle informatie te hebben gedeeld. De uitgangspunten zijn in 
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gezamenlijkheid vastgesteld en de mogelijkheden voor nieuwbouw in Haarlem zijn nu eenmaal 

beperkt. 

 

De heer Visser (CU) zegt dat de raad de consequenties moet kunnen overzien en een inzicht moet 

hebben in de marges van onzekerheid om niet het risico te lopen elke twee jaar overvallen te worden 

door afwijkende prognoses. Hij wil ook een beter zicht op locaties in Haarlem waar wel nieuwbouw 

mogelijk zou zijn. Hij overweegt een motie in te dienen om dit soort discussies voortaan te voorkomen 

en een doorzicht te krijgen op de verder gelegen toekomst. 

 

Mevrouw Dekker (D66) vraagt met nadruk onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor de 

extra vrije school, als het kan nog binnen dit SOH. Indien nodig zal zij dit ook per motie vragen. 

 

De heer Azannay (GLH) zegt dat zowel Al Ikhlaas als de peuters teleurgesteld dreigen te worden en 

te hopen dat veel raadsleden zijn motie ondersteunen. 

 

De heer Brander (PvdA) vraagt of het mogelijk is de vijfde vrije school procedureel in dit SOH op te 

nemen. Hij zegt de wethouder te zullen houden aan zijn toezegging dat SKOS eind september zicht 

krijgt op de mogelijkheden om de investering in de peuterspeelzaal te realiseren. Anders zal hij er een 

politiek punt van maken. Hij is niet tevreden met het antwoord over de Boerhaaveschool en stelt voor 

de resterende 100.000 euro van de 10 miljoen die in feite 9,9 miljoen is daaraan te besteden. Het is 

volgens hem de enige school waarover in het stuk staat dat die in slechte staat van onderhoud verkeert. 

Hij overweegt een motie op dat punt. Ook zegt hij belangstelling te hebben voor de scenario’s. 

 

Wethouder Snoek zegt dat alle schoolbesturen deelnemen aan het overleg voor het SOH. Als de 

ouders kiezen voor de dependancevariant, kan de procedure volgens hem vrij snel doorlopen worden. 

Maar hij zal wel moeten kijken of dat past binnen het budget. Ook voor de Boerhaaveschool speelt het 

gebrek aan middelen. De wethouder Financiën zal volgens hem niet overtuigd raken door het 

argument dat die 10 miljoen euro in feite 9,9 miljoen is, zodat er een ton zou overschieten. Het 

onderhoud van een gebouw is en blijft een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. 

Het is nu al een grote opgave het SOH rond te krijgen. Als men ook nog allerlei toekomstscenario’s 

wil laten uitwerken, wordt de opgave er niet gemakkelijker op. Op korte termijn zijn dergelijke 

analyses in ieder geval niet te leveren. Hij kan zich wel voorstellen dat er een bredere analyse komt 

van toekomstige behoeften aan allerlei voorzieningen in relatie met de groei van de stad. 

Hij kan de emoties rond Al Ikhlaas wel navoelen, maar blijft erbij dat hij niet eerder dan eind 

september een beter zicht kan krijgen op de legbaarheid van de puzzel van de diverse 

onderwijsbelangen op die plek. Daarnaast kan de school ook zelf blijven zoeken naar andere 

mogelijkheden in de buurt. Hij pleit voor het integraal afwegen van alle belangen en pleit ervoor niet 

te koersen op het tegemoetkomen aan één deelbelang. In het SOH worden capaciteiten vastgelegd en 

wordt goed overleg gevoerd over verdelingsvraagstukken. Hij ontraadt amendementen die geen recht 

doen aan die onderlinge afstemming. Hij kan zich wel voorstellen dat men per motie oproepen doet. 

 

De voorzitter sluit de bespreking af en constateert dat het stuk als bespreekpunt naar de raad gaat. Hij 

adviseert de leden de discussies daar niet over te doen, maar de bespreking daar te beperken tot de 

eventueel ingediende moties en amendementen. 

 

8. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 


