
TRANSCRIPT VAN DE COMMISSIE SAMENLEVING VAN GEMEENTE HAARLEM  

d.d. 19 april 2018 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

De voorzitter: … keer dat ik deze commissie voorzit, dus ik zou zeggen: geniet ervan. Het is vandaag 19 april.  

2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter: We beginnen met het vaststellen van de agenda. Zijn daar… Kan iedereen zich vinden in hoe de 

agenda nu is neergezet? Geen op- en aanmerkingen? Nee.  

4.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

De voorzitter: Dan zijn er, over de… O ja, even de inventarisatie, ik moet er ook weer even inkomen. 

Rondvragen. Zijn er rondvragen? Er zijn rondvragen. Mijnheer Trompetter. Schrijf jij mee, even?  

De heer Trompetter: Dank u wel voorzitter. Ik heb een drietal rondvragen gesteld. Twee over de 

maatschappelijke opvang, die worden schriftelijk beantwoord. Dat is een die gaat over het vooraf vergoeden 

van medische reiskosten buiten Haarlem voor beperkt gehuisveste of thuislozen. En de andere gaat over 

postbehandeling, bij de BCT, dat de post vaak laat komt, die worden schriftelijk afgedaan. En ik heb een 

andere rondvraag en… Nee, die is voor… 

De voorzitter: De heer Snoek? 

De heer Trompetter: … De heer… nee… 

De voorzitter: Roduner. 

De heer Trompetter: Ja, voor de heer Roduner. En het gaat over… De vraag is: de generaal pardonmensen, die 

in de generaal pardonregeling zitten, die waren, tot nu toe, vrijgesteld van kosten voor verlenging van hun 

verblijfstatus. Per 1 juni moeten die ‘…’ 401 euro betalen en bij gebreke daarvan, worden ze… raken ze alles 

kwijt, komt het eigenlijk op neer. En mijn vraag is daarover: zoals… 

De voorzitter: Maar de vraag is voor de wethouder, we doen alleen even een rondje inventarisatie… 

De heer Trompetter: Oké, ja. 

De voorzitter: … Want de heer Roduner is er ook nog niet. Die staat genoteerd voor de heer Roduner. Verder 

nog rondvragen? Mevrouw, niks zeggen ik ga u even opzoeken… Mevrouw Stroo. 

Mevrouw Stroo: Ik heb een rondvraag voor wethouder Botter. 

De voorzitter: Prima. Ja, mijnheer Oomkes. U moet uw knopje even indrukken als u spreekt. 

De heer Oomkes: Dat is onwennigheid. Ik heb een rondvraag voor de heer Roduner, over jeugdwerkloosheid. 



De voorzitter: Oké. Staat genoteerd. Mevrouw Timmer-Aukes? 

Mevrouw Timmer-Aukes: Ik heb een rondvraag voor de heer Botter. 

De voorzitter: Voor de heer… Botter, ja. Mevrouw Özoğul. 

Mevrouw Özoğul-Özen: Voor mijnheer Snoek. 

De voorzitter: Verder nog rondvragen? Nee?  

De heer El Aichi: Misschien de rondvraag over jeugdwerkloosheid? Die staat op de agenda vandaag. 

De voorzitter: Jeugdwerkloosheid staat op de agenda vandaag, ja klopt. Maar als iemand daar een aparte 

rondvraag over wil stellen, dan staat hem vrij en anders komt het vanzelf aan de orde tijdens de behandeling 

van het onderwerp.  

De heer Visser: Wij hadden ook een rondvraag al aangemeld, over studietoeslag. 

De voorzitter: Rondvraag over studietoeslag. U deelt uw mi… Mevrouw Sterenberg? Oké, dan gaan we extra 

alert zijn op uw spreektijden en mocht het op zijn, dan geven we u wat extra spreektijd mijnheer Visser. En 

mevrouw Sterenberg moet het doen met de tijd die er is. … Vragen. Ik stel voor, maar dat komt dan zo 

meteen, dat we de rondvraag voor de heer Botter aan het begin van de vergadering alvast even behandelen 

omdat hij straks naar een andere bespreking moet, met uw instemming. Goed, dan gaan wij door naar het 

volgende agendapunt. Eens even kijken, de rondvraag hebben we gehad. De vaststelling van het … Het 

vaststellen van het conceptverslag van de vorige keer. 

3. Vaststellen concept verslag van de commissie van 8 maart 

De voorzitter: Er zijn wat opmerkingen gekomen van iemand die inmiddels uit de raad is, Anne-Floor Dekker, 

maar die heeft nog wat vragen, die heeft wat onvolkomenheden waargenomen in de verslaglegging. En 

mevrouw Çimen gaat dat nu even vertellen. 

Mevrouw Çimen: Ja, dank u wel voorzitter. Omdat het dus ook mijn voorganger was, zal ik het heel even 

voorlezen, over de punten die ze heeft ingebracht. Met betrekking tot punt 8, Diversiteitsbeleid, zal ik het ook 

heel even voorlezen, dat maakt het wel even zo soepel. D66 heeft ingebracht dat er, conform de aanbeveling 

van de participatieraad, een duidelijke visie nodig is over wat Haarlem wil met haar diversiteitsbeleid: hoe 

kunnen we in Haarlem bijdragen aan het wegnemen van participatiebelemmeringen voor álle Haarlemmers, 

zodat iedereen kan meedoen? Nu werken we vanuit een patchwork aan activiteit zonder duidelijke lijn, of 

einddoel, dan wel beoogde impact. Twee concrete voorbeelden zijn één: de aanpak etnisch profileren en 

twee: de arbeidsparticipatie van vluchtelingen- en migrantenvrouwen. En D66 wil daar actievere inzet op met 

concrete doelen. En dan nu waar het echt over gaat. De wethouder zegde toe één: na te gaan op welke manier 

etnisch profileren beter kan worden aangepakt onder anderen bij, en met, de politie. En twee: te onderzoeken 

hoe beter kan worden ingezet op de arbeidsparticipatie van vluchtelingen- en migrantenvrouwen. En 

daarnaast, met betrekking tot punt 9: er staat in de notulen dat D66 memoreert dat eerder is aangegeven dat 

er mentaliteitsverandering dient plaats te vinden in de verschillende gemeenschappen. Ook is gesteld dat dit 

alleen mogelijk is via een emancipatiebeweging die gedragen wordt door de gemeenschappen zelf. Daarbij 

wordt een nogal essentieel punt weggelaten uit mijn, Anne-Floor Dekkers, inbreng. Ik memoreerde, of zij 



memoreerde, namelijk aan het feit dat het homobeleid en de voortgang van het project dat we bespraken op 

8 maart, direct voortkomt uit het initiatiefvoorstel een nieuwe focus op het Haarlems homobeleid van D66, 

VVD, GroenLinks en SP, dat met grote meerderheid is aangenomen in de raad in 2015. En wat haar betreft is 

het ook essentieel dit op te nemen in het verslag conform de inbreng, omdat daarin hele specifieke 

doelstellingen voor het Haarlems homobeleid liggen besloten. En dat was de aanvulling op het verslag.  

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Çimen. Dan is het nu het moment aangebroken dat de wethouder een 

mededeling mag doen. Gaat uw gang, wethouder. 

4. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

De heer Botter: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Heel fijn. Ik heb er een paar. Ik heb er een mededeling 

over het Jaar van de toegankelijkheid. Gister een mooie conferentie geweest door de participatieraad over het 

Jaar van de toegankelijkheid en daar is ook, onder anderen, de app Ongehinderd gelanceerd. Dat is een app 

waarop u kunt kijken, gewoon via de App-store, hoe het is gesteld met de gebouwen van de overheid hier in 

Haarlem als het gaat over het wel of niet toegankelijk zijn. Wij hebben daar ook een heel rapportage 

bijgekregen, die krijgt u ook van mij, met een toelichting daarop, maar die is dus nog naar u onderweg. Verder 

zijn we heel druk bezig om een heel mooi beleidsplan te maken voor het Jaar van de toegankelijkheid. Een 

aantal dingen loopt er ook al. En wij dachten dat het misschien handig was om, zodra u uw inwerkprogramma 

achter de rug heeft, een keertje een technische sessie organiseren om te laten zien wat wij allemaal in dat Jaar 

van de toegankelijkheid willen doen en al hebben gedaan. Dus als u daarmee instemt, dan kunnen we dat in 

werking gaan brengen. Als het gaat ook over het onderwerp ‘de Boerhaave’, daar heb ik al een keer eerder, in 

een vorige commissie, aangegeven dat het het voornemen was van het college om te kijken of wij dertig 

mensen, die uit de maatschappelijk opvang gereed waren om weer in de maatschappij terug te keren, zouden 

kunnen plaatsen als tussenvoorziening in de Boerhaave. Daar is een informatiebijeenkomst geweest afgelopen 

woensdagavond. En op basis van de informatie die ik die avond heb gekregen, en ook het gesprek wat ik daar 

heb gevoerd, heb ik het college voorgesteld om geen gebruik te maken van de Boerhaave voor deze groep. En 

een brief daarover die zult u morgen, bij het… bij de ‘…’, kunnen aantreffen; wat de argumentatie is en 

waarom we daartoe hebben besloten. En we gaan ook hard op zoek nu naar andere locaties om deze mensen 

wél onder te kunnen brengen. Het zal u misschien ook niet zijn ontgaan dat het nieuwe centrum voor 

ontmoeting, Da Vinci, in Meerwijk, is geopend. Dat is echt de moeite waard om een keer te gaan kijken. Het 

ziet er echt schitterend uit. En we hebben er hele hoge verwachtingen van dat het echt een succes zal worden. 

Afgelopen zondag, bij de opening, de geboortedag van Da Vinci, waren er tussen de vijfhonderd en 

zeshonderd mensen aanwezig en ik kan niet anders zeggen dan dat er alleen maar positieve reacties waren. U 

heeft bij de ingekomen stukken ook een brief ontvangen van de activiteiten die in het kader van het LHBTI-

beleid worden uitgevoerd vanuit de gemeente. Daarin heeft u ook kunnen lezen dat er een 

regenboogpraalwagen zal meerijden en wij willen u van harte aanbevelen om komend weekend, op de Grote 

Mar… op de Oude Gedempte Gracht, waar die wagens allemaal staan opgesteld, maar misschien ook bij het 

inhalen van de wagen, aanwezig te zijn. En ten slotte. Morgen, voor degenen die dat leuk vinden, vanaf drie 

uur de opening van de Velserpoort. De volledig gerenoveerde, vernieuwde, opvang die wij kunnen 

presenteren, waarbij de mensen die vroeger ook woonachtig waren in de opvang, nou ja woonachtig klinkt 

een beetje raar bij maatschappelijke opvang, maar vanuit de maatschappelijke opvang, uit Bennebroek, die 

zijn daar ook ondergebracht in de Velserpoort. Het is helemaal verbouwd; nieuwe douches, nieuwe keuken en 

allerlei mogelijkheden ook voor zelfwerkzaamheid. Dus als u het leuk vindt om morgen om drie uur aanwezig 

te zijn bij de Velserpoort, dan bent u van harte welkom. Dit waren mijn punten. Bedankt mevrouw de 

voorzitter. 



De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Is het aardgasvrij verbouwd?  

De heer Botter: Nee. 

De voorzitter: Dat dan net niet. Oké, nou dat is dan een beetje jammer. 

De heer Botter: Het is een oud gebouw, dat was een beetje… 

De voorzitter: Dat is geen excuus. Wij… Nog even een paar mededelingen van huishoudelijke aard. Wij hebben 

een nieuwe griffier voor deze commissie Samenleving. Haar naam is Anita Jhinkoe-Rai? 

Mevrouw Jhinkoe-Rai: Jhinkoe-Rai. 

De voorzitter: Jhinkoe-Rai. Hartelijk welkom, Anita.  

Mevrouw Jhinkoe-Rai: Dank je wel. 

De voorzitter: En wij, zoals u gezien zult hebben, wij hebben geen notulist meer. En, maar we hebben wel 

opnameapparatuur, dus alles wat hier gezegd wordt, mits u op het rechterknopje drukt, wordt geregistreerd 

en zal later in een verslag, bij u terugkomen. Zo gaan we dat doen. Eens even kijken waar we zijn. De 

rondvraag hebben we… Dan komen we nu toe aan de rondvragen voor de heer Botter, die kunnen nu gesteld 

worden. 

5. Rondvraag 

De voorzitter: Met wie mag ik beginnen? Mijnheer of… mevrouw Stroo. Ja, zo moeilijk is-ie nou ook weer niet 

hè? 

Mevrouw Stroo: Voorzitter, klopt het dat bij RegioRijder mensen met hun scootmobiel of… niet in hun 

scootmobiel mogen blijven zitten, als ze op de… als ze met hulp van de lift het busje ingaan? Zo ja, kan hier 

een uitzondering op worden gemaakt als iemand, vanwege zijn handicap, dit absoluut niet kan? 

De heer Botter: Nou ja, het klopt. Want wij hebben daar vorig jaar het een en ander ook over kunnen lezen in 

het Haarlems Dagblad, daar is ook over gesproken. Dus, heel specifiek voor die persoon om wie het ging ook 

maatwerk geleverd. Er wordt nu op een andere manier wordt ervoor gezorgd dat die meneer wel met het 

busje mee kan. Maar men ervaart het gewoon als te gevaarlijk, wanneer iemand in een rolstoel, of 

scootmobiel, blijft zitten op het moment dat die lift omhooggaat. Er zijn ongelukken mee gebeurd in het 

verleden en dat mag niet. Maar op het moment dat daar en probleem is, dan kan dat worden aangegeven en 

dan moet RegioRijder zorgen voor een maatwerkoplossing.  

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Wie mag ik het woord geven? Mijnheer Vis, u had een rondvraag voor 

de heer Botter? 

De heer Visser: Ja voorzitter, vorig jaar hebben we de studietoeslag voor gehandicapten in Haarlem fors 

verhoogd, naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie, waren we heel blij mee. Toen is er een landelijk 

rapport verschenen waaruit blijkt dat toch nog heel veel gemeenten te weinig studietoeslag geven. Haarlem 

scoort, door die verhoging, niet als allerslechtste, maar nog steeds zitten wij onder de norm. Er is een 

vergelijking gemaakt met hoe het vroeger landelijk ging en dat is gedecentraliseerd, en wij zitten lager dan het 



bedrag wat ooit landelijk, eigenlijk, het uitgangspunt was. Ik geloof, uit m’n hoofd gezegd, vijftig, zestig euro in 

de maand. Ik ben benieuwd naar de mening van de wethouder daarover en of de… wat de reactie is van de 

wethouder op die landelijke actie en of de wethouder bereid is om in ieder geval dat niveau, wat ooit is 

vastgesteld, om de studietoeslag op dat niveau te gaan brengen? 

De heer Botter: Als u nu een technische vraag had gesteld met van: is de wethouder op de hoogte van het 

rapport? Dan had ik gezegd: nee. Dus ik ga me daarin verdiepen en ik kom daarop bij u terug. 

De voorzitter: Rondvraag? Mevrouw Timmer-Aukes. 

Mevrouw Timmer-Aukes: Dank je, voorzitter. Over mijn eerste rondvraag, want gister hebben we elkaar ook 

ontmoet bij de Toegankelijke stad en daar komt ook mijn eerste rondvraag, voor inderdaad een mooi 

overzicht: wat is er allemaal gebeurd en wat gaat er allemaal gebeuren voor het jaar van toegankelijkheid? Die 

is dus al beantwoord, want er komt dus al iets, dus daar ben ik heel blij mee. Heb ik nog een andere rondvraag 

en dat gaat over, gister hadden we het er ook over, er zijn al een aantal plannen geweest ook voor de plekken 

van scootmobielen bij fietsenstallingen. En toen had u het erover dat er mee gedaan wordt, dat het allemaal 

heel lang duurt bij de gemeente. En ik vroeg me af of: is er misschien al een tijdspad bekend? Wanneer… 

Gebeurt het nog in het Jaar van de toegankelijkheid, eigenlijk? 

De heer Botter: Het gebeurt… Dan heeft u het over dat specifieke project waarbij Femke, zeg maar, dat ook 

heeft aangekaart van samen met het Rode Krui… Ja, met de Rode Kruis. Het hangt nu alleen nog op de 

belijning binnen de fietsenstalling en ik hoop dat het binnen een week, of binnen twee weken, geregeld is. Van 

dat duidelijk is van waar de scootmobiel moet komen te staan. Dus dat is hetgeen van wat er nog hangt. 

Hetgeen waar wij het gisteren over hebben gehad, en het is goed dat u me daar nog even aan helpt 

herinneren; ik heb ook toegezegd dat ik bereid was om voor u allen een, ook als we die technische sessie 

hebben, daaraan voorafgaand een soort syllabus te maken met de documenten van alles wat er rondom het 

Jaar van de toegankelijkheid is verschenen de afgelopen half jaar. En daar zitten dan ook de adviezen bij van 

het participatieraad en de reactie van het college daarop en een aantal andere dingen waar we het over 

hebben gehad, de moties, zodat u volledig geïnformeerd bent als u straks dan die technische sessie ingaat.  

De voorzitter: Dank u wel. Verder nog rondvragen voor de heer Botter? Mijnheer Trompetter. 

De heer Trompetter: Ja, dank u voorzitter. Ja ik heb net al een beetje uitgelegd dat ik twee rondvragen heb 

gesteld en dat die nu schriftelijk worden afgedaan over vergoeding van medische reiskosten voor buiten de 

stad en postbehandeling op de BCT, voor dak- en thuislozen.  

De heer Botter: De reden waarom ik vandaag contact heb laten zoeken met de heer Trompetter om het 

schriftelijk af te doen, is omdat je iedere keer per individu een situatie kunt hebben dat: als dit, dan dat, dan 

dit, dan dat. En om dat, mondeling, allemaal uit te leggen, dat gaat óf te lang duren óf ik ga daar zelf helemaal 

fouten in maken. Dus vandaar. Ik heb het gezien, wat de ambtenaren ter voorbereiding op vanavond voor mij 

hebben gemaakt en ik denk dat het wenselijk is dat u dat allemaal gewoon krijgt. En dan kunt u zien hoe het 

zit.  

De voorzitter: Dus de beantwoording van die rondvraag wordt verspreid in deze commissie, maar wordt ook in 

de rest van de commissie gedeeld? 

De heer Botter: Ja, ook in de rest van de commissie. 



De voorzitter: Oké. Verder nog rondvragen, voor de heer Botter? Nee? Gaan wij door naar het agenderen van 

de ter kennisname ingekomen stukken. 

TER KENNISNAME MEEGEZONDEN STUKKEN 

6. Agenda komende commissievergadering(en) 

De voorzitter: Voorheen deden we dat altijd aan het eind van de vergadering en we bedachten; we doen het 

nu eens een keer aan het begin. En dat blijft ook zo. Dus ik neem aan dat u deze stukken heeft bekeken en dat 

u misschien stukken heeft waarvan u denk van: nou dat wil ik heel graag agenderen, dat vind ik belangrijk 

genoeg om terug te zien op de agenda. Mocht dat zo zijn, dan wil ik dat graag van u horen, maar dan wil ik wel 

graag een argument horen waarom u wilt dat het geagendeerd wordt. En dan wordt er door deze commissie, 

gezamenlijk, besloten of dat inderdaad ook gaat gebeuren. Zijn er nog ter kennisname ingekomen stukken die 

geagendeerd dienen te worden? Mijnheer Smit. 

De heer Smit: Mevrouw de voorzitter, zou ik het besluit van het college om een bijdrage te leveren aan de 

Herstelacademie op de agenda mogen zien? Want ik kan me niet herinneren dat hier discussie in de 

commissie eerder over gevoerd is. En dan lijkt het me dat dit toch even toelichting en aandacht verdient. 

De voorzitter: Heeft u een punt voor mij? 

De heer Smit: Ik heb altijd een punt. Meestal maakt u wel een punt, dacht ik. Maar het is 1… 

De voorzitter: Punt 1. 

De heer Smit: 1.1. 

De voorzitter: 1.1… 

De heer Smit: Bijdrage Herstelacademie 2018. 

De voorzitter: … Bijdrage Herstelacademie. Kan de rest van deze commissie zich daarin vinden, om dit te 

agenderen? Ja, mevrouw Özoğul. Mevrouw Sterenberg? 

Mevrouw Sterenberg: Even via Frank. Nou ja, dat ligt eraan of u het er niet mee eens, want het wordt 

natuurlijk… de brief is gewoon toegestuurd via actieve informatieplicht, dus daarmee voldoet het college. 

Maar als er echt duidelijk op- en aanmerkingen op heeft, ja dan begrijp ik dat we het gaan behandelen. Maar 

om het op de agenda te zetten zonder dat er, ja, los van dat u vindt: ja, daar hadden we even willen weten. 

De heer Smit: Nou kijk, je voegt aan het palet van functies in Haarlem een toe. En dat lijkt niet de minste 

functie en nou kun je zeggen: het is via een brief geregeld en we hebben het gelezen, maar straks moeten wij 

toch… Eenmalig is geregeld… Moeten we toch die afweging nu kunnen maken over het, het functioneren, de 

plaats van en de toegevoegde waarde van. En dan lijkt met toch logisch dat je, dat het college in feite de 

aanvraag toch in de commissie toelicht en uitlegt waarom, in dezen, die honderdtwintigduizend euro 

vrijgemaakt is, want het is ook niet niks. Ja en je kunt zeggen: het is een voldongen feit, lees het en weet het. 

Maar ik vind het te belangrijk om eigenlijk op die manier te laten passeren, dat was mijn argumentatie.  



De voorzitter: Ik hoor van de wethouder dat, als u dit samenvat in een rondvraag, dat hij nu antwoord voor u 

heeft. Zou dat volstaan of wilt u toch nog, alsnog, agenderen? 

De heer Smit: Mevrouw de voorzitter, en de actie van de wethouder die ertoe… Mocht ik naderhand vinden 

dat, kan ik altijd nog vragen stellen of suggestie doen om het in de agenda op te nemen. Maar als ik het nu als 

rondvraag mag stellen en het antwoord is toereikend, dan is het meteen in één keer gebeurd. 

De voorzitter: Is de rondvraag bij deze gesteld, wethouder? Gaat u daarmee akkoord? Dan zijn we benieuwd 

naar uw antwoord. 

De heer Botter: Het is zo, dat de Herstelacademie is een organisatie die door eigen kracht is ontstaan. Het was 

eerst geformaliseerd vanuit GGZ in Geest en ook van het RIBW, dat is min of meer losgezongen, dat is een 

eigenstandige organisatie geworden en die doet heel erg veel met het realiseren dat mensen weer, met 

psychische problematiek, op een of andere manier aan het werk gaan of vrijwilligerswerk gaan doen. En zij 

geven trainingen, cursussen en dergelijke. Er is ook vorig jaar een grote conferentie geweest over dit 

onderwerp. En het heeft echt een enorme meerwaarde. En het idee is om het nu, in deze periode, te 

overbruggen voor twee jaar en dan binnen de reguliere basisinfrastructuur, vanaf 2020 mee te laten lopen in 

het welzijnsbeleid.  

De voorzitter: Mijnheer Smit. 

De heer Smit: En daarmee kunt u ook ons uitleggen wat nou die specifieke leemte is die ingevuld wordt door 

de stad? 

De heer Botter: Zal ik dat gewoon voor u allemaal schriftelijk doen? Dat u daarover een papiertje, een A4’tje, 

krijgt waarin staat van wat de meerwaarde inderdaad is van het… En dan kunt u daar aan de hand van 

eventueel nog andere vragen stellen.  

De heer Smit: En, mevrouw de voorzitter, dan houd ik de vergadering hier niet meer op. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Smit. Op welke termijn kunnen wij dat verwachten wethouder? 

De heer Botter: Binnen een week. 

De voorzitter: Binnen een week. Keurig. Mijnheer Visser. 

De heer Visser: Niet om te agenderen, omdat het er maar één punt is. Onze vraag over zwemlessen zijn 

beantwoord en op zich prima. Alleen in de slotzin staat nog een toezegging: een onderzoek naar de 

financiering, omdat de betaalbaarheid voor statushouder van zwemlessen is echt een probleem. Maar er staat 

niet echt een tijd op, dus ik wou graag van de wethouder wel weten, omdat het om een grote groep gaat, dat 

we op redelijke termijn daar het resultaat van gaan krijgen. En dan kunnen we dat misschien bespreken. Dus ik 

vroeg me af of dat, nou in ieder geval voor de zomer, besproken kan worden. 

De heer Botter: Ja, het is niet mijn portefeuille, maar … 

De heer Visser: Excuus, sorry. 



De heer Botter: … Volgens mij kan het wel vóór de zomer worden besproken. Ik zie in ieder geval een heleboel 

ge-‘ja’-knik op de tribune. 

De voorzitter: Prima, ja dank u wel mijnheer Visser. Mijnheer Trompetter. 

De heer Trompetter: Ja dank u wel, voorzitter. Is ook een beetje een vraag, eigenlijk. Ik had misschien ook wel 

technisch moeten stellen, om hem… Ik wil niet per se agenderen, maar het gaat over de uitvoering van de 

motie 57 van de Actiepartij qua ‘…’ aan hospice. En daar zijn wij al blij mee, met de uitvoering. En de vraag was 

eigenlijk heel kort van: is het op basis van een verzoek, of een begroting, of een wens… Hoe dat bedrag tot 

stand kwam, eigenlijk? Want, wordt geen bedrag genoemd, geloof ik, in de motie. 

De heer Botter: Nou kijk, we hebben op, basis van de motie, die raadsbreed is aangenomen voor het hospice, 

met het hospice gesproken. We hebben gekeken wat, bijvoorbeeld, Heemstede deed in dit geval. Nou ja, wij 

hebben gedacht: wij zijn ongeveer… hebben een X-aantal inwoners meer, dus laten we het op die manier 

doen. Dat is in overleg met het hospice ook tot stand gekomen. Er is tegelijkertijd gekeken of Zandvoort ook 

nog een duit in het zakje kon doen. Dat is ook gebeurd. En zo is het bedrag tot stand gekomen. En hiermee, 

met het bedrag van die twintigduizend euro, hopen wij invulling te hebben gegeven aan de motie die u vorig 

jaar heeft ingediend.  

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Volgens mij zijn we hier getuige van de geboorte van het geheel nieuwe 

stijlfiguur: dat alle ingekomen stukken even als rondvraag behandeld worden. Heel efficiënt, heel efficiënt, ja 

prima, ik ben er niet op tegen, dus… Maar, nou goed. Mijnheer IJsbrandy. 

De heer IJsbrandy: Ja dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag naar aanleiding van 2.14. We hebben een 

Integraal uitvoeringsplan sportaccommodaties ontvangen. En de vraag die ik eigenlijk heb: of dat nog 

behandeld gaat worden, of al behandeld is? Het kan ook zijn dat ik daar natuurlijk kennis mis. Maar in ieder 

geval heb ik daar een aantal vragen over en ik zou toch wel… 

De voorzitter: Welk agendap… Welke… 

De heer IJsbrandy: 2.14. Integraal uitvoeringsplan sportaccomodaties. In verband met de groei van de stad. 

De voorzitter: 2.15, oké. Waar die… 

De heer IJsbrandy: Maar ik heb dit om twee uur vanmiddag uitgeprint, dus dan is het wel… 

De voorzitter: Dus hij hoeft niet geagendeerd te worden, neem ik aan? 

De heer Botter: Ik denk gewoon, dat als u gewoon een vraag heeft daar nog over, dat u die even naar de 

betreffende wethouder kunt sturen, de heer Snoek. En dan zal hij zorgen… Want dit is inderdaad een 

beantwoording op reeds eerder gestelde vragen. En als dit bij u nog vragen oproept dan kunnen we een 

nieuwe stijlfiguur introduceren om het dan ook op dat moment… Maar het lijkt mij handig wanneer even 

gewoon die vraag gewoon schriftelijk wordt gesteld. 

De heer IJsbrandy: Prima, doe ik dat. 

De voorzitter: Ja, mevrouw Stroo. 



Mevrouw Stroo: Ik wil graag 4.1 agenderen, Pleidooi voor een oudervriendelijke… -vriendelijkere samenleving. 

Dit omdat het door ouderenorganisaties is geschreven en door mensen die werken met ouderen. Bottom up, 

het is een stuk dat bottom up is geschreven. En ja, ik wil het agenderen zodat we kunnen bespreken wat we 

met hun adviezen kunnen doen en wat we van hun adviezen kunnen leren. 

De voorzitter: Is daar steun voor in deze commissie? Ik zie instemmend… 

De heer Smit: In die zin; er is natuurlijk steun voor het punt. Maar de vraag is of je deze brief solitair moet 

behandelen of dat je het thema op de agenda moet zetten en met inbreng van meerdere kanten. En dan zou 

ik eerder voor pleiten op een iets langere termijn en deze brief daar dan bij voegen.  

De voorzitter: Hoe denkt de commissie daarover? Eens met de heer Smit? Het is een, inderdaad, een vrij breed 

thema. Gaat u mee… Kunt u zich daarin vinden, dat we het op het moment… Het komt ongetwijfeld ergens op 

de agenda. Dat we dit er dan aan vasthangen en dat we het dan integraal behandelen? Vindt u dat een goed 

voorstel? Oké dan doen we dat en dan staat het ook genoteerd en dan gaan we dat niet vergeten. Dank u wel. 

Mevrouw Özoğul. 

Mevrouw Özoğul-Özen: Ik heb een vraag en een agendapunt, wat ik wil agenderen. Dat is over beantwoording 

van de problemen bij A-Tax. Ondanks dat de wethouder niet een taak van de gemeente vindt, waar wij het 

overigens niet mee eens zijn, zijn er een aantal punten goed beantwoord. En er staat dat het meegenomen 

wordt bij de volgende overleg. En mijn vraag is: zou de wethouder kunnen terugkoppelen als daar dingen uit 

weer terugvloeien naar de commissie? 

De heer Botter: Ja, dat kan ik. Daar kan ik ook meteen antwoord op geven. En ik heb toen net stuurgroep 

RegioTaxi gehad, RegioRijder. Kijk, alle punten die u inbrengt en… nemen we mee via de coördinator die dat 

overleg namens ons voert met die RegioRijder. De punctualiteit is in ieder geval weer, gelukkig, op een 

acceptabel niveau. De klachten worden ook minder. En het systeem werkt gewoon zo dat, ja, als wij u 

toezeggen dat wij dat meenemen in het overleg, er is elke maand is daar overleg over met die partijen, dan 

wordt dat ook gedaan. 

De voorzitter: Is dat een… Ja? 

Mevrouw Özoğul-Özen: Dat is goed. En ik wilde iets agenderen. Dat is 2.1. Dat gaat over de 

ondersteuningsplannen VO en PO. Dat zijn een aantal punten waarin plannen besproken worden, onder 

anderen, over het passend onderwijs. En het leek mij goed om het met de nieuwe commissie daarover te 

hebben of de plannen die daarin voorgesteld worden wat ons betreft voldoende is. 

De voorzitter: Is daar steun voor in de agendering van 2.1? Ondersteuningsplannen Voorgezet Onderwijs 

Passend Onderwijs. Ik zie, we hebben zowaar een stuk gevonden om te agenderen. Gefeliciteerd mevrouw 

Özoğul, die komt er op. Staat genoteerd. Verder geen stukken te agenderen? Nee? We hebben ook nog een, 

ook nog even van huishoudelijke aard: wat wij nu ook graag willen, mevrouw Özoğul, want u bent de enige die 

het voor mekaar heeft gekregen om een stuk te agenderen. Als u heel kort uw motivatie om dit te agenderen 

nog even op papier wil zetten en naar de griffie wil sturen. En dat is een standaard werkwijze vanaf nu. Hoeft 

geen uitgebreid epistel te zijn, geen dagboek, maar gewoon even in twee regels waarom de motivatie voor 

agendering. Zou u dat willen doen? Dank u wel. Ja, maar dat… Ja, dat is waar, mevrouw Sterenberg, maar dit is 

een nieuwe spelregel die de griffie helpt om het allemaal beter te laten verlopen. Zeg ik dat zo goed? Ik vraag 



om twee regels, mevrouw Sterenberg. Mevrouw Özoğul, heeft u er problemen mee? Heeft u geen problemen 

mee hè, twee regels? Prima, doen we dat zo. 

De heer Van den Raadt: Moet het op papier of mag het ook digitaal? 

De voorzitter: Het mag digitaal. Sterker nog, het moet digitaal, want zo werken we hè? Goed, er is een 

jaarplanning.  

7. Jaarplanning en actielijst commissie Samenleving 

De voorzitter: Heeft iemand nog wat op of aan te merken over de jaarplanning van deze commissie? Eigenlijk 

wel. Mijnheer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Nou, ik zat bij veel stukken van dat het allemaal al behandeld zou zijn, terwijl die 

datum al in het verleden ligt. Maar dat was een algemene opmerking. 

De voorzitter: Ik kijk even naar de griffie. Oké, er zijn, volgens mijnheer Van den Raadt, zouden er stukken 

behandeld zijn die nog niet behandeld zijn, maar wél als behandeld op de agenda staan. Is dat uw punt? 

De heer Van den Raadt: Nou ja, dat de datum dat het behandeld zou worden al ver in het verleden ligt. Dat 

dus.  

De voorzitter: Ja. 

De heer Van den Raadt: Misschien is het jaar te kort, ik… 

De voorzitter: Ja. Ik denk dat wij inderdaad toe moeten naar een jaar met vierhonderd dagen, dan komt het 

allemaal goed. Maar uw punt staat genoteerd. Eens even kijken hoor. Goed, wij gaan naar het eerste echte 

agendapunt, zal ik maar zeggen. Dat is agendapunt 8, de beantwoording voor artikel 38 vragen ChristenUnie 

inzake “Maatschappelijke Opvang; Weg met paarse krokodil'”.  

OVERIGE PUNTEN TER BESPREKING 

8. Beantwoording art. 38 vragen CU inzake ''Maatschappelijke Opvang; Weg met paarse krokodil'' (JB) 

8.1 * 2018011301 Art.38 vragen CU inzake maatschappelijke opvang, weg met de paarse krokodil  

De voorzitter: Ik neem aan dat de ChristenUnie daar zelf als eerste het woord over wil voeren? 

De heer Visser: Ja, dank u wel voorzitter… 

De voorzitter: Gaat uw gang, mijnheer Vi… 

De heer Visser: Allereerst dank voor de antwoorden. Ook de antwoorden die bij andere stukken op deze 

agenda staan, over zwerfjongeren, die daar heel erg mee samenhangen. Op zich, de insteek vinden wij positief 

en toch hebben wij nog een aantal opmerkingen. En die hebben heel erg sam… hangen samen met de eisen 

rondom de bijstand. Want eigenlijk blijkt uit deze beantwoording. Dat als daklozen toch zelf iets proactief 

regelen, dat dat ontmoedigd wordt als ze even met een andere gemeente te maken hebben. Nu hebben we 



hier veel gemeenten in de regio, dus dat wordt heel erg moeilijk. Dus ik zie eigenlijk deze beantwoording van 

de vraag eigenlijk als een groot pleidooi voor gemeentelijke herindeling. Want wij laten de gemeentegrenzen 

belangrijker zijn dan het helpen van mensen. En dat zou ik toch aangepakt willen hebben. En dan snap ik dat 

we daar met regelgeving vinden, maar daar heb je juist die paarse krokodil voor, om dat op te lossen. En 

desnoods maar met landelijk gaan praten. Maar het kan er bij mij niet in, dat als een dakloze in Haarlem even 

niks vindt, maar wel in Haarlem wordt geholpen, goed wordt geholpen, op de goeie weg is, een logeeradres 

nodig heeft en dan een logeeradres in Bloemendaal vindt, dat ineens weer de bijstand wordt gestopt. Of hij zit 

nu op een logeeradres in Haarlem, heeft het goed geregeld, heeft de bijstand, maar ja: hij mag daar niet meer 

blijven. Hij heeft een nieuw logeeradres in Bloemendaal en hij moet weer de hele mallemolen in, terwijl-ie 

eigenlijk weet dat-ie over twee maanden in aanmerking komt voor een woning in Haarlem, bijvoorbeeld. Daar 

gaan we zo’n papieren massa doen. En we gaan mensen dus hun bijstand ontnemen, alleen maar omdat ze 

zelf onderdak regelen, zodat ze niet bij een boom hoeven te slapen. En ik vind dat dat opgelost moet worden. 

En dat vind ik onvoldoende terugkomen in deze beantwoording van de vragen. Dus ik zou willen vragen aan de 

wethouder om daar nader op in te gaan. En als dat nu niet kan, om daar toch schriftelijk op terug te komen. 

Voor de rest viel me op, er waren er vragen gesteld van: weten we eigenlijk van hoeveel mensen er per jaar 

uitgeschreven raken met bestemming onbekend? En daar kwam als antwoord eigenlijk technisch van: ja, dat 

kunnen we niet uit het systeem halen. Dan denk ik van: ja, dan hebben we dus, we hebben dus geen grip erop. 

Terwijl ik juist een analyse zou willen hebben van: wie zijn die mensen eigenlijk? En misschien zijn het 

inderdaad allemaal mensen die naar het buitenland vertrekken. Maar nu weten we het niet. En, ja, dat we niet 

uit systemen kunnen trekken vind ik geen antwoord. Dan vind ik dat we moeten gaan kijken: hoe kunnen we 

dat wel inzichtelijk krijgen? Derde punt. Ja, registreer wie geen briefadres heeft. Dat registreren we op het 

ogenblik niet, maar we hebben waarschijnlijk dus wel een aantal daklozen die geen briefadres hebben, die wel 

op een of andere manier bekend zijn. Ja en dan is toch punt één: registreer in ieder geval dát ze geen 

briefadres hebben. Dat we dat van onszelf bewust zijn. En dat kan gewoon ook verblijfsevaluatie zijn op… En 

punt vier. Wij hadden vragen gesteld over het aanvragen van briefadres, dat daar landelijke Federatie Opvang, 

als ik het goed zeg, die zegt dat daar toch wel problemen mee zijn. Ik had daar nog met wat deskundigen over 

willen praten, ben ik helaas niet aan toegekomen, dus mogelijk kom ik op dat punt nog terug. Maar het 

antwoord viel me wel op, dat er eigenlijk werd gezegd van: ja, bij driekwart van de aanvraag wordt 

gehonoreerd. En dat betekent ook dat een kwart van de aanvragen niet wordt gehonoreerd. En ook daar is 

mijn vraag: wat zijn daar de redenen voor? Hebben we dat geanalyseerd? Want ik vind het nog steeds veel. 

Dat er dus vijfentwintig procent van de mensen die een briefadres nodig heeft, nou dat zijn dus mensen die 

een probleem hebben sowieso, die hebben geen huis, die worden afgewezen. Dan denk ik van: nou, dan 

moeten we kijken wat kunnen we daarmee? Dus, bedankt voor de antwoorden, maar het leidt toch tot dat ik 

denk van: ja, we kunnen nog een stapje extra zetten om het nog… het beleid nog beter te maken. Dank u wel.  

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Visser. Is er iemand… Ja. Mijnheer Trompetter? 

De heer Trompetter: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ook wij zijn wel blij met de antwoorden en daar hebben we 

nog wel wat opmerkingen over. De punten die ChristenUnie aangeeft hebben wij ook al veel vaker in het 

verleden ook al aangegeven als het gaat over het briefadres. Antwoord 4, daar staat dat er adresonderzoek 

wordt gedaan, als mensen, zeg maar, er niet zijn. En ik heb een casus gehad waarbij iemand werd 

uitgeschreven zonder… of omdat de gemeente z’n post was kwijtgeraakt. En ik heb wat kunnen terugbuigen, 

dat-ie z’n zorgverzekering nog hield enzo. Dus ik vraag me echt af waar dat uit zou blijken. Want ik ken ook 

voorbeelden van dat er eigenlijk helemaal geen onderzoek wordt gedaan, maar mensen gewoon 

uitgeschreven worden, dus daar heb ik wel vragen over waar ik dan, uit blijkt. Ik heb ook iets gelezen over de 

nieuwe huisstijl als het gaat om het formuliertje wat je moet aangeven, dakloze, waar die is. Bij boom zes in 



park zoveel. En als je er dan niet bent, dan heb je weer risico voor je inkomen. Maar het huidige formulier is 

een VNG-model, dat is ambtelijk gemaakt, geen politiek besluit. Maar de vragen zijn zó gedetailleerd over 

verblijfdata en tijden, dat het bijna onmogelijk is om je daar ook dan aan te houden. Dus ik ben heel 

nieuwsgierig hoe dat nieuwe formulier er uit gaat zien. En het zou… En als het, zeg maar, gaat over de 

Federatie Opvang; ik werk zelf in de maatschappelijke opvang en wij hebben ook een motie wel eens 

ingediend. Er is een VNG-richtlijn over het woonplaatsbeginsel, dat er echt ook gelijk die problemen met 

uitkeringen gewoon: stop de uitkering niet, maar vraag dan, voor die paar dagen of die maand, regel dat 

gewoon onderling met gemeentes. Die motie heeft het toen niet gehaald. En de VNG-richtlijn over het 

woonplaatsbeginsel is opgesteld, omdat een Europese rechter heeft verordonneerd dat het 

woonplaatsbeginsel in strijd is met het Verdrag van de Rechten van de Mens. Dat regelt het eigenlijk, feitelijk. 

En dan hebben nog maar negentien van de drieënveertig gemeentes hebben dat geratificeerd, dat VGN-model 

verordening, over, zeg maar, het woonplaatsbeginsel. Dat zou een hoop helpen, als we dat ook zouden doen. 

Dus mijn vraag is eigenlijk of we dat gaan doen in de toekomst. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Trompetter. Mijnheer Smit. 

De heer Smit: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik benadruk de vraag die de ChristenUnie stelt over de 

honderd en twee afgewezen aanvragen bij de beantwoording van vraag 6. Daarvan willen we ook zeer graag 

weten wat nou de reden van de afwijzing is en óf de persoon uiteindelijk wel een postadres heeft kunnen 

bemachtigen. Want dat is toch de essentie weer voor een stuk maatschappelijk functioneren. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Smit. Mevrouw Stroo. 

Mevrouw Stroo: Dank u, voorzitter. Het gaat met name over punt 8, over de formulieren. We zijn blij dat u 

erover nadenkt om het klantvriendelijker te maken. Maar we denken dat het meer behelst dan de huisstijl, 

nemen we aan. Dus mijn vraag is van: is het gewoon dan een voorstel voor een ander formulier? En hebben 

jullie dat al gecommuniceerd met belanghebbenden? En gaat u daar actief op inzetten… zelf op inzetten? 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Stroo. Mevrouw Özoğul. 

Mevrouw Özoğul-Özen: Ja, wij hebben een tijd geleden contact gehad met daklozen. We zijn daar ook 

geweest. En toen hebben wij een motie ingediend over briefadressen. Dus we zijn blij dat dat in ieder geval 

geregeld is, voor een deel. Alleen de vraag, wat ChristenUnie constateert, over boom twee bank zes. Wat wij 

nog steeds horen is, op het moment dat iemand aangeeft van tevoren: ik slaap bij boom twee en die komt 

daar en de plek is bezet en hij of zij moet naar boom zes, dat dan de uitkering uiteindelijk gestopt wordt en dat 

je dan heel lang en heel moeilijk wordt gedaan om het te kunnen hervatten. Want hij moet dan bewijzen 

waar-ie was. Een ander punt wat wij horen is: stel, iemand heeft bij Stayokay, of ergens, de slaapplek 

bemachtigd, dan wordt er gebeld van: waar ben je? Midden in de nacht om drie uur: kom naar beneden, laat 

zien dat je daar daadwerkelijk bent. Of mensen die mensen te logeren hebben, dat die om drie uur ’s nachts… 

dat er aangebeld wordt. Alle kinderen wakker, in paniek. En dat diegenen dan zeggen van: ja, maar zo willen 

wij dat niet meer, dus je moet weg. Dus kunnen wij daar niet wat ruimhartiger mee omgaan? Moet het op zo’n 

harde manier, is mijn vraag? En het moment dat dus de uitkering gestopt is en degene moet bij de BCT het een 

en ander weer op laten starten… Het verzoek was, van de daklozen, of het wat klantvriendelijker kan en de 

bejegening iets beter kan. En de vragen van ChristenUnie ondersteunen we. 

De voorzitter: Dank, mevrouw Özoğul. Mevrouw Timmer-Aukes. 



Mevrouw Timmer-Aukes: Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk ook over punt 8, over de klantvriendelijkheid. We 

hebben het gevoel, ook met de vraag van de ChristenUnie, dat die vooral zouden kunnen worden opgelost 

door bijvoorbeeld een loket Bijzondere Doelgroepen? Die hadden we voorheen, heb ik gehoord. Amsterdam 

heeft nog steeds zoiets, dat heet dan Geïntegreerde Voorzieningen. En ja, hoe ziet de wethouder eigenlijk het 

voorbeeld van Amsterdam? En is de wethouder ook bereid om te kijken naar een mogelijkheid voor…om zulke 

soortgelijke voorzieningen hier in Haarlem te onderzoeken? Ik denk dat een meer integrale aanpak hier erg 

vooral geboden is. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Timmer-Aukes. Mijnheer El-Aichi? 

De heer El Aichi: Ja, dank u wel voorzitter. In 2016 hebben wij, als CDA, twee moties ingediend. Beide moties 

gingen toen over de spookjongeren en de tweede motie over zwerfjongeren. Beide moties waren toen, in 

2016, aangenomen en wij hebben toen van het college… Klopt. Maar dit heeft ook verband met de postadres, 

vandaar dat ik daar… De… Nou, wij hebben toen het college opgeroepen om het makkelijker te maken voor 

zwerfjongeren een postadres te bemachtigen. Als het verstrekken van postadressen opnieuw wordt 

bemoeilijkt, wat ik nu van ChristenUnie begrijp, vraag ik hierbij de wethouder om hier nogmaals naar te kijken.  

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer El Aichi. Ja, mijnheer De Raadt? 

De heer Van den Raadt: Ja, goedendag. Trots Haarlem is het eens met de constatering van de ChristenUnie 

met punt 1. We zijn… Zijn eerste opmerking, want we zijn natuurlijk regiogemeente. De tweede opmerking 

ondersteunen wij ook. Wij vinden dat dat ook uit het apparaat zou moeten rollen, waar iedereen naartoe gaat. 

En bij de heer Trompetter de opmerking dat er misschien wel een heel gunstig moment is om die motie nog 

een keer in te dienen, dan kan het logo van Trots Haarlem daar gewoon bovenop. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van den Raadt. Mijnheer, niks zeggen… Mijnheer, ho ho ik moet het leren. 

Yerden? Mijnheer Yerden, gaat uw gang. 

De heer Yerden: Ja, dank u wel voorzitter. Het gaat over dat punt 8. In het project is al veel gerealiseerd, maar 

het blijft belangrijk om de vinger aan de pols te houden, vooral te kijken naar de instroom en uitstroom van 

dak- en thuislozen. Dat was de opmerking. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Yerden. Wie mag ik het woord geven? Nee? Dan was dit de eerste termijn 

van deze commissie. Dan is nu het woord aan u. 

De heer Botter: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Als je kijkt naar de hele problematiek rondom de 

briefadressen, is daar de afgelopen twee jaar wel het nodige in veranderd. Als je kijkt naar de enorme strikte 

en, toch wel, rigide toepassing die wij als gemeente de afgelopen jaren hebben gehanteerd, zie je dat daar, 

pakweg, de afgelopen anderhalf jaar wat meer maatwerk en ook meer coulance in is gekomen. En je ziet dus 

ook dat we verschillende maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat het postadres, voor de 

doelgroep waar we het nu over hebben, ook beter en makkelijker toegankelijk wordt. Zo is er bij de BCT 

iemand toegevoegd van Sociale Zaken die helpt met invullen van de formulieren en het zorgen dat de 

afstemming gewoon ook goed plaatsvindt. En eigenlijk, de hele beschrijving die in het artikel was, over boom 

zus en zo, van, ja, dat je je daar altijd moet melden. Er wordt altijd een tweede of een derde kans gegeven. En 

bij de derde kans, daar wordt echt gewoon wél gehandhaafd. Daar wordt wat strikter opgetreden van dan wil 

men echt weten waar men is. Maar het is niet meer zo dat, zoals het in het verleden was, dat na die eerste 

constatering van: iemand is niet traceerbaar of iemand kan niet worden gevonden, dat meteen uitgeschreven 



werd en dat de hele boel dan opgestart moest worden. Maar we worden wel, heel nadrukkelijk, daarover 

bekeken vanuit het Rijk. Want het hebben van een briefadres, u geeft zelf al wat aan over de uitkering en over 

de ziektekostenverzekering, is een heel belangrijk goed. Op basis van dat briefadres kun je een heleboel 

rechten ontlenen. En dan hoef je daar niet eens zozeer moeilijk over te doen. Maar dat gaat echt over iets wat 

ingrijpt in de levens van mensen en wat wij ook vinden, dat dat goed geregeld moet worden. Dat geldt ook 

voor mensen die uit de bajes komen. Wij hebben een specifiek programma, dat is hier ook besproken, of het is 

in een andere commissie besproken, dat weet ik niet meer precies. Maar we hebben een heel programma 

gemaakt voor mensen die in de bajes hebben gezeten en dat we ervoor zorgen dat ook, wanneer ze uit de 

bajes komen, dat er echt al een briefadres beschikbaar is, dat de uitkering op orde is en dat we zorgen dat 

mensen een ziektekostenverzekering hebben. En daarbij speelt ook natuurlijk nog de aparte problematiek dat 

deze groep mensen, mochten ze een huurhuis hebben gehad en ze hebben al langere tijd in de bajes 

doorgebracht, dan is dat huis er ook niet meer. Dus dan moet je ook zorgen dat je afspraken maakt over die 

huisvesting. Soms kan dat wel, soms kan dat niet. Het punt wat is aangeroerd van: doe nou wat makkelijker 

tussen die verschillende gemeenten, is niet iets wat alleen geldt op het terrein van de dak- en thuislozen. Dat 

hebben we ook geconstateerd bij de vrouwenopvang, waarbij vrouwen die uit andere gemeenten naar 

Haarlem komen ergens anders een uitkering hebben, die hele molen en die paperassenstructuur hier… En ik 

ben mij er niet van bewust, dat zeg ik maar gewoon heel eerlijk, dat daar een voorbeeld is vanuit de VNG, 

waar je… een resolutie, waar je je bij kunt aansluiten om te kijken of dat een oplossing kan bieden. Want wat 

ik iedere keer hoor, op het moment dat ik daar met andere gemeentes over begin, is dat er alleen maar 

problematiek wordt opgeworpen en dat ook… Want bij zo’n uitwisseling moet je het allebei willen. Dus je hebt 

er niks aan als alleen Haarlem zegt: nou ik onderschrijf dat. Maar als zo’n gemeente waar je mee samenwerkt, 

als Bloemendaal of Heemstede of Velzen zegt: nou, ik heb dat niet ondertekend, dan schiet je nog niet even 

op. Interruptie, zie ik. 

De voorzitter: U zegt het zelf al, u heeft een interruptie van de heer Trompetter. 

De heer Trompetter: Ja, dank u wel voorzitter. Nou het gaat dus om de centrumgemeentes, want die bestaan 

nog, die gaan wel verdwijnen in 2022 uiterlijk, maar die bestaan nu nog. En, zoals ik al zei, er hebben nu 

negentien van de drieënveertig centrumgemeentes het VNG Modelverordening geaccepteerd, over het 

woonplaatsbeginsel. Dat geeft heel duidelijk aan dat je eerst opvangt en daarna vragen gaat stellen. En dat je 

eventueel kan, onderling kan verrekenen. En dat je ook kijkt wat de beste plek is waar de persoon die zich 

meldt, de thuisloze, voor zijn herstel kan zijn. Er kunnen namelijk redenen zijn waarom het in de andere 

gemeente niet zo is. Ik weet dat er nu een rechtszaak loopt tussen gemeente Hilversum, centrumgemeente, 

en gemeente Leiden, over een dakloze die een paar keer heen en weer gelopen is, letterlijk. En die werd 

steeds weggestuurd en er gaat, er is, dus op het moment… Kijk, als maar negentien van de drieënveertig 

gemeentes, en dat zei u net ook, wethouder, maar dat ondertekenen en anderen niet… En het gaat dus om 

centrumgemeentes, dus voor Bloemendaal, gewoon voor onze regio zou het dus geen probleem moeten zijn. 

Het zou alleen een probleem moeten zijn als het uit andere centrumgemeentes komt en ik zal dat nog wel een 

keer doorsturen. En misschien nog wel een motie indienen. 

De heer Botter: Heel graag en ik… Misschien is een motie daarvoor helemaal niet eens noodzakelijk. Op het 

moment dat dat een goeie werkzame manier is en ik kan me daar samen met collega Roduner ook in 

verdiepen, want dat is in feite hetgeen wat vanuit de bijstand dan ook geregeld moet worden, dan moeten we 

kijken of dat soelaas biedt. Maar mijnheer Visser die had het net over, van dat je in een regio, met het 

woonplaatsbeginsel, want dan is ook die uitkering weer gekoppeld aan het briefadres, dat je dat ook wel met 



dat soort gemeentes moet kunnen afspreken. En daar is dan wel een noodzaak, van dat dat een 

tweerichtingsverkeer is. 

De voorzitter: Mijnheer Visser wil daar nog iets aan toevoegen. 

De heer Visser: Volgens mij lopen er twee discussies door elkaar. Want het woonplaatsbeginsel dat u noemt, 

gaat volgens mij over van dat er opvang ergens anders wordt geboden en dat dus de kosten van de opvang 

worden gefinancierd. En ik had het over de bijstand en volgens mij gaat daar die verordening van u niet over. 

En daar denk ik van: ja, ook daar ben je afhankelijk van elkaar. Maar dan denk ik toch van: begin klein, begin 

met een paar gemeenten in de regio. Iemand moet natuurlijk in beeld zijn. Het moet niet zijn dat iemand in 

Utrecht is en dan hier een briefadres heeft, een langere tijd, en dan uit beeld verdwijnt, want dan heb je ook 

fraude. Maar dan nog; als iemand inderdaad een neef heeft in Utrecht, ik noem maar wat, en daar even een 

weekje wordt opgevangen, vind ik wel dat dat moet kunnen, dat niet gelijk de bijstand eraan moet zijn. En ik 

vind dat ze dat dáár met praktische oplossingen moeten zoeken. Juist als iemand die regie neemt, dat willen 

we juist allemaal dat die dakloze zelf regie gaat nemen, als-ie dan wordt gestraft met de bijstand dan zijn we 

verkeerd bezig. En laten we dan maar, als Haarlem, trendsettend zijn en met de gemeenten hier in de 

omgeving een voorbeeld geven wat misschien landelijk, hopelijk, navolging verdient, dat alle gemeentes zich 

gaan aansluiten. 

De voorzitter: Mijnheer Trompetter, u heeft een, niet een interruptie op mijnheer Visser hoop ik hè? 

De heer Trompetter: Nee, maar hij noemde dat ik, waar ik het over zou hebben, maar dat ligt in elkaars 

verlengde. Als je, zeg maar, dat woonplaatsbeginsel, met alle toeters en bellen erom, maar regelt, dan volgt 

daar logischerwijs uit dat je ook de uitkering kan verrekenen. Ik weet dat dat vroeger ook gebeurde. Als 

bijvoorbeeld iemand werd opgevangen die uit de Haarlemmermeer kwam, dat gemeente Haarlem gewoon 

een rekening kon sturen voor die periode dat die man nog in Haarlemmermeer verbleef. Het is allemaal niet 

zo heel moeilijk.  

De voorzitter: Duidelijk, dank u wel mijnheer Trompetter. Gaat u verder wethouder. 

De heer Botter: Ik zal daar zeker in gaan duiken en laat u weten wat daar uitkomt. Dat is nog dan de bedoeling, 

om dat vóór de zomer te laten weten. Dan even over die ene vraag, ja, die staat er beetje natuurlijk zo van: ja, 

we hebben die deskundigheid niet in huis. Maar dat is de deskundigheid die echt gaat over de vraag van hoe je 

zo’n query op stelt om informatie los te trekken uit de Wet basisregistratie personen, in combinatie met die 

Participatiewet. En dat is gewoon echt heel erg moeilijk. En omdat het niet zo heel erg veel voorkomt, ja, 

hebben wij gewoon die deskundigheid niet in huis. Daarvoor moeten we, heb ik begrepen ambtelijk, moeten 

we dat expliciet, keer op keer, als we dat willen weten, inhuren. En dat is eigenlijk een beetje de vertaling, dat 

staat er zo plompverloren als zin, maar die expertise hebben we dus niet in huis. Wat we dus ook zien, is dat 

met die Wet basisregistratie personen en de Participatiewet, dat die mekaar soms bijten. En dan worden wij 

heel erg strikt gehouden om te zorgen dat we de Basisregistratie op orde hebben vanwege al die zaken, zoals 

ik net noemde; een uitkering, een ziektekostenverzekering et cetera. Maar het staat haaks op wat u wil met 

die Participatiewet van als er eigenlijk iemand juist intrinsiek gemotiveerd is om aan de slag te gaan. Nou daar 

kom ik dan op terug. Het… Ja, ik heb, ik vind het ingewikkeld, omdat ik niet meteen, op zo’n eerste avond, 

allerlei wensen of dromen de kop in wil drukken. Maar we gaan het hier, wat mij betreft, maar misschien zit 

hier straks een andere wethouder, dat weet ik niet, maar wat mij betreft gaan we het niet hebben over de 

invulling van formulieren, of hoe formulieren eruit komen te zien. Ik ga mij daar zelf ook niet mee bemoeien. 

Dus als het vanuit de ambtelijke organisatie een voorstel wordt gemaakt om een formulier te maken, dan is 



dat niet alleen een ander logo erop, want dat hoeven we dan niet te doen, maar dan zal het in de lijn zijn van 

wat ik al net zei; die ontwikkeling van dat we steeds klantvriendelijker, steeds meer maatwerk en steeds op 

een andere manier proberen zo goed mogelijk, op een toch creatieve wijze, die wet- en regelgeving ook 

uitvoeren. Maar wel ordentelijk, zoals dat moet. Maar ik zou u echt willen vragen om daar echt zelf ook verre 

van te blijven. Niet willen meedenken over hoe formulieren eruit komen te zien. Wat betr… 

De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Stroo. 

Mevrouw Stroo: Ja, het staat hier genoemd. En het gaat niet zozeer om de formulieren zelf. Het gaat om de 

bejegening van de dakloze, dat zij, met die formulieren, dat ze daarmee uit de weg kunnen. Dat ze weten wat 

ze moeten doen en dat het goedkomt.  

De heer Botter: Ja, nee maar dat is… 

Mevrouw Botter: Het is meer dan alleen een formulieren. 

De heer Botter: Daar zijn we al mee bezig. Dat heb ik hopelijk ook proberen duidelijk te maken in de 

bejegeningsaspecten die we nu hanteren. En dat het beter kan, dat ben ik volstrekt nog met u eens. Maar we 

zitten in dat proces naar optimalisatie toe. 

De voorzitter: En u heeft een interruptie van de heer Smit. 

De heer Smit: Ja, even om te weten tot waar mijn inzet mag reiken. Als het gaat om de leesbaarheid van 

formulieren, het kunnen begrijpen door de doelgroep, dan word ik niet geacht daar een opmerking meer over 

te maken mijnheer de wethouder? Of heb ik u verkeerd begrepen? 

De voorzitter: Wethouder. 

De heer Botter: Nou, ik weet niet of u mij verkeerd heeft begrepen of dat u misschien mij niet wilt begrijpen. 

Kijk het… Waar het om gaat is van dat we, hopelijk, met elkaar besturen op hoofdlijnen. En dat alle tijd die we 

overhouden om ons niet met dat soort zaken bezig te houden, gewoon in de stad kunnen doorbrengen om 

gewoon de politiek dichter bij de burger te brengen. 

De voorzitter: En u heeft een interruptie… 

De heer Smit: Mag ik… Mevrouw… 

De voorzitter: Nog een aanvullende opmerking. 

De heer Smit: Ja, mijnheer de wethouder. Met punten en komma’s zeker niet. Maar op het moment dat wij 

denken dat een formulier niet het beoogde communicatie-effect bereikt tussen de formulierenmaker en 

degene die het invult, dan denk ik dat ik nog wel gerechtigd ben om daar een opmerking over te maken. 

De heer Botter: … Dit is het hoogste persoon die deel uitmaakt van het hoogste orgaan van de gemeente, dus 

u heeft overal recht op. Ik gaf het slechts als een suggestie aan u mee. En wat ik verder nog wil zeggen 

daarover, is dat u het eerst maar, denk ik, even moet afwachten hoe dat formulier eruitziet, dan weten we ook 

waar we over praten. En als u dan nog een briljante opmerking heeft, dan zou ik die zeker niet nalaten om die 

nog te uiten. Dan ga ik naar… 



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

De heer Trompetter: Ja, dank u wel voorzitter. Over dat punt van, inderdaad, die formulieren. Ik wil me als 

schaduwraadslid helemaal niet bemoeien met de formulieren, absoluut niet. Tenzij de formulieren zodanig 

zijn en zo gedetailleerd, dat het, zeg maar, problemen geeft voor de doelgroep… O, dat was al helder? Nee, 

maar goed, nee maar dat, dat wil ik nog even gezegd hebben. 

De heer Botter: Oké. Dan over het voorbeeld van Amsterdam. Ik vind het een geweldig voorbeeld. Ik weet ook 

dat er fervente voorstanders en tegenstanders zijn geweest van de wijze van als het doelgroepenbeleid hier in 

het verleden vorm heeft gekregen. Er is destijds gekozen om dat op een andere manier te doen. Met de komst 

van de, ja, afdeling Sociale Zaken bij de BCT, is in ieder geval ook een toezegging gekomen om dat weer dichter 

bij mekaar te brengen. Ik ga verder me nu niet bemoeien, of er weer een doelgroepenafdeling moet komen. Ik 

denk dat we eerst even moeten afwachten hoe dit verder uitpakt. Wat ik wél weet, is dat door die 

samenwerking bij de BCT én Sociale Zaken én ook de afdeling die zich bezighoudt met het geven van de 

briefadressen, eigenlijk heel veel al, ja, intern wordt afgestemd. Dus men weet gewoon heel veel van mekaar 

al. Men weet vaak over wie men het heeft. En die samenwerking tussen die driehoek die ik net noemde, die 

gaat ook echt, gelukkig, steeds beter. En dan zie je dat dat wel z’n vruchten begint af te werpen. Maar om echt 

naar nieuwe doelgroepenindeling te gaan, dat lijkt me niet. Ik zie weer een interrup… 

De voorzitter: Interruptie van mevrouw Özoğul. 

Mevrouw Özoğul-Özen: Ja, indertijd was de SP ook een fel tegenstander van het opheffen toen de PvdA-

wethouder vond dat dat niet nodig was. Maar voor ons is het belangrijk, dat naast, zeg maar, die 

samenwerking wat heel goed gaat, dat… Het voordeel van uw doelgroepenbeleid was, dat daar mensen zaten 

die wisten om te gaan met de betreffende doelgroepen. En nu weet ik dus niet hoe het met de BCT en die 

samenwerking zit. Het gaat erom, dat daar mensen zitten die specifiek getraind zijn om om te gaan met het 

problematiek wat te maken heeft met daklozen en zwervers et cetera. En uit datgeen komt natuurlijk ook dan, 

de bejegening. Dus graag antwoord. 

De voorzitter: Wethouder? 

De heer Botter: Ja, het is wat ik zeg. Er is, hoe heet het, een opgaande lijn en het gaat steeds beter en het… en 

het is zo van… Kijk die die doelgroepen die… organisaties die wij, of die, de organisatie de gericht was op de 

doelgroepenbeleid, dat was ook niet van het een op het ander moment, dat heeft ook jaren geduurd voordat 

die op een gegeven moment zover waren dat het werkte zoals het werkte. En dat zie je dus nu ook in de 

praktijk, dat dat op een gegeven moment heel erg goed gaat. Kijk, ik… ik zou zeggen: ga morgen vooral naar 

die opening, bij de Velserpoort, leg je oor te luisteren van wat je daar aantreft en wat je hoort. En als er 

allemaal dingen zijn waarvan u zegt van: ja, wethouder, daar moet je toch nog eens goed naar kijken, want dat 

is toch anders dan dat ik dacht, of dat u dat heeft voorgesteld, ja dan hoor ik dat natuurlijk graag van u. Dat 

moeten… We zijn met z’n allen het gemeentebestuur. En als we die informatie boven water krijgen… Ik spreek 

ze ook regelmatig, ik zie ze tijdens het spreekuur, maar, ja, ik, sommige dingen worden niet tegen mij gezegd. 

En misschien wel weer tegen u. Volgens mij kan ik besluiten, bij wat de heer Ibrahim… 

De voorzitter: U heeft… 

De heer Botter: Yerden zei… 



De voorzitter: U heeft nog een interruptie. Mijnheer Yerden? 

De heer Botter: Die heeft een opmerking gemaakt van hoe belangrijk het is om rekening te houden met de 

uitstroom. Dat is ook zo. Wij zijn heel erg druk bezig met een taskforce en waar ik u heel snel en spoedig over 

hoop te informeren. En misschien dat we… dat later op de avond dat ook nog aan de orde komt. Maar wij zijn 

ons eigen vastgoed aan het nalopen om te kijken of daar ook nog woningen bij zitten. En ik heb gehoord dat 

daar iets van vier of vijf gebouwen bij zouden zitten, wat we zouden, mogelijkerwijs zouden kunnen gaan 

gebruiken en om te vormen. En dat is dus echt noodzakelijk. Want die doorstroming, die zorgt ervoor dat 

mensen ook het gevoel weer krijgen dat ze perspectief hebben. Want hoe mooi het er ook is, in de 

Velserpoort en in de Wilhelminastraat, ja, je wil daar niet een langere tijd zitten. Je wil gewoon, je bent toch 

op zoek weer naar je eigen plek, al dan niet met begeleiding en ondersteuning, maar je wil een eigen plek 

krijgen. Volgens mij heb ik… niet alles beantwoord? 

De voorzitter: Ik zie nog een aantal vingers. Mijnheer Smit? U als eerste. 

De heer Smit: Dat was de vraag, mijnheer de wethouder, over de honderdtwee afgewezen aanvragen, met uw 

toelichting op de reden waarom ze afgewezen zijn en of die mensen een alternatief briefadres, uiteindelijk, 

hebben kunnen bemachtigen. 

De heer Botter: Als mensen worden afgewezen, dan is daar een goeie reden voor. En dan… Of zij voldoen niet 

aan de, wat ik al zei, de wettelijk gestelde eisen van de Wet van persoonsregistratie, of zij kunnen op een 

andere manier, in een andere stad, beter tot hun recht komen. En er is altijd een reden, op het moment 

wanneer iemand niet dat postadres krijgt.  

De voorzitter: Aanvullende vraag van de heer Smit. 

De heer Smit: Zou ik dan toch van de wethouder mogen vragen om een nader onderbouwd, ik krijg er van u 

honderdtwee afgewezen verzoeken. Want dán heeft de commissie inzicht in de problematiek die daarbij 

gespeeld heeft. 

De heer Botter: Ik zal dat voor u nagaan, dat kan niet binnen een week denk ik, maar dat zal vóór de volgende 

commissie daar liggen. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Mijnheer ‘…’ trekt zijn vraag terug. Verder nog vragen, opmerkingen? 

Mijnheer Yerden. 

De heer Yerden: Ik heb een opmerking die nieuwsgierigheden. Nou ik was op zoek gegaan naar de 

achterliggende factoren. Ik ben alle stukken doorgelezen, maar ik ben helaas niet achter gekomen om 

effectieve beleid uit te voeren. Kunnen we daarover informatie krijgen? Welke factoren spelen een belangrijke 

rol bij de dak- en thuislozen in het algemeen? 

De heer Botter: Ik moet u zeggen dat ik dat wel een hele erge brede vraag vind. Want wij hebben een 

beleidskader, maatschappelijke opvang, waarin ook het, zeg maar, het hele beleid ten aanzien van de 

beschermd wonen en maatschappelijke opvang beschreven staat. Hoe we proberen om mensen weer terug te 

krijgen in woonwijken en uit de maatschappelijke opvang. Ik weet niet of u al gestuit bent op dat 

beleidskader? Ik weet ook niet precies wat u bedoelt met ‘effectief beleid’ als het gaat over dak- en thuislozen, 

want eigenlijk kunt u alleen maar constateren dat ik het heel erg slecht heb gedaan de afgelopen twee jaar. 



Want we zijn van dertig vaste plekken naar honderd en vijf vaste plekken gegaan. En dan komt in de winter 

nog eens een keertje, komen daar vijfendertig plekken bij voor de winteropvang. En toch is nog niet iedereen 

onder dak. Dat heeft alles ermee te maken dat er een enorme aanwas is geweest, de afgelopen jaren, van de 

dak- en thuislozen. Dat heeft ook te maken met het beleid, en daar zullen we ongetwijfeld ook met u weleens 

over te spreken komen, van: niemand slaapt op straat. De gemeenteraad, de vorige gemeenteraad van 

Haarlem, die vindt het niet kunnen dat in een stad als de onze mensen tegen hun wil op straat slapen. Nou, 

daar valt van alles voor te zeggen. Dat heeft ook een prijs. Dat heeft ook te maken met dat we die uitbreiding 

hebben moeten plegen. Maar dat zijn dus wel allemaal dingen die allemaal met dat maatschappelijke 

opvangbeleid te maken hebben. Ik wil u met alle plezier een keertje verder informeren, dat kan in een setting 

buiten deze commissie ook. Kom een keer een kop koffiedrinken en kijk of daar mensen zijn van deze 

commissie die daarbij willen aansluiten. En dan gaan we gewoon twee uur eens met elkaar praten over van: 

waar we mee bezig zijn, wat we doen. En misschien kunnen we daar ook nog een rondleiding aan koppelen. 

Maar zo’n algemene vraag als die u nu stelt van: is er beleid? Ja, er is beleid, maar ik weet niet of dat een 

antwoord is op uw vraag. 

De heer Yerden: Nou dan kom ik langs, spelen. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van den Raadt? 

De heer Van den Raadt: Nou, ik vind heel goed wat de wethouder zegt. Daar zou ik graag gebruik van maken, 

als dat komt. Want ik heb u ook gezien. Het was niet afgelopen woensdag, het was die woensdag daarvoor, bij 

de Boerhaave. Maar toen zei u ook van, u zegt het nu ook weer, over die mensen die uit de bajes komen, die 

hebben nog… die willen ook een huis. Dat zijn er, u zei toen, tweehonderddertig per jaar. Statushouders 

tweehonderdzeventig per jaar, die een huis willen. Mensen uit de opvang. We hebben allemaal mensen… Nee, 

maar die getallen, dat is wel opgeteld… Ja, per half jaar. Ja, per half jaar. Dus het is een hele grote groep, dat 

zei ik u toen ook. Kom eens met een overzicht: hoe groot is nou de groep die allemaal voorrang krijgt op de 

woningmarkt? En hoeveel woningen hebben we? Dus als we dat element meteen mee kunnen pakken, of dat 

u dat schriftelijk kan laten weten hoeveel dat er zijn, dat zou ik erg interessant vinden. 

De heer Botter: Ik wil daar graag met de heer Roduner naar kijken, naar hoever we dat in beeld kunnen 

krijgen. De vraag is alleen van, u stelt meteen zo van: hoeveel er voorrang krijgen op de woningmarkt. Het 

gaat om de vraag hoeveel er voorrang… récht hebben op voorrang, want die voorrang is niet altijd meteen 

een-twee-drie ook in… te realiseren. Want als je kijkt naar een maatschappelijke opvang, is dat niet iets, die 

mensen hebben die hebben niet… We hebben honderd… nee, niet eens, we hebben tachtig contingent-

woningen. En contingent-woningen dat is een duur woord om te zeggen: gereserveerde woningen voor 

specifieke groepen die we bij de corporaties onder kunnen brengen. Maar dat zijn er tachtig. En alles wat 

daar… Per jaar. En dan heb je dus ook nog de specifieke afspraken die er zijn voor statushouders. Maar voor 

de rest, voor de rest, voor al die andere groepen, of mensen die dan nog overblijven, daar zijn geen afspraken 

voor.  

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Mijnheer Smit, een laatste, allerlaatste, nabrander nog dan? 

De heer Smit: Ja, op de vraag van mijn collega, mijnheer de wethouder, toch zou ik dat graag in een overzicht 

willen zien. Want A: u heeft aan de ene kant tachtig contingent-woningen, maar u moet ook, zei u, de 

statushouders huisvesten. En u heeft een groep die u blijkbaar probeert in die tachtig persen, maar dat lukt 

niet. Maar de probleemstelling, als zodanig, die, vind ik, mist soms enige duidelijkheid en enige cijfermatige 

inkadering. Dus wat dat betreft, een kleine notitie op dit punt zou ik zeer waarderen.  



De voorzitter: Wethouder, ik… U mag nog even heel kort reageren met een ‘ja’ of ‘nee’ of iets uitgebreider. 

Maar het hele college heeft voor de rest van de avond nog vijf minuten om te reageren, dus ik stel voor dat u 

het dan echt heel kort houdt. 

De heer Botter: Nou ja, kijk, ik zal kijken wat daar mogelijk is. Maar ik heb geen idee of dat ook tot een notitie 

kan leiden. Maar we gaan het proberen. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Het volgende onderwerp, dat is voor de heer Roduner. Dus ik wil 

vragen om uw plekje af te staan aan de volgende wethouder. 

De heer Botter: Met alle liefde. 

De voorzitter: Dank u wel voor uw komst. Komt u, komt u nog terug voor het… 

De heer Botter: Ik kom niet meer terug, nee. 

De voorzitter: U komt niet meer terug. 

De heer Botter: Dit was het, dit was het. 

De voorzitter: Sprak hij met enige opluchting in zijn stem. Dus het laatste ond… 

De heer Botter: Voor vanavond hè, voor vanavond. 

De voorzitter: Ja oké. En nu klinkt er enige opluchting bij de commissie, dat is toch heel mooi. Goed, het 

volgende onderwerp is… We lopen trouwens uit, daar hoeven we verder niks mee te doen, maar ik wil het 

toch even gezegd hebben.  

9. Evaluatieverslag aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2017 (FR) 

De voorzitter: Agendapunt 6, Evaluatieverslag aanpak jeugdwerkloosheid 2015-2017 is op verzoek van deze 

commissie geagendeerd door D66, dus ik wil ook graag D66 als eerste het woord geven. Gaat u gang, 

mevrouw Çimen. 

Mevrouw Çimen: Ja, dank u wel voorzitter. Allereerst bedankt aan het college en aan de wethouder, voor de 

informatienota. Het is goed om te zien dat het programma de Aanpak Jeugdwerkloosheid succesvol is 

geweest. En ook goed om te zien dat via de organisatie Dream2Work ook jongeren aan de voorkant zijn 

meegenomen wat betreft de aanpak. Daar zijn we inderdaad groot voorstander van, dat ze meer in de regierol 

terecht komen. Ik heb nog wel een paar punten. In de informatienota wordt ook al aangegeven dat we het 

beleid gaan voortzetten, wat betreft aanpak van jeugdwerkloosheid. Uit de stadsanalyses, de wijkanalyses 

eigenlijk, blijkt dat met name Schalkwijk ook nog echt in het rood scoort wat betreft jeugdwerkloosheid en ook 

daarbuiten. Gaat het college ook wijkgericht, of stadsdeelgericht wat betreft werken, wat betreft de aanpak? 

Daarnaast zie ik ook in de informatienota dat de organisatie Dream2Work, dat er nog vervolggesprekken gaan 

plaatsvinden met hen over hun rol in de toekomstige aanpak. Ik ben benieuwd op welke termijn deze 

gesprekken gaan plaatsvinden, of dat deze al hebben plaatsgevonden en wat het resultaat daar dan van is. En 

daarnaast lees ik ook dat de huisvesting van deze organisatie is geregeld tot en met juni 2018. Dat is vlakbij 

het station, of dat is vlak naast het station eigenlijk. Als we ook gaan focussen, maar dat hoor ik straks wel van 



de wethouder, op mogelijke burgers uit Schalkwijk, is het dan ook niet misschien een idee om dan wat dichter 

in die wijken hen te huisvesten? Dat waren mij vragen. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Çimen. Is het Çimen of Çimen?  

Mevrouw Çimen: Het is Çimen. 

De voorzitter: Çimen. Goed, prima. Wie mag ik het woord geven? Mijnheer Trompetter. 

De heer Trompetter: Ja, dank u wel. Voorzitter, ook de fractie van Actiepartij vindt het goed om te lezen dat 

het zo succesvol is geweest, de aanpak van jeugdwerkloosheid. En gelukkig zijn daarbij ook de EVC-trajecten 

ingezet die Actiepartij succesvol voor heeft gepleit. En dan dat voor slechts zeventienduizend euro. En dat 

heeft een hele hoop opgeleverd. Alleen ik heb begrepen dat er voor 2018 maar tien van deze trajecten per 

doelgroep per jaar worden ingezet. En mijn vraag is eigenlijk of het er niet meer kunnen worden, nu blijkt dat 

het zo succesvol verhaal is en zo weinig kost. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Trompetter. Mijnheer Van de Lint. Mijnheer De Lint, gaat uw gang. 

De heer De Lint: Voorzitter, wij hebben we bewondering voor de succesvolle aanpak van het actieplan Samen 

naar een werkende toekomst. Ik besef dat hier veel mensen mee zijn geholpen en een stap vooruit hebben 

gezet. Er is volgens mij in totaal vijfhonderdeenennegentig, een hele hoop. Graag zou ik één aspect van het 

actieplan nog even uitlichten; de scholingsadviezen, die, als ik het goed heb, nog geeneens honderd euro per 

persoon kosten en er desalniettemin voor zorgen dat zeventig procent van de vijfhonderdzevenentwintig 

individuen die een scholingsadvies kregen op een vervolgtraject kwamen zonder enige verdere afhankelijkheid 

van de uitkering. Deze scholingsinitiatieven schenen mij bijzonder lovenswaardig. Wij zijn dan ook verheugd 

dat dit beleid gecontinueerd gaat worden. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer De Lint. Mijnheer Smit. 

De heer Smit: Dank u, mevrouw de voorzitter, dat is inderdaad mijn naam. Idem; scholingsadviezen. Maar dan 

is het wellicht een stukje onkunde op dit punt, want dat resultaat van die vijfhonderdzeventig 

scholingsadviezen, dat is lovenswaardig, bewonderenswaardig. Maar even de toelichting naar ons toe, 

waarom? Om die reden de zeventig procent van de jongeren die in het vervolgtraject worden gezet niet meer 

afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Want er staat: ‘…op een vervolgtraject worden gezet, zonder dat ze 

nog langer afhankelijk zijn van de bijstandsuitkering’. En dat snap ik even niet, want je gaat weer naar school 

toe, maar er moet nog steeds een financiële basis voor die, voor die jongelui zijn. En, dat zou ik zeggen, dat 

blijft de bijstand. Dus ik begrijp even de zin niet. Of ik begrijp even niet welke procedure deze jongeren 

doorlopen.  

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Smit. Mevrouw…mevrouw Timmer-Aukes? Gaat uw gang. 

Mevrouw Timmer-Aukes: Dank je wel, voorzitter. Ja, mooie evaluatie. We hebben nog wel een vraag: van de 

tweehonderdduizend euro die de gemeente Haarlem van het Rijk heeft gekregen is 

honderdzevenentachtigduizendzeshonderdzestien uitgegeven. Klopt het dat het restant, 

twaalfduizenddriehonderdvierentachtig euro, terug is gegaan naar de algemene middelen? En kan de 

wethouder hier uitleg over geven? Want kan het restant niet alsnog aan de doelgroep worden uitgegeven 

door bijvoorbeeld aan initiatieven als Rebup of Stichting STAD?  



De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Timmer-Aukes. Mevrouw Özoğul. 

Mevrouw Özoğul-Özen: Ja, goed om te lezen dat we goed bezig zijn en dat we ook een voorbeeld zijn, 

landelijk, zeg maar. Ook goed dat vijfhonderd-zoveel jongeren weer gesproken zijn en een deel daarvan weer 

terug is naar het onderwijs. Mijn vraag is alleen: hebben wij nu dan alle werkloze jongeren bereikt? Zo nee, 

hoeveel is het percentage dan? Voor mijn beeld hè, van: hoeveel hebben we geholpen en welk deel? En dat is 

het op dit moment. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van de heer Oomkes, gaat u ga… O, maar mevrouw Özoğul was nog 

niet… Oké, prima. Maar mijnheer Oomkes, dit is uw eerste termijn, of… Oké, gaat uw gang. 

De heer Oomkes: Stond ook, geloof ik, bij de rondvraag. Even kijken, die aanpak jeugdwerkloosheid is 

succesvol geweest. Maar als je de cijfers bestudeert, dan blijft er een harde kern van jonge werklozen achter. 

En je ziet dat het eigenlijk, na deze fase, stil komt te staan. Ik zou eigenlijk willen voorstellen om die groep die 

overblijft, daar zitten ook nogal wat jongeren bij die hele bijzondere problemen hebben, dus een harde kern 

van bijvoorbeeld Wajong-jongeren die daarin zit, om die te blijven monitoren de komende twee jaar.  

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Oomkes. Wie mag ik het woord geven? Nee? Dan is het woord aan de 

wethouder. Gaat uw gang. 

De heer Roduner: Ja dank u wel, voorzitter. Nou fijn te horen dat de commissie positief is over deze aanpak. 

Dat zijn wij ook. Wij zijn ook blij hoe dit is gelopen. We denken dat het op een aantal elementen echt nieuwe 

dingen heeft toegevoegd en ook, nou, echt toegevoegd heeft, zal ik maar zeggen, voor deze aanpak, maar ook 

voor verder continuering in ons beleid. Dus ik denk dat dat een hele mooi, nou, een heel mooi traject is wat 

we hier met elkaar hebben doorlopen. Een aantal vragen. Wij doen, van D66, wij doen, ja, wij doen niks… wij 

doen niks, inderdaad, echt wijkgericht in dat opzicht. Ik zou ook niet een-twee-drie weten wat precies de 

cijfers zijn per wijk. Ik ben ook niet onmiddellijk genegen om te zeggen: nou laten we nou eens dan per wijk 

gaan doen. Op zich, ja, Schalkwijk is mij lief, maar Haarlem-Noord is mij ook lief. Het gaat denk ik uiteindelijk 

om dat we… 

Mevrouw Çimen: Maar het gaat er natuurlijk om, om het bereiken van de mensen waar dat, die dat nodig 

hebben. En als uit stadsanalyses blijken dat die zich in een paar, in een wijk of twee bevinden in de stad, dan 

lijkt het me logisch dat we ons daarop richten.  

De voorzitter: Mevrouw Çimen, met een vriendelijke vraag om in het vervolg even af te wachten tot u het 

woord krijgt.  

De heer Roduner: Ja, dank u wel voorzitter. Nou volgens mij, de aanpak moet gewoon voor iedereen in de stad 

beschikbaar zijn. En we hoeven dan niet per se een plek te hebben in de wijk, want ik… of in, per se, in 

Schalkwijk, want ik denk ook dat het gewoon ook centraal geregeld kan worden en dat, maar in ieder geval 

wel beschikbaar moet zijn voor iedereen. Dus ik ben nog niet helemaal overtuigd dat we dat nou in Schalkwijk, 

of in de wijk, zouden moeten doen. Laten we in ieder geval zorgen dat ook mensen uit Schalkwijk daarheen 

kunnen, maar ook anderen, andere mensen daar gewoon in kunnen zijn. Volg… 

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



De heer IJsbrandy: Ja, is dit ook niet een punt wat de sociale wijkteams in feite kunnen oppakken? Want die 

zijn in de wijken en die komen natuurlijk ook die jongeren tegen neem ik aan. En die kan je dan de verbinding 

leggen naar deze aanpak. 

De voorzitter: Wethouder. 

De heer Roduner: Ja, zeker. Goeie aanvulling. Volgende maand hebben wij een gesprek met Dream2Work, dus 

dat in antwoord op de vraag wanneer we weer contact hebben met Dream2Work. De Actiepartij had een 

vraag gesteld over EVC, daar hebben we het in de laatste commissiebehandeling voor, nou in de oude raad, 

nog even over gehad. Ook, inderdaad, op verzoek van de Actiepartij. Ik heb daar gezegd van: we hebben na 

tien EVC-trajecten nu beschikbaar, maar als het meer nodig is, het is een goed instrument, dan gaan we kijken 

of we dat kunnen uitbreiden.  

De heer Trompetter: Dus dat gaan we gewoon doen? 

De heer Roduner: Nou, het CDA vroeg, volgens mij, aan wat voor doorzetten van het scholingsadvies is. Nou 

dat gaan we doen, dat is volgens mij goed, inderdaad, een heel waardevol instrument, wat we nu gewoon 

verder doordoen. De Ouderenpartij had het even over onkunde, maar hij bedoelde denk ik onwetendheid. 

Maar dat is een semantische… semantisch verhaal. Maar dan ook een taalfout, denk ik, om de onduidelijkheid 

in de stukken die wij hebben geproduceerd. Want het gaat niet om dat ze niet meer afhankelijk zijn van een 

bijstandsuitkering, maar dat ze natuurlijk niet afhankelijk worden van een bijstandsuitkering. Want dat is wat 

we weer willen voorkomen. 

De voorzitter: Mijnheer Smit. 

De heer Smit: Maar dat betekent dat, zolang ze in het scholingstraject zitten en geen inkomen hebben, de 

bijstand gewoon doorgaat, voor die jongeren? 

De voorzitter: Wethouder. 

De heer Roduner: Hangt een beetje vanaf van de leeftijd al en of ze natuurlijk al een bijstandsuitkering 

hebben. Maar het is er vooral gericht op om te voorkomen dat mensen een bijstandsuitkering nodig hebben.  

De heer Smit: Ja, om precies te zijn, maar zolang de opleiding duurt en ze begonnen zijn die opleiding met 

bijstandsuitkering, zullen ze die in principe houden, totdat ze met een diploma aan de baan gaan, aan het 

werk gaan. 

De heer Roduner: Ja, volgens mij wel. Stufi… Studiefinanciering is natuurlijk ook nog een instrument wat we 

hebben voor… 

De heer Smit: Ja en… Maar mijn collega Trompetter die fluistert me nu toe. Kan het dan volledig bijstand-

vervangend zijn, zo’n uitkering? 

De heer Trompetter: Nou, dan… 

De voorzitter: We ho, ho, ho, ho, …  

De heer Roduner: Er wordt discussie met elkaar hier gevoerd… 



De voorzitter: Mijnheer… Ja, het was… 

De heer Smit: Ik begon met de fout, ik begon met de fout, excuses. 

De voorzitter: Ja, het was een beetje uw schuld mijnheer Smit. Ik denk, laat hem even gaan, maar als mijnheer 

Trompetter nu uw voorbeeld gaat volgen, dan moet ik toch echt even ingrijpen. Dus… Mijnheer Trompetter, u 

heeft het woord. 

De heer Trompetter: Dank u wel. Nou ja, de bijstand is, sowieso, de bijstandsnormen zijn heel erg laag voor 

jongeren. En als de ouders onvermogend zijn, is volgens mij de duo-uitkering iets van driehonderdvijfenveertig 

euro in de maand, zonder lening, maar… uit m’n hoofd. 

De voorzitter: Mijnheer De Lint, u heeft een interruptie. 

De heer De Lint: Nou ja, ik ben duo-ontvanger. Volgens mij zit het op honderdveertien per maand nu. 

De voorzitter: Mijnheer Smit, u heeft het woord. 

De heer Smit: Mag ik de wethouder vragen om op dit punt nog even een klein… met een kleine notitie de 

commissie te informeren over de financiële situatie van deze groep jongeren? 

De heer Roduner: Dat zal ik doen. 

De voorzitter: Bij deze een toezegging van de wethouder. 

De heer Roduner: Zeker. 

De voorzitter: Gaat u door.  

De heer Roduner: Volgens mij de SP… of GroenLinks, had het over twaalfduizend euro. Ja dat zijn helaas de 

uitvoeringskosten, hadden we natuurlijk in het staatje kunnen opnemen. Maar ik denk dat het wel goed is om 

te benadrukken dat, inderdaad, het niet eindig is, wat we hiermee doen. Het is niet dat we het, omdat het geld 

op is, dat we er nu helemaal mee stoppen, maar dat we een aantal van die instrumenten gewoon in ons vaste 

beleid, in ons participatiebudget nu verder voortgang geven. Dus, ik denk, op die manier hebben we wel 

continuering geborgd.  

De voorzitter: Mevrouw Timmer-Aukes. 

Mevrouw Timmer-Aukes: Er was natuurlijk wel die tweehonderdduizend, is wel een soort van geoormerkt 

voor de jeugd. En ik zou het dan ook fijn vinden als dat ook helemaal wordt uitgegeven en niet weer wegvloeit 

in algemene middelen. 

De heer Roduner: Nee, maar mijn antwoord was dus dat die twaalfduizend euro is opgegaan aan 

uitvoeringskosten voor dit traject. SP en Partij van de Arbeid hadden denk ik een vraag die in het verlengde lag 

van elkaar, namelijk: continueren en het blijven monitoren. Daar hebben we in ieder geval nog één traject wat 

we daar ook nog in de toekomst over hebben. En dat is namelijk het plan wat hier ook in de commissie 

besproken gaat worden, over het voortijdig schoolverlaten. Dat is een traject wat we normaal gesproken 

hebben. Ik denk dat mijn collega, Merijn Snoek, daar wat meer voor in de lead is vanuit jeugd en onderwijs. 



Maar dat komt ook… Dat wordt opnieuw geschreven. Dat zal in het najaar hier in de commissie terugkomen. 

En dat lijkt me ook een mooi moment om op dat moment weer even te praten over van hoe we hier nou een 

vervolg aan geven, zodat, inderdaad, nou ja, de harde kern, of de mensen die echt nog moeilijk benaderbaar 

zijn, dat we ook daar een goeie sluitende aanpak op hebben.  

De heer Oomkes: Het belangrijkste hierbij is natuurlijk monito… 

De voorzitter: Mijnheer Oomkes. Praten via de voorzitter. Mijnheer Oomkes, gaat uw gang. 

De heer Oomkes: Wat het belangrijkste bij deze zaak is, vooral het monitoren van de groep kinderen die het 

betreft. Jongvolwassenen die het betreft. Die dreigt echt tussen wal en schip terecht te komen.  

De heer Roduner: Ja, klopt. Dus volgens mij is dat ook, inderdaad, iets wat we deels… Nou ja, er zit deels 

mensen in de bijstand. Die monitoren we daar natuurlijk. En we hebben ook nog een grote groep voortijdig 

schoolverlaters. En laten we nou dat actieplan gebruiken om daar nog extra aandacht op te vestigen zodat we 

ook die aan het werk krijgen. 

De voorzitter: Mijnheer De Lint. 

De heer De Lint: Ja, nog verder gaand op de vraag van de PvdA: wij ondersteunen de zienswijze van D66 over 

dat we vooral naar Schalkwijk moeten kijken en we willen de wethouder verzoeken om daar dan ook extra 

aandacht aan te geven. 

De voorzitter: Wethouder. 

De heer Roduner: Nou, misschien is het goed als ik dan in eerste instantie nog even ga kijken naar wat precies 

de cijfers zijn. Dus dat we even kijken: hoe zijn de cijfers per wijk. En of dat, inderdaad, rechtvaardigt dat we 

daar helemaal specifiek op doen of dat we inderdaad, zoals gesuggereerd, de sociale wijkteams ook een 

duidelijke rol in geven. Want dat zijn natuurlijk onze echte posten in de wijk. Maar laten we ook even kijken, 

inderdaad, hoe de wijkverdeling dan is. Daar kom ik op terug. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Zijn alle vragen, opmerkingen behandeld? Ja? Dan, voor zover dit 

onderwerp, agendapunt 9. 

10. Voortzetten minimabeleid 2018-2019 (FR) 

De voorzitter: Gaan we naar agendapunt 10: Voorzetting van het minimabeleid 2018-2019. Wie mag ik als 

eerste het woord geven op dit onderwerp? Mijnheer Van Kessel, gaat uw gang. 

De heer Van Kessel: Ja, dank u wel voorzitter. Allereerst wil ik u graag bedanken dat ik voor het eerst het 

woord heb gekregen in deze commissie van deze raad in het prachtige Haarlem. Daar ben ik heel blij om. En 

daarom wil ik toch kort starten met een, ja, korte toelichting op hoe ik hier gekomen ben en dan ook waarom 

ik in déze commissie gekomen ben. Als kleine jongen, toen heb ik met mijn… Vroeg mijn grootmoeder aan me 

‘Wat wil jij later doen?’ Ja, twaalf minuten, ja. Vroeg mijn grootmoeder ‘Wat wil je worden?’ Ik zei ‘Ja ik wil 

later zorgen voor arme mensen’. Zij dacht waarschijnlijk dat ik daarmee bedoelde dat ik verpleger wilde 

worden of misschien brandweerman. Nou, ik ben inmiddels, sinds kort, politicus. Ik weet niet of ze daar heel 

blij mee is, maar dat doe ik wel met recht. Want zorgen voor arme mensen, dat is volgens mij één van de, ja, 

mooiste dingen die je kunt doen in het leven. Maar: hoe doe je dat dan? Daar heb ik in de afgelopen jaren 



over nagedacht. En er zijn eigenlijk meerdere smaken. Enerzijds heb je mensen, die noem ik de ‘egoïsten’. Dat 

zijn mensen die niet de tijd hebben, of niet de wil hebben om een ander te helpen. Ik noem dat ‘morele 

armoede’. En anderzijds heb je ‘wegkijkers’: mensen die een euro aan een zwerver geven, doorlopen en zich 

daarna heel erg goed voelen. Daar is die zwerver niet mee geholpen. Ik noem dat ‘morele luiheid’. Hoe zou je 

het dan wel moeten doen? Nou, de VVD die vindt dat het armoedebeleid als doel heeft dat mensen zo snel 

mogelijk van hun uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een 

baan gaat, dan is dat financieel merkbaar. En daarom vinden wij ook dat armoederegelingen, die de weg naar 

een betaalde baan belemmeren, dat we die moeten afschaffen. Nou, vanuit dit perspectief heb ik naar de 

brief van de wethouder gekeken. En daar heb ik enkele vragen over. Het eerste gaat over het bereik. 

Afgelopen jaren, zo schrijft de wethouder, is er veel bereikt in het minimabeleid. Het aantal gezinnen met een 

Haarlempas is toegenomen van ruim vierduizend naar, in 2014, naar ruim zevenduizend gezinnen in 2017. Dus 

de toename van het minimabereik met ruim zeventig procent. Echter, het bereik geeft me eigenlijk niet een 

goed, duidelijk, beeld van wat nu echt het probleem is hier. Dus daarom is eigenlijk mijn eerste, technische, 

vraag aan de wethouder: hoeveel mensen zaten er in Haarlem in de armoede in 2014, toen dit beleid startte 

en hoeveel zitten er op dit moment in armoede, in 2017? En vraag twee hierover is: hoe verhoudt dat getal, 

uit 2017, hoe verhoudt zich dat met het landelijk gemiddelde? Gewoon om een beeld te krijgen van hoe groot 

is het probleem. De vervolgvragen die ik erover heb, gaan over: is het beleid wel effectief? Dus mijn vraag is: 

hoeveel van die ruim vierduizend gezinnen die in 2014 armoedegeld kregen, doen daar nog steeds een beroep 

op? Met andere woorden: wie heeft de armoede onder uw voorganger weten te verlaten? En vraag vier: 

wethouder, wat doet ú eraan om te zorgen dat mensen ook uit de armoede komen en dat ze er niet in blijven? 

De voorzitter: Mijnheer Van Kessel, u heeft een interruptie van de heer Trompetter. 

De heer Trompetter: Ja, dank u wel voorzitter. Ja ik ben wel benieuwd of u met uw vragen nu doelt op een 

stelling dat mensen door armoedebeleid aan een baan zouden komen, dat dat het hoofddoel zou zijn? Is het 

omdat mensen dat niet kunnen? Kunt u dat toelichten? Want uit uw vraag proef ik een beetje dat u denkt dat 

het enige doel zou zijn aan de arbeid komen, ofzo?  

De voorzitter: Mijnheer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Ja, wij denken dat de beste manier om uit armoede te komen en naar een betaalde baan 

gaan is. En, ja, dus dat heeft u goed gehoord. En als mensen dat niet kunnen. Ja, dan zal je daarvoor moeten 

zorgen. Op het moment dat, bijvoorbeeld, mensen ziek zijn of er is iets anders aan de gang, of, ja, dan moet je 

daar ook mee helpen. Maar uiteindelijk is het het beste als ieman… om uit armoede te komen, door gewoon 

een baan te hebben, ja. 

De voorzitter: Mijnheer Van Kessel, u heeft nog een interruptie van mevrouw Özoğul. 

Mevrouw Özoğul-Özen: Ja. Ik hoor de VVD zeggen: mensen moeten aan het werk. Maar er zijn mensen aan 

het werk en die verdienen minimumloon of juist daaronder. Want als we zien wat de landelijke plannen zijn, 

onder anderen van de VVD, over de WSW en de gehandicapten, die onder het minimum gaan verdienen; wilt 

u dan zeggen dat die mensen lui zijn of wat dan ook? Want ik proef uit uw verhaal… Eerst dacht ik: mooi, wat 

ik hoor. Maar ik proef iets van: ze moeten aan het werk. Met andere woorden: degenen die de 

minimaregelingen hebben, en dat zijn vaak mensen die niet werken, die misschien wellicht lui zijn, of wat dan 

ook, misschien is dat mijn indruk. Maar beseft u ook dat er mensen zijn die werken en in de armoede zitten, 

jaar in jaar uit en dat deze minimaregelingen juist voor hun een uitweg is om mee te kunnen doen? 



De voorzitter: Mijnheer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Ja, dat besef ik. En daarom vind ik ook dat werk zou moeten lonen. En als dat niet het 

geval is, dan moeten we ook daar wat aan doen, dus dit is het antwoord daarop. Maar laat mij doorgaan met 

de vragen die ikzelf heb voor de wethouder. Mijn vraag vier was dus: wat doet u nou om te zorgen dat mensen 

ook uit de armoede komen? Vraag vijf: wat is uw concrete doelstelling voor over één jaar? Hoeveel mensen 

heeft u over één jaar met uw beleid, als wethouder, uit de armoede gehaald? Dus graag een getal. Voorzitter, 

in 2019 komen er nieuwe voorstellen over het minimabeleid in Haarlem, zoals afgesproken in de nota Samen 

actief tegen armoede 2016-2020. Vraag zes: is de wethouder bereid om, ruim voordien, met een evaluatie van 

het beleid te komen, of in ieder geval die toe te zeggen, waarbij we kijken naar de doelmatigheid en de 

doeltreffendheid van het Haarlemse armoedebeleid? Mijn voorstel zou zeggen: voor het einde van het jaar, 

dus eind 2018. En mijn verzoek dan ook, om daar specifiek in te gaan op hoeveel mensen uit armoede 

gekomen zijn. En waarom dat geweest is ook, hoe dat gekomen is. Want ik denk dat we kunnen leren van die 

goede praktijken. En zo kunnen we samen zorgen dat we meer mensen niet in armoede laten zitten, maar dat 

we mensen ook uit armoede halen. De VVD gunt iedereen een leven in rijkdom. Heb ik nog één nabrander en 

dan ben ik daarna klaar. Ik zie in… Ja… Ik zie in ook de brief die de wethouder stuurt, dat het beschikbare 

budget voor kinderen zie ik afnemen. In 2017, 2018, 2019 van ruim drie miljoen naar tweeënhalf miljoen. 

Maar misschien zie ik dat verkeerd? Is dit een bezuiniging of hoe moet ik dat zien?  

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Kessel. U had nog een interruptie van de heer De Raadt… Van Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, Van den Raadt zelfs, ja. Ja, ik ben het wel met u eens dat een baan hebben het 

beste is. Maar ik ben het ook eens met de SP die zegt: als je een baan hebt, dan heb je in sommige situaties 

zelfs minder dan dat je in de bijstand zit. Bent u dan, want u wilt dat we gaan werken en dat we allemaal dan 

genoeg geld verdienen en rijk worden, maar bent u dan, bijvoorbeeld, van plan om hier in de gemeente 

Haarlem, waar we dan bijvoorbeeld de schoonmaak in vaste dienst kunnen nemen bij de gemeente, bent u 

dan van plan om daar met een voorstel te komen om die functiewaardering omhoog te gooien zodat die 

mensen meer kunnen gaan verdienen en niet dus in armoede leven? 

De voorzitter: Mijnheer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Ja, een beetje bijzonder eigenlijk misschien, maar dat gemeenteraden elkaar ook ter 

verantwoording roepen. Maar volgens mij, als u een goed idee heeft, dan kunt u zelf dat idee indienen en dan 

zullen wij daar goed naar kijken. U kunt ook de wethouder vragen, want die heeft ook veel goede ideeën. Kunt 

u vragen of dit idee daarbij zit. En ik voel me eigenlijk, op dit moment, niet zo geroepen om hier een antwoord 

op te geven ook, onvoorbereid en zijnde mederaadslid.  

De heer Van den Raadt: Ja, ja, goed baas. 

De voorzitter: Mijnheer Van den Raadt. Gaat uw gang 

De heer Van den Raadt: Goed, dank u wel voorzitter. Als Trots Haarlem dan met zo’n voorstel zou komen dan, 

in de lijn van uw betoog, bent u wel bereid om dat dan te gaan steunen? Dat kunt u dan toch wel bedenken 

nu? 

De heer Van Kessel: Nee, zoals u net gehoord heeft ben ik bereid om ernaar te kijken. 



De voorzitter: Dank u wel mijnheer Van den Raadt. Dank u wel mijnheer Van Kessel. Even een kleine 

nabrander van mijn kant. U had het net over dat het af en toe moeilijk is om vragen te beantwoorden die zo 

ad hoc gesteld worden. Het is mij opgevallen: er zijn een paar vragen die u heeft gesteld aan de wethouder die 

veel met cijfers te maken hebben, dat noemen wij technische vragen. En ik kan me voorstellen, maar dat is 

aan de wethouder zelf om dat te bepalen, dat die niet ter plekke beantwoord kunnen worden. Maar dit geheel 

terzijde. Mevrouw Özoğul, gaat uw gang. 

Mevrouw Özoğul-Özen: Ja, allereerst: goed om te horen dat de VVD in Haarlem vindt dat werk moet lonen. 

Aankomende vier jaar zullen wij de VVD daar ook aan houden. Nu even op het minimabeleid. Afgelopen vier 

jaar heeft gemeente Haarlem goed gewerkt aan een goed minimabeleid. Vooral met kinderen. En dit is 

eigenlijk een soort terugkoppeling daarvan. En… Maar we hebben nog wel een aantal vragen. Met name, 

bijvoorbeeld, over het pilot, want dat hadden wij als SP vooral aangekaart: kinderen die op school zitten, geen 

ontbijt hebben of geen fruit of gezond iets mee kunnen nemen naar school. Sommige scholen kregen een 

bepaald budget om onopgemerkt, ja, voeding aan de kinderen uit te delen, zodat ook zij mee kunnen doen. 

Dat was met een aantal scholen. Mijn vraag is: wordt dat uitgebreid, nu het goed werkt? Een andere vraag is 

over het verstrekken van iPads, tablets of laptops. Wij hebben begrepen dat vorig jaar er veel aanvragen 

waren en dat dat niet, nou ja, afgehandeld, goed afgehandeld kon worden. Toen is er een stop op geweest. Is 

dat hervat? Want we zien een bedrag wat over is, wat overgeheveld wordt. Nu wordt het door Stichting 

Leergeld overgenomen. Is dat al zo? En kunnen mensen nu alweer een beroep op doen die daar, waar er 

behoefte aan is? Een ander punt wat wij gezien hebben is dat er vijf fte-plekken nodig zijn om, zeg maar, te 

kunnen helpen. Ja, het doet de SP een beetje pijn als minimumgelden, die echt aan minima verstrekt moeten 

worden wat ons betreft, nu gebruikt worden voor fte. Net zo, dat een klein bijdrage, bijvoorbeeld, aan de 

Voedselbank verstrekt wordt. Wij vinden dat de Voedselbank geholpen moet worden. Alleen vragen wij ons af 

of dat van dat minimagelden af moet. Ook omdat naast gezinnen met kinderen, ook heel veel ouderen zijn die 

ook, ja, hulp nodig hebben vanuit het minimagelden. En daar zou ik graag antwoord op willen hebben. En was 

er niet een andere manier om de Voedselbank, ja, toch anders te helpen aan financiën?  

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Özoğul. Mijnheer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, maar even snel, want anders dan is er helemaal niks meer om te zeggen, merk ik, 

want de collega’s hebben al punten genoemd die Trots Haarlem ook opviel. De kernboodschap is natuurlijk 

dat we dan meer gezinnen hebben bereikt afgelopen jaren. Dan is meteen de vraag: is er dan iets om trots op 

te zijn? Want je kan natuurlijk ook gewoon bedenken: misschien is dat een groep die eerst buiten de radar 

viel, maar misschien is er ook gewoon de groep gezinnen die in armoede leven groter geworden in Haarlem. 

Dus wat is daar precies de verklaring? Is er een verklaring dat bijvoorbeeld de statushouders pas na tien jaar, 

geloof ik, heeft tien procent een baan. Dus is dat de verklaring dat we gewoon meer mensen in armoede in 

Haarlem hebben? En dan, daarna, die gezinshereniging erbij. Dus is dat gewoon een soortement logische 

verklaring, of is dat nou echt een prestatie van de gemeente Haarlem, dat er meer mensen zijn bereikt? Of is 

gewoon die groep veel groter geworden en is het percentage wat bereikt wordt nog steeds, eigenlijk, 

hetzelfde? Dan inderdaad, wat de SP ook al zegt, over de Voedselbank. De Voedselbank die had natuurlijk 

eerst een gratis huisvesting. Dat vonden wij helemaal prima. Die moesten toen verhuizen en die krijgen nu een 

bedrag van vijfentwintigduizend euro per jaar. Maar is dat nou goed nieuws voor de Voedselbank of slecht 

nieuws? Is dat nou… Gaan ze daar nu eigenlijk meer het schip mee in en moeten zij meer dingen zelf gaan 

regelen? Is dit nou een koopje voor de gemeente, of niet? En als we dan de Voedselbank heel belangrijk 

vinden, want dat vinden we geloof ik, is er dan niet te kijken of de gemeente Haarlem gewoon, zoals de vorige 

regeling, eigenlijk zorgt dat de huisvesting altijd gratis is van zoiets belangrijks, waar we voor de rest dan 



weinig kosten aan hebben? En inderdaad over die vijf fte: hoeveel kost het nou precies om de hele groep 

minimagezinnen uit de armoede te houden? Vijf fte, is dat ongeveer twee ton? Of welk bedrag moeten we 

daaraan denken?  

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van den Raadt. Mevrouw Stroo? 

Mevrouw Stroo: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de informatienota. Er is me weer wat opgevallen over 

de formulieren. We staan ook voor een dienstbare overheid, dus… Hier stond, in dit stuk, dat de formulieren 

vooraf ingevuld waren. Ja, vind ik een goeie zet. Want daardoor zijn er ook meer aanvragen gekomen, dus 

hebben we ook meer kunnen doen voor de minima. Ik heb nog een vraag over de Haarlempas. In het politiek 

debat voorafgaand aan de verkiezingen, in Haarlem-Oost, kwam er naar voren dat kinderen zich schamen voor 

de Haarlempas. Is dat bekend? En, ja, kunnen we daar eventueel wat aan doen? Leuk om te zien… om de 

kinderen zelf te vragen wat ze met vijftig euro zouden doen. En ook leuk om te lezen wat voor verschillende, 

ja, punten ze aangaven, wat ze graag zouden willen. Dat was het. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Stroo. Mijnheer Trompetter. 

De heer Trompetter: Dank u wel, voorzitter. Nou het is, ja… Wij kunnen ons helemaal aansluiten bij de 

bijdrage van de SP en ook, zeg maar, deels bij de opmerkingen van Trots Haarlem. En, ja, in ieder geval, het is 

goed om te zien dat er weer een groter deel van de minima bereikt is. En de Actiepartij gaat er ook vanuit dat 

dit beleid dan wordt voortgezet en dat nog meer mensen die van een minimuminkomen moeten leven 

worden bereikt. En op het gevaar van het… Op de rand van het techniek is hoe het staat met het, zeg maar, 

met de huidige uitnutting van die bijzondere bijstand. Want dat blijft jaarlijks veel geld in over en ik heb niet 

echt een overzicht, maar het kan ook eventueel technisch. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Trompetter. Mijnheer El Aichi. 

De heer El Aichi: Heeft u goed gezien, voorzitter, dank je wel. Het is… Wij vinden het investeren in de schuld… 

hulpverlening heel belangrijk. Afgelopen jaren is heel veel geïnvesteerd ook in schulddienstverlening en je ziet 

nu ook de vruchten van. Het gaat hartstikke goed bij deze afdeling. Wél vraag ik me af: er worden ook 

cursussen gegeven, zoals ‘…’ en cursus Grip op geld. En ik vraag me af of deze cursus ooit geëvalueerd is en 

wat het effect van deze cursus is. In de lijn van de SP vinden wij de steun van de Voedselbank belangrijk. Goed 

om te zien dat er een structurele subsidie gegeven is. Wél vraag ik me af of minimabeleid-gelden ook voor 

deze… voor de Voedselbank bestemd zijn. Ik vraag me dan ook af of wij na 2019 of de, als de gelden van 

minimabeleid stopgezet zijn, of wij die vijfentwintigduizend euro ook uit de minimabeleid moeten blijven 

trekken om de Voedselbank te subsidiëren. Ook goed om te lezen dat de inkomstentoeslag wordt verruimd in 

2019 en dat dit blijft gehandhaafd op honderdvijftien procent. Dank je wel. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer El Aichi. Mijnheer Smit. 

De heer Smit: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ook, niet herhalen wat anderen hebben gezegd, maar wel 

een opmerking over uitvoeringskosten. Er staat dat er extra, tijdelijk, personeel wordt ingehuurd. En de vraag 

aan de wethouder is: bij die inhuur, hoeveel procent, of hoeveel uren daarvan is ingehuurd in de doelgroep 

jeugdig werkelozen en minima? En als er tijdelijk personeel wordt ingehuurd, dan kunt u daar geen ook 

muteren? En als dat wellicht nu nul is, kunt u dan ernaar toewerken dat bij het tijdelijk personeel ook 

gerekruteerd wordt uit die groep jeugdig werklozen en minima? Dank u. 



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

De heer IJsbrandy: Ja, Hart voor Haarlem stelt vast dat vast dat het beleid effectief is. En stelt ook voor het 

daarmee voort, verder voort te zetten. Verder geen op- of aanmerkingen. 

De voorzitter: Dank u wel mijnheer IJsbrandy. Niemand meer? Wethouder, het woord aan u. 

De heer Roduner: Dank u wel, voorzitter. Gewoon even per partij langsgaan. De VVD had een aantal, 

behoorlijk technische, vragen, daar waar ik denk ik ook in de latere termijn op terug kom, onder andere uit de 

cijfers uit 2014-2017 het landelijk gemiddelde. Ik weet dat niet uit mijn hoofd. 

De voorzitter: Mijnheer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Ja, begrijp ik goed dat we nu vandaag…ja, ik ben nieuw hier, dus… maar dat we een debat 

hebben over armoedebeleid en dat we niet weten hoeveel, en dat ook de wethouder niet weet, op dit 

moment, hoeveel mensen er in armoede leven in Haarlem? En je hebt technische vragen en je hebt technische 

vragen, volgens mij. Dus… En… Maar goed, ik krijg… krijg ik dan op schrift. Dat is dan eigenlijk mijn 

vervolgvraag. 

De heer Roduner: Ik kan u in ieder geval wel melden wat de cijfers zijn uit 2017. Maar die, ja, van 2014 die 

krijgt u later. In 2014 zijn er, het is ook natuurlijk een definitie van: wat definiëren we precies als armoede? Er 

zijn in ieder geval… De armoedegrenzen van Haarlem zit op honderdvijftien procent, voor een aantal 

regelingen. Er blijkt uit de minimascan van te stimulansen 2017, dat er 

negenduizendnegenhonderdnegenendertig gezinnen zijn met een inkomen tot honderdvijftien procent. Dat is 

volgens mij het getal waar we naar op zoek zijn. En vandaar ook dus het percentage van drieënzeventig 

procent wat we bereiken met onze regelingen. Wat, volgens mij Trots had daar een vraag over gesteld, wat ze 

wel zeker een… we hebben het zeker meer mensen zijn we gaan bereiken. Dus dat… maar dat zal natuurlijk 

ook blijken uit de cijfers als we die even naast 2014 zetten. Maar er is een hoger bereik, een hoger 

procentueel bereik, geweest de afgelopen jaren. We hebben het dan, daar had de SP denk ik ook wel terecht 

gezegd, we hebben het dan niet alleen over mensen die niet werken. Er zijn toch ongeveer vierduizend 

mensen in de bijstand en we constateren dus dat er bijna tienduizend gezinnen in Haarlem zijn die in de 

armoede zijn, die in die armoedegrens zitten. Dus er zitten ook mensen bij die gewoon een baan hebben, die 

werken. Alleen die, nou, net te weinig werken, of heel laag inkomen hebben, laat ik het even op die manier 

zeggen. Want natuurlijk ben ik voorstander van dat we armoe proberen te voorkomen, dat we mensen willen 

dat ze een goeie baan hebben die goed verdient. Maar dat is helaas niet het geval. Ik zag vandaag wel een 

berichtje dat, nou, de werkloosheid onder de vier procent is gezakt, dat we… dat is natuurlijk voor Nederland 

een heel laag werkloosheid. Wat heel fijn is, wat daar ook, voor wat ons betreft, is natuurlijk… In eerste 

instantie willen we mensen graag aan het werk hebben. We hebben ook beleid op bijvoorbeeld in de 

Waarderpolder, waar we zeggen: nou, daar willen we het aantal banen vergroten, dus van veertien- naar 

zeventienduizend banen in de Waarderpolder. Want hoe meer Haarlemmers aan het werk, hoe beter. En daar 

hebben we een aantal, nou, uitdagingen nog op het gebied van garantiebanen ook. Maar dat is… zijn 

misschien thema’s die hier later in de commissie de komende periode ook wel weer verder terug zullen zien 

komen. U had een vraag gesteld over; we gaan in het… we gaan uiteindelijk nog weer bij u terugkomen met 

nieuwe voorstellen voor het minimabeleid en of we daar nog een kunnen kijken van: hoe effectief is het 

huidige beleid? Nou, dat lijkt me op zich wel verstandig, dat we, als het moment dat we iets nieuws gaan 

doen, toch even kijken, onder de loep nemen, van: nou, wat is… wat bereiken we met ons beleid? En hoe gaat 

het nu? We hebben natuurlijk een aantal indicatoren, onder anderen het bereik. Dat is denk ik een hele 



belangrijke van: bereiken we de doelgroep? Nou, we zien ook, met de nieuwe zorgverzekering, dat we ook 

weer nieuwe doelgroepen bereiken. Dus dat is nog echt even een uitdaging voor ons om te kijken van: hoe 

zorgen we dat de regelingen die we beschikbaar hebben, dat die ook terechtkomen bij de mensen die die 

nodig hebben?  

De voorzitter: Mijnheer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Dank. Het is inderdaad één van die vijf indicatoren, geloof ik, in het beleid, waarnaar 

gekeken worden, het bereik. Ik neem aan dat als evaluatie gedaan wordt, dat er naar alle vijf de indicatoren 

gekeken wordt. En mijn verzoek was om niet alleen daarnaar te kijken, maar ook om naar de effecten van het 

beleid te kijken. En… Dus dat… En niet alleen te kijken van: zijn wij in cijfers… zijn er gewoon meer mensen uit 

de armoede gekomen? Maar vooral ook te kijken naar waar dat dan gebeurd is. Waar ligt dat dan aan? Want 

dat is dan blijkbaar succesvol beleid zit daar dan achter. En daar zouden we dan veel meer van kunnen doen. 

En het beleid wat niet succesvol is, daar zou je dan wat minder van kunnen doen. Dus vandaar dat ik ook naar 

die effecten vraag. En of je ook, of u ook, daar… of de wethouder ook daarnaar zou willen kijken… in die 

evaluatie. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Kessel. Mijnheer IJsbrandy, ik zie uw hand, maar het eigenlijk niet de 

bedoeling dat u gaat interrumperen op een interruptie van een ander raadslid. Dus als u wilt reageren op de 

wethouder staat het u vrij, maar zoek uw moment zou ik zeggen.  

De heer Roduner: Ja, ik noem het bereik als één van de voorbeelden. Mij lijkt het goed om die evaluatie 

daarop ook breder te trekken. Ik… Het minimabeleid is natuurlijk niet gericht, ja, is er niet gericht om mensen 

aan het werk te krijgen, maar is er om mensen te ondersteunen die een laag inkomen hebben. Dus ik vind het 

ingewikkeld om het minimabeleid te gebruiken om, laat ik maar zeggen, werkgelegenheidsbevordering te 

evalueren. Volgens mij zouden we dat op een ander moment moeten doen en niet aan de hand van het 

minimabeleid. Maar dan moeten we, denk ik, hier het gesprek hebben over ons, ja, ons werkbeleid, ons 

arbeidsbeleid, over hoe we met de bijstand omgaan, hoe we mensen uit de bijstand krijgen, wat instrumenten 

die we daarvoor hebben. Daar hebben we ook al, in het verleden, hier in de commissie, nog de vorige raad, 

ook wel discussie over gehad. Maar dat lijkt me dan het geëigende plek en de geëigende onderwerp om dat 

thema te bespreken.  

De voorzitter: Ik zie een interruptie van de heer IJsbrandy. Gaat uw gang. 

De heer IJsbrandy: Ja, dan reageer ik daar toch eventjes op. Kijk, er is dus zoiets als statistiek en dat betekent 

dat, zolang we niet allemaal hetzelfde verdienen, dat er altijd een verdeling is van inkomens. En er dus ook 

altijd een laagste tien procent zal zijn. En zolang we die arm blijven noemen, zullen we dus altijd armoede 

hebben in Nederland en dus ook armoedebeleid moeten hebben om die mensen een extra manier te 

ondersteunen. Dus mensen uit de armoede helpen wil zeggen dat dat natuurlijk een individu uit die tien 

procent kan en dat-ie zich verder succesvol ontwikkelt. Alleen dan zal er voor hem in de plaats weer iemand in 

die tien procent zitten die dan alsnog arm is, dus… armoede lossen we in die zin niet op, zolang we armoede 

op die manier blijven definiëren. 

De heer Roduner: Dat is een constatering die, volgens mij, helemaal correct is, ja. Het is ook afhankelijk van 

hoe wij, wat wij als armoede definiëren en in Haarlem hebben we het dan even over de honderdvijftien 

procent waar we onze regelingen op hebben gedefinieerd. Maar er zijn ook landelijke, landelijke definities. 



De voorzitter: U heeft een interruptie op de wethouder? 

De heer Van Kessel: Ja. 

De voorzitter: Gaat uw gang. Mijnheer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Ja, de heer IJsbrandy was me net voor. Het eerste antwoord van de wethouder beviel me. 

Want daarin zei hij ‘Uiteraard ben ik bereid om te kijken of het armoedebeleid effect heeft en is bereik één 

van de dingen waar we naar kijken, maar ik wil zeker ook kijken naar de effectiviteit’. Het tweede antwoord, 

dat was een beetje contrair, dus ik ben nu een beetje diffuus van: mag ik aan het einde van het jaar, of mag 

deze gemeenteraad aan het einde van het jaar, op het gebied van armoedebeleid, een evaluatie verwachten? 

Nou daar hoor ik van ‘ja’. Maar zit daar ook in duidelijk een overzicht over wat, gewoon in cijfers, of er meer of 

minder armoede is? En ook dat er wat dieper gekeken is naar: waar… de mensen die armoede gegaan zijn, 

waar heeft dat nou aan gelegen? Nogmaals, met het idee wat ik daarbij zei. En daar hoorde ik de wethouder 

nog niet een toezegging op geven. Maar ik kan me zo voorstellen dat als je het armoedebeleid evalueert, dat 

je ook wil weten: heeft het effect en krijg je ook mensen uit de armoede?  

De heer Roduner: Nou ja, wat ik net probeerde uit te leggen, is dat het armoedebeleid er niet gericht is om 

mensen uit de armoede te halen. Daar hebben we andere instrumenten voor. Daar hebben we bijvoorbeeld 

een heel… Het hele participatiebeleid is daar ook op gericht, om mensen natuurlijk aan het werk te helpen. 

Maar het armoedebeleid is er volgens mij niet gericht om de mensen aan het werkt te helpen, maar mensen 

te ondersteunen die, ja, in armoede leven. Dus dat is volgens mij ten aanzien van het tweede punt. 

De voorzitter: Nog een nabrander van de heer Van Kessel. Gaat uw gang. 

De heer Van Kessel: Ja, hoor ik nu… Eén: hoor ik nu een ‘ja’ of een ‘nee’? En ten tweede: hoor ik nu duidelijk 

dat de wethouder zegt dat het armoedebeleid in Haarlem niet gericht is om mensen uit armoede te halen? 

Hoorde ik dat juist? Nee, dan hoor ik het graag nog een keer. Of zal ik de handeling erop naslaan, maar… 

De voorzitter: Wethouder, legt u het nog één keer uit. 

De heer Roduner: Het armoedebeleid, zoals we het in Haarlem hebben, is natuurlijk niet ons instrument om 

mensen uit de armoede te halen, noodzakelijkerwijs. Het is een… In eerste instantie is het gericht op het 

ondersteunen van mensen die in armoede zijn. Ik denk dat dat ons belangrijkste doel is met dit beleid. We 

kunnen het hebben over, nou ja, waar zou een grens moeten liggen om te zorgen dat werken loont? Dat is een 

discussie die hier natuurlijk ook wel eens is teruggekomen van: waar dan zou je dan de grens moeten leggen? 

Zou je die wat hoger moeten hebben, als we het over de inkomenstoeslag hebben? Dat is nou net dat 

instrument waarin we juist mensen kunnen stimuleren om te werken, omdat we… we zijn wettelijk verplicht 

om de inkomenstoeslag te hebben. Als we die op honderd procent houden is er voor mensen eigenlijk geen 

prikkel om, bijvoorbeeld, tijdelijk te gaan werken uit de bijstand, als dat mogelijk is. Of tijdelijk banen aan te 

nemen. Die inkomenstoeslag kan helpen om, als we die grens wat hoger leggen dan die honderd procent, om 

mensen extra te prikkelen om ook werk aan te nemen. Dus ik… Maar ik zie het armoedebeleid niet primair 

gericht om te zorgen dat, als doel, dat we mensen aan het werk krijgen. En nogmaals, volgens mij hebben we 

daar andere instrumenten voor.  

De voorzitter: Als ik een beetje mag helpen, voorzitter, de naam van dit agendapunt is ook niet 

‘armoedebeleid’ maar ‘minimabeleid’… 



De heer Roduner: Excuus, ja…  

De voorzitter: En dat is… 

De heer Roduner: laten we het dan ‘minimabeleid’ noemen. Ja. 

De voorzitter: Deze… of althans… Misschien maakt dat, is dat een verhelderende opmerking. Dat wou ik even 

toevoegen. Ja, het gaat allemaal af van uw tijd, maar gaat uw gang… 

De heer Van Kessel: Ja… Oh, drie minuten, nee die gaan we niet volmaken. Eigenlijk is mijn vraag, maar ik weet 

niet of ik die dan aan de wethouder moet stellen of misschien op een ander moment. Maar daar kunt u mij 

als… vast bij helpen. Maar wanneer gaan we het hier dan wél over hebben? Dus wat is dan het geëigende 

moment voor deze commissie om te praten over hoe wij mensen niet helpen die in armoede zijn, maar hoe 

we ze eruit krijgen? Wat is dan het moment daarvoor? 

De voorzitter: Zal ik dat even beantwoorden voor… Het is namelijk een van de orde-dingetje. Het staat in de 

jaarraadagenda staat het vermeld. En dan kunt u precies zien wanneer dit aan de orde komt.  

De heer Kessel: En dat was wanneer? 

De voorzitter: Het is… Een jaarraadsagenda staat op de agenda. Het staat erin en het valt waarschijnlijk onder 

participatie, maar dat… daar kan ik me in vergissen. Maar het staat in ieder geval genoemd in de 

jaarraadsagenda. Staat op uw ’…’.  

De heer Roduner: En natuurlijk gaan we dan, in die evaluatie, ook kijken, want dat was ook nog een vraag van 

u van: hoe de arm… hoe het minimabeleid en de doelgroep zich ontwikkeld heeft. Maar dat denkt… Aan de 

hand van de cijfers zouden we dat toch wel, zouden we daar een beeld van moeten kunnen krijgen. We zijn 

die pilot gestart, reageer ik even op de SP, over voeding. Daar zijn we net mee gestart, dus we… nog volgens 

mij een beetje te vroeg om te kijken of we het verder gaan uitbreiden. Maar daar houden we natuurlijk een 

vinger aan de pols hoe dat gaat. De iPads, tablets en laptops die hebben we… zijn we inderdaad mee gestart. 

Dat was een behoorlijke aanvraag naar, dus dat werd ook een beetje te veel voor het Fonds Urgente Noden 

die dat, op dat moment, deed. Dat is op een gegeven moment stopgezet. Heeft dat wel de aanvragen verder 

afgewikkeld. En Stichting Leergeld neemt dat, als het goed is, in mei over. Dus op die manier wordt het dan 

verder gedaan. De Voedselbank waren een aantal vragen over. Die worden niet… De subsidie voor het 

Voedselbank, continueren van de Voedselbank wordt uit de sociale basis gefinancierd, als ik het goed even… 

als ik het goed heb. En niet uit het minimabeleid, structureel. Dus op die manier is de… op die manier is de 

structurele financiering wel geborgd. Wij hebben in Haarlem, als ik het goed heb, ten aanzien van het 

vastgoed, ik ben geen wethouder Vastgoed, maar wel het beleid dat we de… het vastgoed… de intentie om 

dat ze nu eigenlijk kostendekkend te verhuren. Dus in ieder geval… Dus daarmee vragen we de stichtingen die 

gehuisvest zijn in ons gemeentelijk vastgoed ook de volle mep, om het even zo te zeggen. Maar om ze te 

ondersteunen hebben we juist het doel om dan met subsidies dat te ondersteunen. Vroeger was er sprake van 

veel kruissubsidiëring, of vastgoed om niet ter beschikking gesteld. Maar die… nou dat stuk gaan we dus met 

de Voedselbank anders doen. Los van het feit dat de Voedselbank uiteindelijk een andere locatie moet zoeken. 

Maar daar heeft ze dus ook subsidie voor gekregen. De vijf fte, dat is tweehonderdvijfenveertigduizend euro, 

was volgens mij een vraag over. Ja, we hebben geconstateerd, we hebben het armoedebeleid afgelopen jaren 

uitgebreid. Dat vereist toch ook ambtelijke, extra ambtelijke inzet. Daar hebben we in eerste instantie, eerst in 

instantie, flexibel budget… flexibel… gebruik gemaakt van het flexibel budget. Dat zetten we nu om naar het 



vast personeel, waarvan we één iemand uit het doelgroepenregister hebben weten te… in te passen, die ook, 

overigens, weer is doorgestroomd naar een betere functie. Dus dat is goed voor… ook goed, denk ik, op dat… 

op die manier.  

De voorzitter: U heeft er twee interrupties. Ik begin bij mevrouw Özoğul. 

Mevrouw Özoğul-Özen: Die vijf fte, wordt dat nu dan van het minimabe… gelden betaald, of niet? 

De heer Roduner: Ja, zit in het totale budget ja.  

De voorzitter: Mijnheer Smit. 

De heer Smit: Mijnheer de wethouder, u verrast mij met uw opmerking. Heel positief. Eén persoon 

ingestroomd, doorgestroomd. Geeft dat weer opnieuw iemand de kans om ook weer in te stromen en door te 

stromen? 

De voorzitter: Wethouder. 

De heer Roduner: Ja, want die plek moet natuurlijk vervuld worden. Maar dit is denk ik wel een thema, 

volgens mij, meer het personeelsbeleid-thema; hoe… Want ik zou het niet allen op deze vijf fte willen 

specificeren, maar laten we het dan hebben over het hele personeelsbeleid van de gemeente Haarlem, waar 

we natuurlijk kijken hoe we dat nog… nou, hoe we ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daar 

kunnen inpassen. We hebben nog een taakstelling op het gebied van garantiebanen. Maar als dit een mooie 

plek is, dan is dat, wat mij betreft, een mooie plek waar mensen kunnen instromen en, hopelijk, dan ook 

doorstromen.  

De voorzitter: Mijnheer Smit. 

De heer Smit: Dank u wel, voorzitter, dat u meekeek. 

De voorzitter: Kijk… Ik kijk even naar de… 

De heer Smit: Ja, nee… ik keek, maar als u kijkt… 

De voorzitter: U zag het hè? Alvast een waarschuwende blik naar achter. 

De heer Smit: Ja, maar toch, weer vier seconden verloren. Mijnheer de wethouder, ja we hebben een aantal 

opdrachten. En ik kijk met u mee. Maar het zou… ik zou waarderen als u er blijk van geeft, als het college er 

blijk van geeft, dat we juist in deze doelgroepen proberen bij voorrang geschikte mensen te vinden voor, met 

name, taken die we uitbreiden, zoals hier, of tijdelijk extra personeel, dat we die eerst hier vandaan halen. En 

dat past natuurlijk in meerdere opdrachten die we hebben, maar ik hoop dat u ons daar ook over blijft 

informeren hoe u zich daarvoor inzet. 

De heer Roduner: Ik zal het in ieder geval in het college bespreken. Want het lijkt me ook, nou ja wat ik al zei: 

we hebben ook een extra uitdaging op het gebied van garantiebanen, mensen met een afstand van de 

arbeidsmarkt. Doen we best goed. Er moeten nog een aanzienlijke hoeveelheid extra mensen in de gemeente 

instromen om aan onze doelstellingen te voldoen, onze landelijke doelstelling, onze taakstelling. Dus daar is 

een… daar is al aandacht voor, maar ik zal het nog een keer in het college bespreken. Actiepartij had nog een 



vraag over de uitnuttiging van de bijzondere bijstand, daar kom ik denk ik even later op terug. Een vrij 

technische vraag. Dan heb ik nog de vraag van Jouw Haarlem over de Haarlempas. Nou ja, wat we nu doen 

aan, ieder geval, al onze bijstandsgerechtigden of mensen die bijstand ontvangen sturen we automatisch de 

Haarlempas toe. In het debat in Oost, was ik ook bij, daar hebben we gesproken over ‘Haarlempas voor 

iedereen’. Als we daar dezelfde voordelen aan hangen die de Haarlempas biedt voor mensen met een 

minimuminkomen, dan wordt het een hele dure grap. Dat is een ingewikkelde. Dus dat is, volgens mij, nog wel 

even de uitdaging: hoe… Ik heb nog niet heel veel signalen binnen gekregen dat de Haarlempas per se iets is 

waar mensen zich voor schamen. Sterker nog: drieënzeventig procent heeft hem nu. Dus we hebben… we zien 

juist dat dat verhoogd wordt, dat dat percentage verhoogd wordt. Maar de Haarlempas voor iedereen is nog 

wel een ingewikkelde ook, budgettair.  

De voorzitter: Mevrouw Timmers-Auke. 

Mevrouw Timmer-Aukes: Misschien een idee om de Haarlempas dan wel voor iedereen, maar aan de 

achterkant dan gewoon een ander iets te hebben. Dat als de één dan naar een museum gaat, of iets, dat-ie 

dan wél en een ander dan niet. Maar dat je het niet kan zien aan het pasje zelf, maar dat aan de achterkant 

allemaal technische dingen zitten, dat je het… 

De voorzitter: De wethouder. 

De heer Roduner: Dat is… dat is een idee dat volgens mij ook toen, die avond, ter tafel is gekomen. Volgens mij 

Trots heeft daar ook weleens een technische vraag over gesteld. Ik zal nog even laten uitzoeken of dat, hoe 

dat mogelijk is. Daar zit ook bij dat sommige organisaties ook, nou ja, dus daar zit, zal ik maar zeggen, ook het 

voordeel bij wat we van de Haarlempas hebben. En de vraag is dan natuurlijk een beetje: als je hem… straks 

een pas hebt zonder enig voordeel, als Haarlemmer, wat doe je daar dan precies mee? Dus ik vind de 

Haarlempas, laat ik dat vooropstellen, absoluut niet iets waar je je voor moet schamen. Laten we dat ook met 

z’n allen uitdragen: dat de Haarlempas niks is waar je je voor moet schamen. Maar sterker nog: waar we trots 

op zijn dat we dat als Haarlem hebben voor onze Haarlemmers. Maar ik zal nog even later… Het is een idee 

wat al vaker is langsgekomen, dus het is goed, denk ik, als we dat, inderdaad, nog gewoon even één keer goed 

laten uitzoeken.  

De voorzitter: Mijnheer Trompetter. 

De heer Trompetter: Ja, dank u wel voorzitter. Nou, er is ooit gebruik geweest dat… De Haarlempas was ooit 

eens beschikbaar voor alle Haarlemmers. Alleen dat betekent wel dat Haarlemmers hier ‘…’ minimaregels 

geen recht op hadden, daar een bedrag per jaar voor betaalden. Maar ik weet niet of dat nu de oplossing zou 

moeten zijn. Maar dat is ooit zo geweest, om het ‘…’ vergeten, maar… dat was het. 

De heer Roduner: Nou, dat zou een manier kunnen zijn om in ieder geval financiële probleem dan op te 

lossen, als we daar… Maar ik weet niet hoe groot die behoefte is dan, van andere Haarlemmers. Maar laat ik 

dat idee dan ook meenemen. 

De heer Oomkes: Je zou zo’n pas ook kunnen koppelen aan andere voorzieningen, zoals… 

De voorzitter: Mijnheer Oomkes. 

De heer Oomkes: O… Zoals de openbare… Sorry… Zoals de openbare bibliotheek. 



De heer Roduner: De Haarlempas is gekoppeld aan de bibliotheek, want dat maakt de bibliotheek gratis, dus 

dat is al heel mooi… mooi deel daarvan. 

De voorzitter: Mijnheer El Aichi. 

De heer El Aichi: Dank u wel. U geeft aan dat de aanvraag van laptops via Leergeld aangevraagd kunnen 

worden. Hoe is dit met de doelgroep gecommuniceerd?  

De heer Roduner: Ja, volgens mij is dat wel gewoon… O, dat is niet gecommuniceerd. Maar dat heeft er ook 

mee te maken dat Stichting Leergeld dus nog, per 1 mei, moet starten. Maar laten we zorgen dat we, op dat 

moment, dat ook duidelijk communiceren. Wat ik u in ie… vorige keer in de commissie al wel heb gemeld: we 

hebben die op een gegeven moment een knop op de Haarlempagina neergezet waar iedereen onmiddellijk 

een link vindt naar alle minimumregelingen. Laat ik in ieder geval zorgen dat daar dan ook duidelijk op komt 

dat Stichting Leergeld daar nu aan zet is. Dan zijn we, volgens mij, door de vragen heen. 

De voorzitter: Klopt dat? Zijn we door de vragen heen? Wethouder heeft niet gemist? En we zijn ook door de 

antwoorden heen. Eerst even kijken hoor. Dan is het zo meteen is het pauze, eigenlijk nú is het officieel pauze. 

Maar, blijf nog even zitten, want we gaan nu eerst even de rondvragen voor de wethouder nog even doen. 

Rondvraag voor de heer Roduner? Mijnheer Trompetter. 

De heer Trompetter: Ja dank u wel, voorzitter. Mijn rondvraag gaat over het volgende. Er was op 7 april in het 

nieuws dat mensen die generaal pardon hebben gekregen in Nederland, die waren eerst vrijgesteld voor… en 

het verlengen van een bedrijfsvergunning moeten we nu vierhonderdéén euro per gezinslid voor gaan 

betalen. Meestal werken die mensen al tien, vijftien, twintig jaar in Nederland, zijn die gewoon aan het werk 

en geïntegreerd. En mijn vraag is of het mogelijk zou zijn dat die mensen, die niet al te veel inkomen hebben, 

een renteloze bijzondere bijstandslening zouden kunnen krijgen, zoals in Den Haag gebruik is. Ik wil daar ook 

eventueel wel een motie voor schrijven, als dat nodig is, maar die vraag wil ik even stellen. 

De voorzitter: Wethouder. 

De heer Roduner: Als het goed is zijn ze… komt-ie daarvoor gewoon in aanmerking. Bijzondere bijstand is voor 

kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden, maar waar mensen niet redelijkerwijs voor hebben kunnen 

reserveren. Ziet opeens dat er een plotselinge verhoging is en dat het een behoorlijk bedrag is wat mensen 

moeten betalen. Dus daarmee lijken ze, in eerste instantie, in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand. 

Dat zal over, bij de volgende periode, over vijf jaar, waarschijnlijk niet meer het geval zijn. Want nu is bekend 

wat de kosten zijn en nu verwachten we dan, in de toekomst ook, dat mensen daarvoor gaan reserveren. 

Maar de komende vijf jaar kunnen mensen daar waarschijnlijk nog bijzondere bijstand voor aanvragen. 

De voorzitter: Nog een verhelderende vraag. 

De heer Trompetter: Nou, eerst dat ‘waarschijnlijk’, ‘misschien’, of is het ‘ja’? En… Want een ‘misschien’ of een 

‘waarschijnlijk’ zou ik dan toch met een motie, eventueel, wel nog willen ‘…’ inbrengen. 

De heer Roduner: Het begon met een ‘ja’, dus… Maar ik weet niet precies wanneer de termijn… Ik zal nog even 

laten uitzoeken wanneer de termijn stopt, dat dat dus niet meer kan. Dus, nou, over vijf jaar niet meer en nu 

een ‘ja’. 



De voorzitter: Korte verhelderende vraag? 

De heer Trompetter: Kan het ook actief worden gecommuniceerd naar de mensen? Want ik denk dat mensen, 

die zijn er zich nogal rot geschrokken van wat ze ineens moeten gaan betalen. Kunnen we dat via de website, 

of wat dan ook, doen? Of via sociale wijkteams… Ik weet het niet, maar… 

De heer Roduner: Ik weet ook niet precies, uit m’n hoofd, hoe groot de doelgroep is. Maar misschien dat we, 

inderdaad, bij de bijzondere bijstand, nog even kijken of we het iets op de website kunnen aanpassen daarbij. 

Dat het in ieder geval ergens… ergens te vinden is. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Mijnheer Trompetter u bent al door uw spreektijd heen. En we moeten 

nog een hele avond, dus we gaan even kijken hoe we dat straks gaan oplossen. Zijn er verder nog rondvragen 

voor de heer Roduner? Dan heb ik nog één kleine vraag. Ik heb… Mij is opgevallen, en u allen denk ik, dat het 

best wel druk is hier nu aan deze tafel. Dus ik heb het volgende voorstel: dat na de pauze, dat, we hebben heel 

veel schaduwraadsleden ook aan tafel, wat we enorm gezellig vinden, maar niet iedereen hoeft over elk 

onderwerp te spreken, neem ik aan, dat als je weet dat als je eigenlijk niks te zeggen hebt over een bepaald 

onderwerp, dat je dan even op de tribune gaat zitten en gewoon plek biedt die aan de mensen die wél wat 

willen zeggen over het onderwerp. En als je dan aan zet bent om je bijdrage te leveren over het onderwerp 

waar je wél voor bent gekomen, dat je dan even wisselt met degene die op de plek zit die… op jouw plekje zit, 

zeg maar. Is dat een… is dat een voorstel wat uw goedkeuring kan wegdragen? Mevrouw Özoğul. 

Mevrouw Özoğul-Özen: Ik wil daar wel over nadenken. Alleen er zijn momenten dat je wil overleggen. En ik 

kan niet naar de tribune heen en weer lopen.  

Mevrouw Sterenberg: Ik vind… Nu vind ik, zeg maar, praktisch gezien, ook even bedenkende dat dit de eerste 

commissievergadering is voor velen, vind ik het toch wel sympathiek als er iemand naast kan zitten die 

eventjes iets in kan fluisteren. Dat lijkt me over een half jaar een ander geval, maar nu lijkt het me heel fijn 

voor iemand die hier zit, dat er iemand naast zit die nog even net iets in kan fluisteren. 

De voorzitter: Oké. Dat zet uw bijdrage in een geheel nieuw daglicht, mijnheer Van Kessel. Goed, maar dat lijkt 

me een sympathieke oplossing. Ja dan is het inderdaad… dan zal af en toe een microfoon gedeeld moeten 

worden en dan hoop ik dat er niet al te veel rotzooi van komt, zeg maar. En anders ben ik er altijd nog om de 

boel te sussen. Dus ik wens iedereen heel smakelijk eten en tot zo meteen. We zijn hier terug om… ja… vijf 

over half acht, ik… We zijn wat later begonnen met de pauze, dus vijf over half acht terug hier.  

11. Pauze 18.45 - 19.30 uur 

Spreektijd voor belangstellenden 

De voorzitter: Dames en heren, hartelijk welkom terug bij deze vergadering van de commissie Samenleving. 

Het is vandaag 19 april. En mag ik mijnheer De Lint en mevrouw Stroo verzoeken om verder te appen, dat 

scheelt weer. Even een hui… een mededeling van huishoudelijke aard: wij worden gefilmd. Dit zijn camera’s, 

dat hebben we waarschijnlijk allemaal wel door, we hebben waarschijnlijk thuis ook weleens gekeken. Er is 

iets mis met de camera’s. En ik zal uitleggen wat er mis is met de camera’s. Als u, mijnheer De Lint, aan het 

woord bent, is mevrouw Stroo in beeld. Dus hou er rekening mee. Dus dat u niet dan in uw neus gaat 

peuteren, maar… En dat geldt niet alleen voor u, maar dat geldt voor de hele commissie. De camera’s staan zó 

ingesteld dat ze niet helemaal… ze kunnen ons niet goed vinden. Ja, is een optie, maar ik weet ook niet precies 



waar jullie dan… welke kant op moeten buigen. Maar houd er rekening mee, dat als je naast iemand zit die aan 

het woord is, dat jíj in beeld bent. Dus neuspeuteren, en dergelijke, nog even uitstellen, dan… Dat zou mijn tip 

zijn. Goed. Af en toe hebben wij insprekers over onderwerpen die niet op de agenda staan. En die hebbend 

dan, die krijgen dan de tijd om hier in te spreken. Dit zou het moment zijn, na de pauze, volgens de nieuwe 

agenda, dat zij de mogelijkheid krijgen om in te spreken. Maar ik geloof niet, tenzij ik me vergis, dat er 

insprekers zijn over niet op de agenda staande onderwerpen nu op de publieke tribune. Die zijn er niet, maar 

er mogen… normaal gesproken kan het zijn dat er insprekers zijn en dit is dan het moment dat zij hun zegje 

kunnen doen. Maar vanavond niet. Mag wel, maar ze zijn er niet. Wij gaan door naar agendapunt 13. 

12. Aardgasvrij bouwen Rudolf Steiner College en Rudolf Steiner School (MS) 

De voorzitter: Naast mij heeft plaatsgenomen, heeft de heer Merijn Snoek. En u bent wethouder op dit 

onderwerp… 

De heer Snoek: Dat klopt. 

De voorzitter: … Want u gaat over onderwijs. Aardgrasvrij bouwen Rudolf Steiner College en de Rudolf Steiner 

School: dit punt is geagendeerd door GroenLinks, dus ik wou mevrouw Timmer-Aukes als eerste het woord 

geven. Nee, die is… 

Mevrouw Timmer-Aukes: Dank, dank u wel voorzitter. Dit is ook mijn eerste vergadering. Ik heb al lang veel 

gezegd, maar omdat mijn collega naast me zich uitgebreid heeft voorgesteld, stel ik voor… Gisteren had ik een 

column geschreven in de Metro; lees die, dan weet u heel veel van mij. En dan… Ik sta open voor vragen en 

alles. Dus dat even, heel kort, over mij. Gaan we nu verder over het aardgasvrij bouwen, want dat is natuurlijk 

helemaal een GroenLinks-dingetje. Wij zijn dan ook heel blij met dit project. Fantastisch natuurlijk dat zo’n… 

om koploper te zijn op het gebied van energietransitie in Haarlem en om dat hier te hebben. Juist voor 

kinderen die in de toekomst de energietransitie naar duurzame energie zullen moeten aangaan, is het een 

prakti… prachtig voorbeeld voor de toekomst. En GroenLinks staat daarbij natuurlijk voor een duurzame 

toekomst. We hopen dat kinderen dan ook actief worden betrokken bij de ontwikkeling van duurzame 

toekomst op hun eigen school, middels een educatief programma. En eigenlijk zijn de vragen aan de 

wethouder van: wanneer worden eigenlijk alle scholen in Haarlem duurzaam? En kunnen alle scholen die 

nieuw worden gebouwd, of in ieder geval verbouwd worden, niet duurzaam worden gemaakt? En denk daarbij 

dan niet alleen maar aan het aardgasvrij, maar ook, bijvoorbeeld, aan zonnepanelen op het dak: kan al heel 

klein. Ja, en daar wilde ik het eigenlijk hierbij laten. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Timmer-Aukes. Het woord is aan de heer De Lint. 

De heer De Lint: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, wij vinden aardgasvrij bouwen van scholen 

een goede zaak. Hiermee is dus niet gelijk uitsluitend een GroenLinks-dingetje. Over de vraag van GroenLinks; 

ik heb technische vragen gesteld op dit onderwerp die daar ook op ingaan. Dus misschien eens interessant om 

naar te kijken. Maar wij kunnen ons goed vinden in dit collegebesluit. Dit is de eerste keer, volgens mij, dat dit 

in Haarlem gebeurt en we zijn ook benieuwd naar het uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat de wethouder ons 

goed op de hoogte zal houden van de ontwikkelingen op dit dossier. Dan heb ik nog een vraag aan de 

wethouder, aangaande argument nummer 5. Het financiële voordeel van het aardgasvrij bouwen is nu voor de 

school en wordt geïnvesteerd. Welnu, het Rudolf Steiner College heeft toegezegd dat zij honderdvijftigduizend 

euro bijdraagt aan het aardgasvrij maken van beide schoolgebouwen. Dit is echter gelijk aan het minimale 

financiële voordeel van honderdvijftigduizend euro. Dit voordeel zou ook hoger kunnen uitvallen. In een 



optimistisch geval, is dat zo’n tweehonderdtienduizend euro. Moet het dan niet óók geïnvesteerd worden? 

Kan de wethouder het Rudolf Steiner, in dat geval, verzoeken om extra bij te dragen aan de voor… aan de 

renovatie? Daar laat ik het voorlopig bij. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer De Lint. Mijnheer IJsbrandy. 

De heer IJsbrandy: Ja, dank u wel voorzitter. Hart voor Haarlem ziet hier een project, in het Engels heet dat zo 

mooi ‘practice what you preach’. De gemeenteraad heeft vorig jaar, op 17 december, besloten dat er 

aardgasvrij gebouwd moet worden in Haarlem, voor nieuwbouw. En ja, dan moet je ook, een andere Engelse 

term: ‘put your money where your mouth is’. Dan moet je ook, wat ik zeg, opvolging geven aan dat besluit. En 

dat heeft er nu toe geleid dat er dus een aanzienlijke investering gedaan moet worden in het Rudolf Steiner 

College om, ja, niet alleen nieuwbouw, maar ook in de renovatie als geheel, dan duurzaam te maken. Het is 

ook het eerste voorbeeld waar we eigenlijk de consequenties kunnen zien van het raadsbesluit van 21 

december jongstleden om aardgasvrij tot norm te verheffen. Dit besluit leidt tot een minimale extra 

investering van vijfhonderdtweeënnegentigduizend euro, waarvan de gemeenschap 

vierhonderdtweeënveertigduizend euro gaat bijdragen. En de Rudolf Steiner, zeg maar, de rest, de 

honderdvijftigduizend voor z’n rekening neemt. Betekent dus dat vijfenzeventig procent van die investering is 

niet rendabel. Dus dat is dan in feite een investering waar geen terugverdieneffecten tegenover staan. 

Sommigen hier aanwezig zullen dit als een overwinning voor het milieu beschouwen, maar Hart voor Haarlem 

is hier niet van overtuigd. Een berekening van de CO2-effecten van de verschillende varianten hebben we in 

de stukken ook niet mogen aantreffen. En het is nou eenmaal een feit, op dit moment, dat als je 

gasverwarming vervangt door elektraverwarming… dat elektriciteit, zolang het nog voornamelijk met 

kolenstroom gemaakt wordt, aanzienlijk vervuilender is dan dat gas wat je daarvoor uitspaart. Op 1 juli, 

aanstaande… 

De voorzitter: Mijnheer IJsbrandy, u heeft een interruptie van de heer Visser. 

De heer IJsbrandy: Dat is toch niet de bedoeling, dat een raadslid interrumpeert? 

De voorzitter: Ik snap uw verwarring. Want u mag interrumperen maar als, ik zal het even uitleggen, als de 

wethouder aan het woord is en iemand interrumpeert op de wethouder, is het niet de bedoeling dat een 

ander raadslid dan weer gaat interrumperen op de interruptie. Dus daar zit de verwarring denk ik. Maar u kunt 

wél op elkaar interrumperen, tot u erbij neervalt, binnen de tijd hè.  

De heer Visser: Ja, u heeft het over kolenstroom. Maar feit is wel, dat we met enorme verduurzaming van de 

energievoorziening bezig zijn. Dat er gigantisch veel windmolens op zee geplaatst gaan worden en dat binnen 

niet afzienbare tijd, nou misschien zo’n beetje zodra deze school wordt opgeleverd, die verhouding best wel 

aan het doorslaan. Ik geloof dat één derde van onze energie strak van de Noordzee afkomt. Dus is uw verhaal 

niet binnen een paar jaar achterhaald? 

De heer IJsbrandy: Nou, daar moet u de cijfers maar eens goed op nakijken, dat gaat echt nog wel even duren 

voordat we de hele stroom in Nederland echt groen maken, dus niet groen inkopen, maar groen maken. 

Omdat we natuurlijk ook, inderdaad, ook aan het elektrificeren zijn. We zijn elektrische auto’s erbij aan het 

zetten, warmtepompen et cetera. Dus de energie, of de elektriciteitsvraag die zal ook nog toenemen. Dus we 

zullen al… Duitsland is daar ook een voorbeeld van… enorme bijbouw van duurzame stroom, toch leidt dat 

maar heel beperkt tot een echte, ja, CO2-winst, zeg maar, voor de economie als geheel. Dus zo snel gaat dat 

allemaal niet. Dat wordt nog weleens overschat, helaas. Ik werk al twintig jaar in de energiesector dus ik heb 



er wel een beetje verstand van. Wat in de stukken ook stond, was dat op 1 juli aanstaande een nieuw pakket 

maatregelen van de Rijksoverheid van kracht zal worden. Dat is onder de naam Versnelling energietransitie. En 

dat is eigenlijk een nadere uitwerking van het Energy Performance Buildings Directive van de Europese Unie. 

Daar zit ook de zogenaamde BENG-richtlijn in, sorry voor alle afkortingen, waarover ook MoBius bericht in het 

rapport over het Rudolf Steiner. BENG staat voor bijna, let wel: bijna, energieneutrale gebouwen. BENG Is een 

geheel van eisen waaraan gebouwen, zoals ook scholen, in de toekomst zullen moeten gaan voldoen. Deze 

eisen zijn terug te vinden in het… straks in het Bouwbesluit en ook in de daarvoor geldende NEN-normering. In 

de toekomst zal zeggen dat alle vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 aan deze eisen getoetst zullen gaan 

worden. En de hele bouwmarkt, alle, ja, planners, architecten, aannemers, eigenaren, zijn zich helemaal bezig 

om, op zich, op deze normering te richten. Doel hiervan is, inderdaad, dat gebouwen, nieuwe gebouwen, bijna 

energieneutraal worden. Maar aardgasvrij is als zodanig geen expliciete eis in deze BENG-normering. De 

gekozen technieken blijven namelijk vrij. Het gaat erom, om met een pakket aan technieken de BENG-normen 

te halen, rekening houdend met de specifieke kenmerken en gebruikseigenschappen van een gebouw. 

Daarnaast gaat het er, uiteraard, ook om om dat op een economisch… zo economisch mogelijke manier te 

doen. En die, noemde net de kinderen die hier ook van moeten leren; ik hoop dat ze er ook van leren dat geld 

wél een rol speelt, zoals mijnheer Wiebes van de VVD op dit moment constant loopt te roepen: dat geld geen 

rol speelt als het om dit onderwerp gaat. Maar, helaas, uiteindelijk moet de rekening toch wel betaald 

worden. Ja, als je kijkt naar economisch optimum, dan is op dit moment zijn eigenlijk hybride oplossingen de 

optimale oplossing, waarbij eigenlijk alleen de piekwarmtevraag in de winter, dus als het onder de vijf graden 

Celsius buiten is, in feite met een gasketel dan aanvult. En de rest van het jaar kan je dan elektrisch 

verwarmen. Maar zeker voor een schoolgebouw, wat een groot deel van de tijd leeg staat, dat moet je ook 

niet vergeten, zou dat eigenlijk een optimale flexibele en relatief voordelige oplossing zijn geweest waarbij 

veel gas bespaard wordt en de investeringskosten veel gematigder waren gebleven. Maar goed, vanwege het 

besluit Aardgasvrij is daar niet voor gekozen, maar ja, daarmee laat je dus eigenlijk een economisch 

optimalere oplossing, zelfs een oplossing die CO2-technisch waarschijnlijk optimaler is op dit moment, zolang 

we nog niet al die windmolens hebben, laat je dus liggen. Ja, in nieuwe bouwzones waar nog geen gasnet ligt, 

zal aardgasvrij overigens vanzelf de norm worden, omdat netbeheerders na 1 juli niet meer verplicht kunnen 

worden om een dergelijk net aan te leggen. Maar in Haarlem vindt veel nieuwbouw in bestaande wijken plaats 

en daar ligt dus nog wel een gasnet en dat geldt ook voor de locatie van het Rudolf Steiner. Dus, conclusie is 

eigenlijk dat de vorige gemeenteraad in haar enthousiasme een beetje voor de muziek uit is gelopen. Met het 

aardgasvrij-besluit komt de gemeente niet alleen nu voor hoge kosten te staan, maar we lopen eigenlijk ook 

het risico dat we straks in allerlei juridische conflicten terechtkomen omdat bouwheren zich na 1 juli op de 

BENG-normering zullen gaan beroepen. Nou, dat kan dus tot extra kosten en projectvertraging leiden. En dat 

is ook niet iets waar we op zitten te wachten. Hart voor Haarlem zal de nieuwe raad en het college daarom, 

middels een motie, oproepen om het aardgasvrij-besluit van 21 december zodanig te amenderen dat we op 1 

juli aanstaande weer consistent zijn met de landelijke regelgeving op dit punt en dus ook dit soort grote 

overinvestering in de toekomst kunnen gaan vermijden.  

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer IJsbrandy. Mevrouw Sterenberg. 

Mevrouw Sterenberg: Ja dank u wel, voorzitter. Ja, nou wij zijn gewoon heel erg positief over dat we deze stap 

gaan zetten. We moeten er toch allemaal vanaf, dus we moeten eraan. En wat we deze dagen ook heel veel 

voorbij zien komen, is landelijke berichtgeving, de provincie Limburg heeft volgens mij deze week een bericht 

eruit gedaan dat ze honderdzeventig miljoen aanvragen bij het Rijk aan duurzaamheidsgelden, om te zorgen 

dat ze daar enorme stappen kunnen maken. Volgens mij moeten wij als Haarlem ook wel ergens een loketje 

bij het Rijk kunnen vinden als het ook om dit soort projecten gaat. Want dit zijn natuurlijk de mooie verhalen 



naar buiten toe, ook voor het Rijk heel mooi; scholen worden aardgasvrij. Nou, laten we dan ook een beetje 

mee fl… de vruchten mee plukken van die boom in het positieve landelijke stroom en hier daarin meegaan. 

Maar dan ook even de vruchten plukken dat we daar ook wat financiering voor loskrijgen. Dus ik wil de 

wethouder oproepen om z’n uiterste best te doen om van ieder potje gebruik te maken omdat wij het geld 

hier nog heel hard nodig gaan hebben voor alle andere projecten die we ook willen gaan uitvoeren om 

Haarlem duurzamer te maken. En ik hoor graag of dat al is gedaan. En zo niet: hoe u dat gaat doen en of u 

daar dan op terug kan komen. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Sterenberg. Wie mag ik het woord geven? Mijnheer Trompetter. 

De heer Trompetter: Dank u wel, voorzitter. Heel kort, gezien de tijd. Ik heb ook technische vragen gesteld 

over de advieskosten. Het is niet gelukt om een aanvraag te doen voor die advieskosten bij de Nationale 

Onderwijsgids omdat het… uit beantwoording bleek dat dat pas in januari is aangevraagd. Dat had ook in 

december nog gekund, maar het is niet gebeurd. In die advieskosten gaan uit van maximaal zevenduizend 

euro. Er staat hier vierenvijftigduizend euro, dus op zich, voor het plan, maar niet voor de advieskosten die… Ik 

heb ook gevraagd naar de raming van die advieskosten. Dat is gewoon op basis van het totaalproject. Ik vind 

ze echt aan de hoge kant.  

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Trompetter. Mevrouw (…), niks zeggen. Mevrouw Zwiers? Mevrouw 

Zwiers, gaat u gang. 

Mevrouw Hoek-Zwiers: Dank je wel, voorzitter. OPHaarlem zou ook heel graag willen weten of er meer inzicht 

is in nieuwe, mogelijke nieuwe projecten op dit gebied. En dan in relatie tot de beschikbare middelen. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Zwiers. Mijnheer De Lint. 

De heer De Lint: Ja, wederom, ik heb technische vragen gesteld die, volgens mij, precies dát moeten 

beantwoorden. 

De voorzitter: Wie mag ik het woord geven? Ik mag het woord geven aan de wethouder. Gaat uw gang. 

De heer Snoek: Ja, dank u wel. Leuk om bij een nieuwe commissie nieuwe commissieleden te ontmoeten op 

deze manier. En ook met een leuk onderwerp, volgens mij. Dank ook voor de steun die ik bij veel partijen 

hoorde, voor dit besluit om, nadat we met elkaar het besluit hebben genomen om aardgasvrij te gaan werken, 

ook de eerste nieuwbouw en verbouwing school, die we op onze agenda kregen, ook aardgasvrij te krijgen. 

Dat kost wat extra. Ik denk dat dat één: ook wat extra kost omdat het een lopend proces was, waar al een 

ontwerp lag. En ook omdat we in een soort van overgangsfase zitten, waarin we als gemeente wel zeggen: hé, 

wij willen aardgasvrij, maar nog niet de landelijke norm is. En op het moment dat dat gewoon wettelijk 

verplicht wordt gesteld, ja dan gaan… dat gaat dan opgenomen in het Bouwbesluit en dan zijn dát weer de 

kosten. Dus dan zijn het geen pluskosten meer, maar is dat gewoon de reguliere kosten. Maar we zijn in een 

overgangsfase. We willen voorloper zijn als gemeente. En we geven hier het goede voorbeeld. En ik ben blij 

dat we dat ook samen doen met het Rudolf Steiner College en de school zelf. Dat geeft eigenlijk antwoord op 

de vraag van het CDA. Die zegt van: zou die school nou niet meer kunnen betalen? Ik kan hem ook omdraaien. 

Wij zijn als gemeente verantwoordelijk, we hebben de wettelijke verplichting voor de onderwijshuisvesting, 

wij moeten die school bouwen en overdragen aan het schoolbestuur. En in theorie had het Rudolf Steiner 

kunnen zeggen: nou, u bouwt maar en ik zie wel of-ie aardgasvrij is of niet, wij betalen geen stuiver mee. 

Gelukkig was het ook de ambitie van het Rudolf Steiner om in deze fase het gebouw, waar zij nog dertig jaar 



en misschien nog wel honderd jaar mee door mogen, aardgasvrij opgeleverd kregen… opgeleverd te krijgen, 

en hebben zij gezegd: daar willen we dan ook een bijdrage aan leveren. En ik vind de bijdrage, zoals die door 

heb beschikbaar is gesteld, de verwachte exploitatiewinst van hen doorberekend, vind ik positief. Wat we niet 

gaan doen is nou de komende dertig jaar gaan meten hoe het precies met het energieverbruik zit, om dan 

achteraf te kunnen afrekenen. Maar ik interpreteer uw vraag als zodanig van: wees altijd kritisch en blijf 

kritisch kijken met de schoolbesturen naar wie heeft nou eigenlijk welke baten en hoe ga je daar met elkaar 

mee om? Dat doen we ook breder, in het kader van het kwaliteitskader wat we opstellen. En, nou vergeet ik te 

zeggen, dat de overgang van de ene raad naar de andere in het SLO wat we nog vlak vóór de wisseling 

besproken hebben, zit een aantal uitwerkingslijnen en één daarvan is een kwaliteitskader waarin we met 

scholen in gesprek gaan over: welk kwaliteitsniveau, welke Frisse Scholen-norm hanteren we nu eigenlijk? En 

welke middelen hebben schoolbesturen zelf om te investeren in, bijvoorbeeld ook, duurzaamheid. En daar 

willen we dan ook… Hoe daar duurzame afspraken over maken. Maar het is niet mijn voornemen om nu dertig 

jaar te gaan monitoren bij het Rudolf Steiner en dan te zeggen: nou, kan ik nog een keer afrekenen? 

Overigens, aan de andere kant; mocht de meerkosten meevallen, dus de investering lager uitvallen dan dat we 

nu begroot hebben, dan zal dat voordeel ook voor de gemeente zijn en zullen we ook niet naar het Rudolf 

Steiner gaan om te zeggen: nou, je hoeft iets minder te betalen. Dus hij werkt aan twee kanten. GroenLinks… 

nou, uiteraard blij met dit besluit en vraagt ook aandacht voor duurzaamheid in de breedte op scholen. Ik ken 

veel eco-scholen, projecten die op scholen uitgevoerd worden. Dat is overigens aan de scholen zelf om dat te 

organiseren. De schoolbesturen investeren ook veel. Dunamare heeft bijvoorbeeld de afgelopen jaren veel 

geïnvesteerd in duurzaamheid. Binnenkort krijgt u hier ook de begrotingen van de openbare schoolbesturen 

en dat is misschien een mooie gelegenheid om met de schoolbesturen ook te vragen naar welke ambities zij 

hebben, want die ziet u ook in hun begrotingen terug. U zou het liefst alles verduurzamen. Nou, wij natuurlijk 

ook. Maar we zien nog wel een verschil tussen nieuwbouw die we kunnen plegen, zoals hier, en verbouwingen 

die we toch voornamelijk hebben. We wonen in een dichtbevolkte stad. Het merendeel van wat we doen in 

onderwijshuisvesting is in de bestaande bouw. En, wat ik zeg, de doelstelling om nu alles aardgasvrij, is voor 

nieuwbouw gesteld. En ik denk niet dat we… Maar ik… Dit soort ontwikkelingen gaan allemaal veel sneller dan 

ik ooit voorzag. Ik ben niet zo’n expert als Hart op dit thema vrees ik. Maar vooralsnog voorzie ik niet dat de 

verbouwingen die we in de komende jaren gepland hebben, dat zijn allemaal vérbouwingen hè, dus dat is 

geen nieuwbouw, dat we daar ook allemaal aardgasvrij in mee gaan nemen. Mochten er nieuwe 

nieuwbouwprojecten komen, dan denk ik dat we met elkaar hier de norm gesteld hebben en dat dat ook 

aardgasvrij zal zijn.  

De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Timmer-Aukes. Gaat uw gang. 

Mevrouw Timmer-Aukes: Het gaat natuurlijk niet alleen om aardgas. Natuurlijk is dat nu wel het onderwerp, 

maar misschien dat er ook kan worden gekeken naar andere manieren om toch te verduurzamen, zoals ik al 

zei: zonnepanelen op het dak of iets anders. Dus dat wil ik nog wel even meegeven. 

De heer Snoek: Ja, dat vind ik een hele goeie en het plaatsen van zonnepanelen met terugverdieneffect in 

exploitaties die we nu hebben wordt door de schoolbesturen ook gedaan. Die investeren daarin. Maar op het 

moment dat wij nu scholen verbouwen en ook weer opleveren dan denk ik ook, als het gaat over isolatie et 

cetera, dat wij ons aan de hoogste normen, of in ieder geval de norm zoals we die ons die zelf ook gesteld 

hebben in het SLO en in het Bouwbesluit moeten houden.  

De voorzitter: Mevrouw Sterenberg. 



Mevrouw Sterenberg: Ja, om even de wethouder bij te zijn: die discussie hebben we ook gevoerd. En dan krijg 

je wel de kwestie dat de scholen de vruchten van, en dat je daar dan ook een terechte verdeling in moet 

hebben.  

De heer Snoek: Waarvoor we dus dat kwaliteitskader ontwikkelen. We komen er prima uit met elkaar 

vanavond, hè? Ik ga naar Hart. Dank voor een minicollege ‘energietransitie’. Daar ga ik u niet op tegenspreken, 

want ik denk dat u meer up-to-date informatie had dan ik. U stelt: wij gaan een motie indienen om het 

aardgasvrijbesluit consequent te maken met de landelijke normen. Ik denk dat dat dan ook bij de wethouder 

Duurzaamheid… dat die daar verder op in zal gaan. Ik probeer als wethouder Onderwijs in de nieuwbouw van 

onderwijshuisvesting, te voldoen aan de wensen en ambities als we die als gemeente breed geformuleerd 

hebben. Dus mocht dat tot een ander besluit leiden, dan gaan we met Rudolf Steiner gewoon recht vooruit. 

Maar dan zal dat mogelijk effect hebben op andere nieuwbouw-onderwijshuisvestingen.  

De voorzitter: Mijnheer IJsbrandy. 

De heer IJsbrandy: Ja, wij hebben ook alle begrip voor dat voor Rudolf Steiner nu deze keuze is gemaakt, dat is 

gewoon een consequente uitwerking van het besluit van december. We willen er alleen voor waarschuwen 

dat dit geen… dat dit een doodlopende weg is, omdat we dan straks ook met de particuliere sector, ja, in grote 

problemen gaan komen als er gewoon landelijk andere normen gaan gelden dan we hier in Haarlem, in 

december, vlak voor Kerst, bedacht hebben. Dus die consistentie die moet uiteindelijk wel tot stand komen en 

dat zal ongetwijfeld goed komen. 

De heer Snoek: Ja, onze hoop is natuurlijk uiteindelijk dat de landelijke wetgeving net zo ver op de Haarlemse 

komt te liggen en dat we dan weer helemaal goed zitten. De VVD, ook positief over dit besluit. Vraagt 

aandacht voor landelijke subsidies die er zijn, wordt ook benoemd in het collegebesluit. Ik heb daar eerder 

vandaag ook nog navraag naar gedaan. Toen begreep ik dat de subsidies die op dit moment beschikbaar zijn, 

met name zijn voor installaties die weer, door… onder verantwoordelijkheid van schoolbesturen vallen. Maar 

ik wil eigenlijk nog wel even, naar aanleiding van uw vraag, teruggaan naar de afdeling Duurzaamheid, vragen; 

wat is er nou eigenlijk beschikbaar op dit gebied? Gebruiken we dat optimaal? Want het is inderdaad jammer 

als je net na december niet meer gebruik kan maken van een bepaalde subsidieregeling en daardoor misloopt. 

Dus die toezegging wil ik u doen. Ik ga even… vastleggen. En de OPH stelt de vraag, die inderdaad ook een 

technische vraag van het CDA deed al naar voor komen die vroeg naar nieuwe projecten. Ik beperk mij dan 

even tot onderwijshuisvesting, want dat is waar ik verstand van heb vanavond. Wij hebben in het SLO in ieder 

geval drie verbouwingen nog staan, op dit moment. Wij hebben geen nieuwbouw, dus dat je zegt: ergens ligt 

een veld en we gaan er een nieuwe school bouwen en die gaan we dus niet aan de aardgas doen, zoals hier. Ik 

sluit niet uit dat we dat in de komende jaren wel gaan krijgen. Hart maakt ook al opmerkingen over de 

internationale school die mogelijk nieuwe huisvesting moet krijgen. Dus ik verwacht bij nieuwbouw: ja. Bij de 

andere projecten die nu in ons investeringsprogramma zitten speelt dit niet. Wel verduurzaming maar niet 

aardgasvrij maken. En dan stelt… u linkt met de beschikbare middelen: we hebben afgesproken dat we de 

projecten voor onderwijshuisvesting begroten op reële bedragen zoals we die uit de markt halen. Op het 

moment dat aardgasvrij de norm is, dan zit dat dus ook in de marktprijs. Op het moment dat wij stellen: wij 

bouwen aardgasvrij, maar het is nog niet landelijke norm, dan zal er nog altijd een plus zijn. En dan zal ervoor 

extra middelen moeten zijn. Wat wij vóór de verkiezingen met elkaar geconstateerd hebben, is dat er een 

opgave van zo’n zestig miljoen voor onderwijshuisvesting ligt die wij nog moeten vertalen naar ons 

investeringsprogramma en moeten begroten. En die landelijke ontwikkelingen gaan dus bepalen, eigenlijk, 

hoeveel vierkante meter je van die zestig miljoen kunt bouwen. Of, dat als de prijzen ‘sky high’ worden, maar 



dat is ook nog veel meer afhankelijk van wat er in de markt gebeurt en andere… Dat gaat niet alleen over 

duurzaamheid of aardgasvrij. Dat gaat ook over, gewoon, beschikbare aannemers et cetera. Dan begroten wij 

op die marktprijs. Proberen dat ook jaarlijks, of tweejaarlijks, te actualiseren, zodat je niet na vijf jaar moet 

zeggen: ja, we hadden hem toen begroot voor vijf miljoen, maar nu kost die school alweer zeven miljoen.  

De voorzitter: Wethouder, u heeft een interruptie van de heer Oomkes. 

De heer Oomkes: De duurzaamheidsstreefgetallen in deze samenleving, 2030 en verderop, die verraden 

eigenlijk dat je er niet komt door alleen aardgasvrij te bouwen in nieuwbouw. Dat kan zijn dat je budgettair 

beperkingen hebt, maar je zal toch richting 2030 en verderop ook in bestaande gebouwen aardgasvrij moeten 

bouwen. Dat wordt ook aan particulieren gevraagd. Dus dat… nu lijkt me ook redelijk dat je dat vraagt aan 

overheidsgebouwen. 

De voorzitter: Wethouder Snoek. 

De heer Snoek: Nou ja, ik kan me goed voorstellen dat het die kant uitgaat. We zijn ook bezig met de 

ontwikkeling van warmtenetten bijvoorbeeld. Nou ik denk, als ergens in een wijk een warmtenet ligt dat de 

meerkosten voor aardgasvrij bouwen bijvoorbeeld weer niet aanwezig zijn. Dus volgens mij is de vraag veel 

meer of aardgasvrij bouwen over tien jaar nog tot meerkosten leidt.  

De voorzitter: (…) doorheen? 

De heer Trompetter: Ja, dat is het punt… ja mijn intonatie was niet voldoende hè? 

De voorzitter: Ja, u moet wel een beetje duidelijk intoneren, anders ben ik in complete verwarring. Ja mijnheer 

Trompetter, dat is een hele duidelijke intonatie. Gaat uw gang. 

De heer Trompetter: Ja dank u wel, voorzitter. Ik had… 

De voorzitter: Mag eigenlijk niet, want u heeft geen spreektijd meer. Maar vooruit, (…) 

De Trompetter: Maar ik had een vraag gesteld over advieskosten en ik heb daar nog geen antwoord van de 

wethouder op gehad. Dus… misschien nog even doen?  

De voorzitter: Was de vraag duidelijk, wethouder? 

De heer Snoek: Nee, want ik heb kort gerefereerd dat het jammer is dat we die natuurlijk gemist hebben, die 

subsidie voor die advieskosten. En u heeft een opmerking gemaakt over dat u dus de advieskosten hoog vond, 

maar dat heb ik voor, nou ja, kennis van genomen. 

De heer Trompetter: Ja, goed. Ja, ik heb het technisch nagevraagd hoe die advieskosten opgebouwd zijn. Die 

blijken niet opgebouwd te zijn, maar gewoon een percentage te zijn van… van de totale bouwsom. Dus 

eigenlijk, wat ik eigenlijk wil vragen is van: dan vind ik het bedrag wat hoog en kan het misschien nog wat 

lager? Of kunnen de werkelijke kosten lager uitvallen? Dat is eigenlijk de vraag. 

De heer Snoek: Ik denk het laatste. Dat de werkelijke kosten lager uit kunnen vallen. Het is niet ongebruikelijk 

dat je begroot, dat X-procent, je doet ook een reservering voor ‘onvoorzien’ van zoveel procent op de 

totaalsom, dus dat is niet ongebruikelijk. Ik zag de beantwoording van uw vraag, daar kijk ik niet van op. U zegt 



vervolgens; ja, die bedragen zijn hoog. Dat kan ik onvoldoende taxeren op dit moment. Maar die kunnen lager 

uitvallen.  

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Zijn alle vragen beantwoord? Ja? Dan vraag ik u nu uw toestemming om 

wethouder Snoek op het laatste onderwerp nog even vijf minuten bij te plussen? Ja? De commissie is daar… 

anders wordt het zo’n eenzijdig… Ja, ik wil met alle plezier mijn motivatie in twee regeltjes naar de griffie 

sturen, alleen het duurt allemaal zo lang hè? Goed. En dan wil ik… maar dan wil ik wel tegelijkertijd wethouder 

Snoek vragen om zijn antwoord geserieerd vorm te geven. Goed, gaan wij door naar agendapunt 14: 

Zwerfjongeren.  

14.  Zwerfjongeren (MS+JB) 

De voorzitter: Wie mag ik als eerste het woord geven op dit onderwerp? Mevrouw Sterenberg 

Mevrouw Sterenberg: Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk maar heel kort. En dat heeft ook te maken met de 

mededeling van de heer Botter van eerder vandaag. En dat betrof de Boerhaave kliniek. De heer Botter heeft 

bij de start van de vergadering aangegeven dat er een gesprek is geweest met de wijk over het plaatsen van 

speciale doelgroepen daar, ter huisvesting, en dat daar vanaf wordt gezien. Nu is het ook zo dat in de brief van 

de wethouder, van 8 maart, in de laatste paragraaf, ten slotte wordt afgesloten dat in ieder geval de in gebruik 

name van de sobere voorziening in de Boerhaave kliniek voor de bevordering van de doorstroming vanuit 

Spaarnezicht in gang wordt gezet. Kan ik uit de mededeling van de heer Botter opmaken dat dit dus niet meer 

hier gaat plaatsvinden? Ook voor deze doelgroep niet? En als dat zo is, dan hoor ik wel graag, want hier ligt 

wel een probleem, want we gaan niet voor niet die doorstroom… we wilden niet voor niets die doorstroming 

bevorderen, dus die plaatsen daar creëren; waar gaan we dan wél die plaatsen creëren en hoe snel gaan we 

dat doen? Want er ligt hier wel gewoon een probleem wat nu eindelijk een keer opgelost moet worden. En nu 

ligt er een mogelijke oplossing en die wordt aan de kant geschoven. Dus graag snel actie en een goed 

alternatief. 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Sterenberg. Mijnheer De Lint. 

De heer De Lint: Ja, dank u wel mevrouw de voorzitter. In 2016 hebben wij een motie ingediend aangaande 

zwerfjongeren. In juni 2016 zou daar werk van gemaakt worden en wij gaan ervan uit dat dit geregeld is door 

het college. En zo niet, zouden wij graag willen dat de wethouder hier iets aan doet. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer De Lint. Wie mag ik het woord geven? Dat was het? Dan is het woord aan 

u, mijnheer de wethouder. 

De heer Snoek: Ja, allereerst aan het CDA: dat was een hele goeie motie van uw fractie destijds. En die hebben 

wij uitgewerkt. En eigenlijk ook met name ook door Streetcornerwork. Waar het om gaat is dat we willen 

weten waar jongeren zijn. Op het moment dat zij zich uitschrijven dat we hen niet kwijtraken. Dat we dicht op 

de huid bij de zwerfjongeren zitten. Grootste knelpunt in dit proces blijft gewoon adequate huisvesting, 

opvangplekken in Spaarnezicht en uitstroom voor daarna. En dat brengt me ook bij de vraag van de VVD. De 

Boerhaave kliniek had een plek kunnen zijn. Op 8 maart, in de brief, was het nog een plek. Vandaag bij de 

mededeling, of misschien zelfs ook vandaag brief, is het geen plek meer. Dat vind ik jammer. Overigens, 

daarmee zeg ik niks over de geschiktheid van die locatie, maar wel over de noodzaak die daar bij de jongeren 

is voor geschikte plekken. We hebben ook deze noodzaak al in de vorige periode onderkend en daarvoor een 

speciaal taskforce opgericht die geschikte locaties onderzoekt en probeert, nou, gereed te maken en 



beschikbaar te krijgen. Meestal gaat het dan over locatie op middellange termijn beschikbaar kunnen komen. 

Maar we willen ook op korte termijn gewoon slagen kunnen maken. Daarvoor was de Boerhaave kliniek in 

beeld. Die is afgevallen. Je ziet het natuurlijk vaker, dat met kwetsbare doelgroepen, in een wijk, even nog los 

van de hele voorgeschiedenis van deze specifieke locatie, want anders gaat de heer Van den Raadt mij die 

gewoon nog een keer vertellen, dat het lastig is om daar goede plekken voor te vinden. Wij zullen ons 

inspannen om ook weer nieuwe locaties te vinden. Die heb ik nu dus niet voor u. Die had, denk ik, de heer 

Botter ook niet om vijf uur voor u. Maar ik hoop wel, dat op het moment dat we de, nou, andere plekken 

vinden, dat we met elkaar ook daar de schouders onder kunnen zetten. Want ik kan u beloven dat, ook op een 

andere plek, mogelijk ook weerstand kan ontstaan.  

De voorzitter: Mevrouw Sterenberg. 

Mevrouw Sterenberg: Ik denk dat we wel zeker kunnen weten dat er op iedere andere plek altijd weerstand 

zal ontstaan. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om een goeie afweging te maken in de urgentie van 

dit probleem. En dan de mogelijke weerstand die er is… Als wij ons beseffen dat er altijd weerstand zal zijn. Nu 

is er een locatie beschikbaar. En dat er dan ook een afweging gemaakt moet worden in weerstand, 

beschikbaarheid, kosten, maar óók in de urgentie van het probleem. En dit moet gewoon opgelost worden, 

want hierdoor stokt de gehele doorstroming. Dus er is ook jeugd die geen goede hulp, mogelijk, kan krijgen 

omdat ze er weer niet… omdat ze er niet in kunnen komen, omdat er niemand uit gaat.  

De voorzitter: Mevrouw Özoğul, ik neem aan dat u een interruptie heeft op de wethouder? Dat mag niet. Nee 

dat mag niet meer, nee, doen we niet meer. Nee, doen we niet meer. Dus, misschien… Maar misschien, 

mevrouw Özoğul, als de wethouder zo meteen aan het woord is, dat u een moment kunt vinden om alsnog te 

interrumperen. 

De heer Snoek: Ja, want ik deel gewoon helemaal de analyse van de VVD. Ik ben het met u eens dat je op zo’n 

moment de afweging moet maken en ook de urgentie van deze doelgroep daarbij moet wegen. Dat heeft, in 

dit geval, ook meegewogen. Maar ook afspraken uit het verleden. Het voort… Het proces wat voorafgegaan is 

aan het gebruik of… en het gebruik van de Boerhaave kliniek zelf heeft daar ook meegewogen. En uiteindelijk 

komt er dan een totaalafweging wat ertoe leidt dat we als de wiedeweerga naar andere locaties moeten gaan 

kijken.  

De voorzitter: Mijnheer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, ik denk het, ja. Trots… Ja daarom, ik schiet me er wel in. Nee, Trots Haarlem is 

natuurlijk heel blij dat de overheid in Haarlem een betrouwbare overheid blijkt en uiteindelijk wel afspraken 

nakomt in de Boerhaavewijk opvang Sint Jacob daar voor de rest niet gaat gebruiken. Maar u had het over en 

taskforce die bezig is met locaties bekijken en die dan pas over de middellange termijn dan oplossingen heeft. 

Maar waarschijnlijk is die taskforce meteen begonnen toen we hier de eerste statushouders kregen en hebben 

die, die zoektocht van dus een paar jaar geleden, ondertussen wel een resultaat opgeleverd. Of is die 

zoektocht, van een paar jaar geleden, nog steeds bezig? En is daar toen alleen maar uitgekomen dat Sint Jacob 

Boerhaavewijk de enige opvanglocatie in heel Haarlem is? Dat zou ik een beetje triest vinden. Was. 

De voorzitter: Wethouder. 

De heer Snoek: Nee, hier lopen twee dingen door elkaar. Er was ooit een taskforce voor de instroom van 

asielzoekers, zoals we daar een paar jaar geleden mee te maken hadden. Daar is toen bijvoorbeeld de 



Boerhaave kliniek, maar ook de locatie Delftplein uitgekomen. Die taskforce mocht op een gegeven moment 

weer keurig stoppen, want de instroom van nieuwkomers… droogde een beetje op. Is dat een bestuurlijke 

formulering? Maar toen hebben we gezegd: ja, maar er zijn nog wel andere noden hier in de stad. We hebben 

kwetsbare jongeren. We hebben mensen die vanuit zorg moeten uitstromen, vanuit GGZ moeten uitstromen. 

Kunnen we die aanpak van die taskforce nou niet gebruiken om juist deze… ook huisvesting voor deze 

kwetsbare groepen, met eenzelfde urgentie, te gaan organiseren. Nou dat proces, denk ik, zo’n half jaar 

geleden op gang gekomen. Daar was dit een van de eerste, nou ja, bevindingen van. En zoals ik al aangaf aan 

mevrouw Sterenberg: we zullen de taskforce maar even verder moeten laten zoeken.  

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Mijnheer Van den Raadt, nog een aanvullende vraag? 

De heer Van den Raadt: Ja, dan even inspringen op het antwoord. Maar dan betekent het dus dat er nu, op dit 

moment, helemaal niks beschikbaar is voor toekomstige statushouders en asielzoekers die naar Haarlem 

komen. Dit is gewoon de… De suggestie is gewoon: het is nu opgedroogd, dus het zal nooit meer gebeuren, 

dus wij hoeven niet te zoeken. Ik meen me nog goed te… ik kan me nog goed herinneren dat GroenLinks 

dringend opriep om te komen tot kleine opvanglocaties die dan gewoon beschikbaar zijn voor als we in de 

toekomst weer overvallen zouden worden. Want we werden in het verleden een beetje overvallen. Dus het 

lijkt Trots Haarlem handig dat er in ieder geval, sowieso, blijvend gekeken wordt naar kleine opvanglocaties als 

er weer nieuwe, bijvoorbeeld klimaatvluchtelingen, naar Haarlem toe komen. 

De voorzitter: Wethouder, gaat uw gang. 

De heer Snoek: Ja, nee, u trekt de conclusie uit mijn woorden die ik, volgens mij, niet getrokken heb. En uw 

vraagstelling lijkt mij verder voor de portefeuillehouder die hierover gaat. Lijkt mij niet… lijkt me niet goed als 

ik daar allerlei uitspraken over ga doen. Ik zit hier nu als wethouder Jeugd en met u te kijken over hoe we 

zwerfjongeren juist kunnen huisvesten.  

De voorzitter: Overigens ook niet de wethouder Klimaat hè, voor alle duidelijkheid. Dat is weer een ander… 

Nee, oké. Zijn de vragen beantwoord? Ja? Goed gedaan, wethouder. Dan zijn wij… Nou ja, jongens de… De 

wat? Nee, die zijn meegenomen in de… Die zijn… Het is… ik… Mijnheer IJsbrandy, je had nog een nabrander? 

De heer IJsbrandy: Nou, is er nog een rondvraagrondje voor mijnheer Snoek?  

De voorzitter: We zijn toegekomen, heel goed dat u het zegt, we zijn… Want ik was even aan het zoeken naar 

waar wij zaten, want ik kon me niet voorstellen dat we echt al klaar waren. En dat is gelukkig ook niet zo, want 

het is pas kwart over acht. We hebben nog wat rondvragen voor de heer Snoek. Wie mag ik het woord geven? 

Mevrouw Özoğul. 

Mevrouw Özoğul-Özen: Ja. Ik heb een rondvraag over de Rudolf Steiner school, over aanname. Als de SP en 

GroenLinks steeds vragen om een school in Schalkwijk, om een voortgezet onderwijs, VWO Havo, dan geeft de 

wethouder altijd aan: er is al een school en dat is de Rudolf Steiner school. Alleen, op het moment dat ouders, 

minimaouders, daar een melding doen van: ik wil mijn kind inschrijven, en ze horen dat daar maandelijks 

driehonderd euro kosten aan verbonden zitten, dan gaan ze daar, zonder ingeschreven zijn, weg. Dus mijn 

vraag is: klopt dit? Is de Rudolf Steiner niet toegankelijk voor minimaouders? Zo nee, klopt het niet? Hoe komt 

het dan dat ouders daar weggestuurd worden, met die boodschap? 

De voorzitter: Wethouder? 



De heer Snoek: Ja, u heeft het over driehonderd euro per maand. Ik denk dat u zelf dan ook even eerst 

navraag gedaan heeft van: nou dat zal toch niet kloppen? De informatie die ik krijg, is dat de schoolkosten 

driehonderdnegentig euro per jaar zijn. Lijkt me… Dat is een beetje in pas met wat we bij andere VO-scholen 

ook zien. En u, als SP, weet natuurlijk ook dat we ook schoolkostenregelingen hebben voor mensen die dat 

niet kunnen financieren. Dus ik hoop, en verwacht ook, van u, dat als mensen met zulke verhalen bij u komt, 

dat u ze kunt helpen bij u hoe wij in Haarlem geregeld hebben dat iedere VO-school iedereen toegankelijk is. 

De voorzitter: Mevrouw Özoğul? 

Mevrouw Özoğul-Özen: Dat doe ik altijd, als SP. Maar ik verwacht nog meer van scholen, wanneer zij vragen 

naar de financiële situatie van een ouder, dat ze dit ook aan de ouders, op dat moment, kenbaar maken, zodat 

de ouder een gedegen keuze kan maken en niet weggaat met het idee: mijn kind is niet welkom.  

De heer Snoek: Nou, mag ik daar kort op reageren, want… 

De voorzitter: Uiteraard mag u daar kort op reageren. 

De heer Snoek: Nou, dat vind ik hartstikke goed. En ik wil ook altijd scholen oproepen om maximaal ouders te 

wijzen op de regelingen die we hebben, als gemeente. Ik denk dat ik daar aan uw zijde ben. Maar dan vraag ik 

ook van u, om suggesties alsof de VO-scholen een bijdrage van driehonderd euro per maand vragen, ook niet 

op tafel te leggen, als u weet dat dat verre van reëel is. 

De voorzitter: En er komt nog een kleine nabrander van mijnheer… mevrouw Özoğul. 

Mevrouw Özoğul-Özen: Hartstikke leuk van de wethouder. Alleen, op het moment dat een ouder, door wat 

voor fout dan ook, weggestuurd is met deze boodschap van school, en het kind elders op een school heeft 

moeten inschrijven, kom ik met die vraag bij u terug.  

De voorzitter: Dank vrouw me… Dank u wel, mevrouw Özoğul. Dat lijkt me een belofte. Of een dreigement. 

Zijn er verder nog… Ja, mijnheer IJsbrandy. 

De heer IJsbrandy: Ja, nog een vraagje. U noemde net internationale school al. Ons bereiken berichten dat de 

urgentie van de huisvesting voor deze internationale school steeds hoger wordt, dat is een erg succesvol 

concept. Ze verwachten over een paar jaar duizend leerlingen te hebben. Maar dat het huisvesten daarvan, op 

dit moment, niet erg veel vorderingen maakt. Kunt u ons daar het laatste nieuws over mededelen? 

De voorzitter: Wethouder. 

De heer Snoek: Ja, dat kan ik. We hebben een groeimodel gekozen. En voor de internationale school beginnen 

met een PO, primair onderwijs, basisschool zeg maar. En dan per jaar stroomt daar een eerste VO-laag uit en 

dan krijg je langzaam één, twee, drie, vier, vijf, zes… dat weet ik eigenlijk niet precies. Totdat de school 

volwaardig gegroeid is naar maximaal zo’n duizend leerlingen, wat we hebben voorzien. Wat we afgesproken 

hebben met de internationale school, is dat we die groei faciliteren, zoals die ook in de businesscase zat, daar 

hadden we nog een laag-, een midden- en een hoog-scenario. Nou, we kunnen in ieder geval nu constateren 

dat het hoog-scenario gerealiseerd wordt. Dat is goed, de school succesvol. Maar betekent ook dat onze 

verplichting voor onderwijshuisvesting hoog is. Gelukkig, en dat weet u ook vanuit het SLO, hebben we in het 

VO nog wel enige overmaat. Dus er zijn plekken in Haarlem waar nog ruimte in de VO-scholen zit. In het 



primair onderwijs hangen de kinderen zowat met voetjes uit het raam hè, zeg maar gekscherend. Maar in het 

VO hebben we nog wel wat ruimte. En ik wil dus ook die ruimte maximaal benutten. Dat kan, denk ik, in deze 

fase ook nog, waarin de internationale school geleidelijk groeit. Dat vraagt soms ook wat. Dus dat kan zijn dat 

het komende jaar, of de komende jaren, de internationale school bij een andere school inhuist, in de eerste 

jaren. Ik heb dat ook besproken met de betrokken schoolbesturen. Ook gezegd van: ja, het is ook even 

pionieren in dit soort eerste jaren. En uiteindelijk, en dat is het leuke, dat, denk ik, gaan we meemaken in de 

vier jaar die wij hier nu met de… u in ieder geval voor u heeft liggen, ik misschien, zullen we tot definitieve 

huisvesting van de internationale school moeten komen. En ook dat kost geld. En het is, denk ik, voor ons, als 

gemeente, de opgave om dat proberen zo goed mogelijk, maar ook zo financieel degelijk mogelijk te doen. 

Dus niet zomaar, met de ogen dicht, duurst mogelijke school te bouwen, maar te kijken: hoe kunnen we nou 

onderwijscapaciteit die we hebben in deze stap maximaal benutten? Zorgen dat de internationale school een 

goede tijdelijke huisvesting heeft, maar ook hoe de definitieve huisvesting krijgt. Daar gaat u uiteindelijk over. 

Dat zijn uw middelen die daarvoor door u beschikbaar gesteld gaan worden. En dan zullen we daar komen. En 

tot die tijd zult u best, af en toe, nog eens een keer horen van een schoolbestuur van: nou, we hadden best 

wat meer gewild. Of: het had best wat sneller gekund. En dat… dat blijf je altijd echt houden. Even pionieren 

de komende jaren. 

De voorzitter: Een aanvullende vraag van de heer IJsbrandy. 

De heer IJsbrandy: Nou ja, het is toch wel een beetje een speciale school dat natuurlijk ook nog een speciale 

doelgroep is. Het zijn mensen, buitenlanders, expats, zeg maar, die hier tijdelijk, soms, wonen. Die oriënteren 

zich natuurlijk ook buiten Haarlem, dus dat… Ook de bestuur van de school oriënteert zich inmiddels buiten 

Haarlem, of er misschien in omringende gemeentes wél snellere huisvestingsmogelijkheden zijn. Dus er is ook 

wel een belang voor Haarlem, denk ik, om deze pioniersfase niet teveel af te wentelen op de school en de 

ouders. Want anders dan kan het wel eens van ons weglopen, in plaats van dat we daar een mooie school aan 

over houden. 

De voorzitter: Wethouder. Gaat uw gang. 

De heer Snoek: Ja. Eens. Eigenlijk met alles van uw analyse. Overigens, als we het over Bloemendaal, 

Heemstede hebben: wat mij betreft is dat één verzorgingsgebied. We hebben ook met Bloemendaal en 

Heemstede samen de schouders gezet onder de internationale school. En mocht een deel daarvan gehuisvest 

worden in Heemstede of Bloemendaal, dan heeft dat gewoon werking voor ons gebied en dan ga ik vanuit 

Haarlem niet zeggen: die school moet per se aan deze kant van de gemeentegrens staan of per se aan die 

andere kant. Gelukkig werken we op onderwijshuisvestingsgebied goed samen. Zeker met Bloemendaal en 

Heemstede. Dus die daar… Alleen maar meerwaarde als we dat gezamenlijk kunnen organiseren.  

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Mijnheer Oomkes. 

De heer Oomkes: Ten aanzien van hetzelfde onderwerp: ik begrijp uit schoolbestuur-kringen dat de 

urgentiefase echt binnen twee jaar aanbreekt. 

De voorzitter: Wethouder. 

De heer Snoek: Ha. 



De voorzitter: Dank u wel voor deze mededeling. Heeft u dat ook begrepen? Uit de… Zal ik er een vraag van 

maken? Heeft u dat ook begrepen van de schoolbesturen? 

De heer Snoek: Nou ja, even kijken, wanneer was het. Volgens mij zat ik maandagochtend met de 

schoolbesturen over dit onderwerp aan tafel. Zat ik vorige week, of misschien de week daarvoor, met de 

schoolbesturen over dit onderwerp aan tafel. De urgentie is hoog, en die ervaren wij samen. We hebben 

samen geconstateerd dat de school succesvol is en dat we het hoog-scenario, van… zoals we dat in de 

businesscase hadden liggen, aan het realiseren zijn. En dat dat… nou ja, dat dat uitdagingen met zich mee 

brengt. Dus ‘ja’ was het antwoord, volgens mij. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder… 

De heer Snoek: Op de niet gestelde vraag. 

De voorzitter: Zijn er nog… verder nog rondvragen voor de heer Snoek? Nee?  

15.  Sluiting 

De voorzitter: Nou, dan is deze vergadering ten einde. We hebben alles al gedaan, ingekomen stukken. Dan 

rest me nog te zeggen: ik vind u zo’n leuke commissie, ik kom de volgende keer tussen u in zitten. Ja, dat is 

beter. Dank u wel mijnheer Smit. Even kijken, hoe gaat dit? Zo? Dan moet je hierop drukken? O ja. 

 


