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TRANSCRIPT VAN DE RAADSCIE SAMENLEVING VAN GEMEENTE HAARLEM 

d.d. 7 januari 2021 

 

1. 19.00 uur Opening en mededelingen voorzitter 

De voorzitter: Ja, goedenavond allemaal. Welkom in het nieuwe jaar, eerste raadsvergadering, of 

commissievergadering samenleving, op 7 januari. Ik mis nog een iemand, maar die is als het goed is onderweg. 

We zijn wat later begonnen door de ingelaste raadsvergadering, waardoor helaas ook de agenda iets moest 

worden aangepast en hierover zo direct iets meer. Ik verzoek u zo veel mogelijk op uw plaats te blijven zitten. 

U kunt dan uw mondkapje afdoen, en als u gaat lopen graag het mondkapje even weer opdoen. En verzocht 

wordt via de gebruikelijke routes de zaal te verlaten. Mijnheer Smit en mevrouw Verhagen die zullen digitaal 

gaan deelnemen aan deze vergadering. Ik heb geen, als het goed is. Ik heb geen berichten van verhindering 

gehad. Volgens mij is iedereen er ook. 

2. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter: Dan gaan we gelijk maar naar het vaststellen van de agenda. Zoals we weten is de agenda nog 

aangepast in verband met die ingelaste raadsvergadering. Met de agendapunt doelstellingen wet inburgering, 

klopt dat, die is doorgeschoven naar de volgende commissie. En door Jouw Haarlem is verzocht om het laatste 

agendapunt over de toekenning subsidies sociale basis ook door te gaan schuiven. En dit punt komt bij 

akkoord van u dan ook te vervallen. Is iedereen het daar mee eens? Ja, er is over gecommuniceerd vooraf, 

goed zo. Mijnheer Sepers. 

De heer Sepers: Even een puntje van orde. Want we schuiven wel vaak dingen door, want ook de WMO, de 

stand van zaken met de WMO-aanvragen. Is het misschien een idee, tenzij de agenda in februari heel dicht is, 

om een extra vergadering om de dingen eens goed af te maken.  

De voorzitter: Indien we echt klem komen te lopen, dan gaan we het altijd overwegen om te doen. Maar 

idealiter doen we dat natuurlijk niet. Maar we gaan even kijken hoe dit gaat uitpakken en dat ligt er ook aan 

wat er weer allemaal geagendeerd gaat worden zo meteen natuurlijk. Maar we proberen wel met name ook 

de ter advisering stukken die echt af te handelen. De agenda, kunnen we die verder zo vaststellen? Ja, prima. 

3. Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

De voorzitter: Mededelingen. Zoals u al raadzaam heeft gelezen zal er voor het inkoopproces WMO, jeugd en 

sociale basis op 21 januari 2021 een raadsinformatiemarkt, digitaal, worden gehouden. De evaluatie van de 

sociale wijkteams wordt daar tevens bij betrokken. En deze bijeenkomst is vooruitlopend op de eerste 

politieke discussie die hierover in de commissie samenleving op 4 februari. De raadsleden uit de commissie 

samenleving zijn uitgenodigd om mee te denken over de concretere invulling en aanmelding. En tot nu toe 

heeft voor zover ons bekend alleen mevrouw Özogul van de SP zich hierbij aangemeld. Zijn er andere mensen 

die zich willen aanmelden daarvoor om mee te denken? Ik zie mijnheer El Aichi, o, bijna iedereen. Nou goed, 

de vraag is dan om dat eventjes bij meneer Haker aan te melden. Het e-mail adres is bekend, 

phaker@haarlem.nl. En tevens wordt er over dit onderwerp regionaal een digitale informatiebijeenkomst 

gehouden op maandag 25 januari om 6 uur. En hiervoor krijgt u tevens binnenkort in de raadzaam een 

uitnodiging voor aan met een aanmeldmogelijkheid. Dan kom ik bij de mededelingen van de wethouders. En 

volgens mij heeft meneer Roduner nog een mededeling. 
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Wethouder Roduner: Dank u wel voorzitter. Nou ja, die is hier volgens mij ook altijd bijzondere aandacht voor 

de toeslagenproblematiek, voor zover die voor de gemeente Haarlem geldt. Ik heb u daar eerder denk ik al 

over verteld dat wij in overleg zijn met de Belastingdienst, om eigenlijk ook gegevens te krijgen van de 

getroffen Haarlemmers. En zodat wij die ook actief kunnen gaan benaderen en ondersteunen. We hebben in 

ieder geval al geld gehad van het ministerie van financiën, ongeveer 140 duizend euro, als een soort voorschot 

om ondersteuning te bieden. En voor zo ver we nu weten wordt er uitgegaan van 111 Haarlemse 

houderparen. Mogelijk melden zich meer. Dus als inderdaad wij ook die gegevens krijgen, dus dat gaat over de 

adressen en de persoonsgegevens van deze mensen, dan kunnen wij ook gericht gaan benaderen, dat zullen 

we ook doen. En dan zullen we kijken of er hulp nodig is vanuit de gemeente en in hoeverre we deze getroffen 

ouders ook kunnen helpen.  

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Çimen. 

Mevrouw Çimen: Ja, dank voor deze mededelingen, wethouder. Wordt er ook actief een oproep gedaan? Dus 

niet in afwachting van de Belastingdienst, maar bijvoorbeeld via de sociale wijkteams of iets dergelijks. Als 

mensen in de moeilijkheden zijn, dat ze zich ook gewoon bij de gemeente kunnen melden. 

Wethouder Roduner: Ja, ik heb dat hier ook in deze raad wel eens gedaan. Ik heb hier ook aangegeven van: wij 

hebben ook zelfs al eens bestanden een keertje doorgezocht om te kijken of we deze mensen konden vinden, 

of ze al een keer bekend bij ons waren. Dus inderdaad, het is bekend dat wij op zoek zijn naar deze doelgroep 

en de deur staat al een tijdje open. Maar er komt vooralsnog heel weinig binnen, maar we hopen echt dat we 

met die gegevens dan ook echt een slag kunnen maken om ook echt gericht hulp te bieden.  

De voorzitter: Mevrouw Zoon. Oké. Mijnheer El Aichi, had u ook een gewone mededeling of? 

De heer El Aichi: Ja, ik wil even de wethouder bedanken voor het uitzoeken. Wij hebben hier eerder vragen 

over gesteld, hartstikke bedankt voor het uitzoeken. Maar ik wil wel meegeven, op het moment dat jullie deze 

mensen benaderen, misschien is het handig om aan te geven voor mensen die zeg maar het moeilijk hebben, 

dat zij bij de hulpverleners aan kunnen kloppen zodat zij hulp kunnen krijgen. 

De voorzitter: Mijnheer Van Kessel, een nieuwe mededeling of hierop? Oké, gaat uw gang. 

De heer Van Kessel: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het altijd een beetje lastig bij een mededeling, omdat er 

dan dus geen debat kan plaatsvinden en er wel weer vragen natuurlijk dat ook weer oproept. Dus mijn 

verzoek is eigenlijk: is het mogelijk om deze informatie misschien gebundeld met wat meer informatie 

hierover, op het moment dat het ook duidelijker is wat er bijvoorbeeld met die 140 duizend euro gaat 

gebeuren, om dat gewoon schriftelijk aan de gemeenteraad te sturen, zodat we dat ook gewoon in 

behandeling kunnen nemen en daar op die manier onze controlerende taak op kunnen doen.  

De voorzitter: Wethouder. 

Wethouder Roduner: Ja, ik zal dan even kijken wat de vorm is. Laat ik die toezegging doen, dan is het in ieder 

geval geregistreerd. Dan kan het via een toezegging worden afgedaan of eventueel via een 

raadsinformatiebrief, daar gaan wij dan mee aan de slag. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Zoon. 
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Mevrouw Zoon: Ja, ik miste iets van een rondvraag. Maar als mededeling, dan stel ik hem een beetje als een 

vraag: waarom wordt hier niet gedebatteerd over het vaccinatieprogramma dat wij op Schiphol moeten doen? 

Ik mis dat en ik zou dat wel nog eigenlijk willen vragen aan de wethouder die hierover gaat. Want dat wist ik 

eigenlijk ook niet. 

De voorzitter: Ja, het is een mededeling, rondvragen die hebben we eigenlijk in het vragenuurtje gewoon voor 

de vergadering van net, die niet doorgegaan is overigens.  

Mevrouw Zoon: Nee, die is niet doorgegaan, daarvoor stel ik hem ook denk ik.  

De voorzitter: Volgende week kunt u dat nog een keer doen bij de vergadering. Mijnheer Van Kessel. 

Mevrouw Zoon: Ja, maar bij welk vragenuurtje dan. 

De voorzitter: Elke week heb je een vragenuurtje voor de commissievergadering die in de Zeilpoort 

plaatsvindt. Daar is de mogelijkheid om vragen in te dienen en dan komt daar gewoon antwoord op. U kunt 

het natuurlijk ook altijd schriftelijk stellen, dat is ook geen probleem. 

Mevrouw Zoon: Goed, als het dan kan dan is het nog net voor de raad, want dan zouden we daar in de raad op 

terug willen komen. 

De voorzitter: Ja. Mijnheer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Ja, u zei het gelukkig al. Ik zou mevrouw Zoon ook willen adviseren vriendelijk om een 

feitelijke of schriftelijke vragen te stellen. En als dat nog aanleiding geeft tot verdere behandeling, dan wordt 

dat gewoon behandeld. Dus in principe ook dit soort onderwerpen.  

Mevrouw Zoon: De vragen zijn al gesteld, maar de antwoorden zijn niet naar behoren. We moeten met zijn 

allen naar Schiphol in een bus.  

De voorzitter: Samen doen, heet dat. Schouder aan schouder, maar het is niet duurzaam. Zijn er nog andere 

commissieleden met een mededeling? Nee? Oh, toch wel. Mevrouw Özogul. Dan gaan we door naar de 

agenda. 

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

De voorzitter: Voor de komende vergadering. Door een aanpassing van de agenda vandaag zijn we zoals net 

aangegeven een aantal stukken doorgeschoven. Ook voor de door de VVD opgewaardeerde bespreekpunten. 

Te weten de verantwoording motie 21.1, inzicht in de lokale koppen op nationale zorgwetgeving. En de 

voortgangsrapportage wachttijden WMO. Die zijn dan doorgeschoven. Naast deze stukken staan het regioplan 

beschermd wonen en de toekomstzwembaden op de planning voor de volgende vergadering. U heeft ook de 

jaarplanning en de actielijst voor de commissie samenleving weer bij de agenda aangetroffen. Heeft u daar 

nog een opmerking over? Jaarplanning actielijst, nee. Toch wel, mevrouw Özogul. 

Mevrouw Özogul: Kort. Op heel veel zaken stond er niet echt iets achter wat duidelijk was. Dus bijvoorbeeld 

die moties die ingediend zijn, die heb ik verder gekeken en er stond niet wat er uiteindelijk de consequentie of 

besloten is. Nou, het is niet afgehandeld, maar er stond bijvoorbeeld ook niet bij wat er mee ging gebeuren of 

wat dan ook, dus dat was wel onduidelijk. Anders doe ik het schriftelijk wel.  
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De voorzitter: Ja, graag. Mijnheer Sepers. 

De heer Sepers: Ja, voorzitter, van de lijst ingekomen stukken zouden wij punt 1.4, het jaarlijks onderwijs 

huisvestingsplan … 

De voorzitter: Daar waren we eigenlijk niet, maar bij deze dan. Nu wel. Nee, de jaarplanning en daarna gaan 

we de lijst in. Maar gaat uw gang, want ik heb verder niks meer van mevrouw Verhagen gehoord. Oh, ik moet 

nog een stuk voorlezen, sorry hoor. Ja, even een mededeling. Bij de ter kennisname stukken is op verzoek van 

de Actiepartij nog een ingekomen brief van de Actiepartij zelf gekomen. Die is op de agenda geplaatst met het 

oogmerk dit onderwerp in de commissie te gaan bespreken of op te waarderen. Dit is niet de voorrang waarin 

normaal gesproken stukken op de agenda komen. En in het reglement van orde staat de wijze beschreven 

waarop stukken op de agenda worden geplaatst. En dat kan bijvoorbeeld via het stellen en beantwoorden van 

artikel 38 vragen en dergelijke. En het verzoek aan de commissie is dan ook om onderwerpen via die wijze aan 

te dragen. Dan kom ik nu wel bij de ter kennisname stukken. Mijnheer Sepers. 

De heer Sepers: Dank u wel, voorzitter. Ja, in principe zouden we graag punt 1.4, het jaarlijks onderwijs 

huisvestingsplan, een keer bespreken. Maar dat vooral afhankelijk van de vraag of het punt waar we het straks 

over hebben, over ISH/ISK, of we daar tot een goed einde komen. Dus het is eigenlijk een agendering onder 

voorbehoud van een slechte of een goede uitkomst.  

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Özogul.  

Mevrouw Özogul: Ik heb niks hier over, maar ik had bij de vorige commissie iets willen agenderen. Dat kon niet 

omdat ik het niet ingevuld had, maar dat komt er nog aan. En of het bij de volgende of daarop komt, dat 

maakt niet uit als het wel wordt behandeld.  

De voorzitter: Mijnheer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. Ja, de voorzitter zei dat het ongebruikelijk is om een brief te 

agenderen. Nou, dan is dit een eerste keer denk ik dan maar. Dus wij zouden graag aan de commissie voor 

willen stellen om de brief van de Actiepartij aan de commissie samenleving over de toegankelijkheid en 

toegang van de maatschappelijke opvang te agenderen. Het gaat over dat mensen, we hebben geconstateerd 

dat als mensen schulden hebben bij de maatschappelijke opvang, ze niet kunnen overnachten. De meeste 

mensen die in die positie terecht komen hebben geen liquide middelen om even die schuld af te doen. En 

daardoor blijven ze maar in dezelfde positie zitten. En we zouden graag met de commissie van gedachten 

wisselen hoe we dit probleem zouden kunnen oplossen. Graag steun daarvoor.  

De voorzitter: Ja, nou, dan ga ik even peilen. Hij staat bij de ingekomen stukken, dus het is niet ongebruikelijk. 

Het is niet gebruikelijk dat je natuurlijk zelf als partij een brief stuurt, die als ingekomen stuk binnen laat 

komen en dan vervolgens laat agenderen. Is altijd natuurlijk te omzeilen, maar. O ja, mevrouw Stroo, gaat uw 

gang eerst. 

Mevrouw Stroo: Ik vond het ook een beetje een ongebruikelijke manier van doen. Dat ik dacht van: ja, je kan 

als partij dus een brief sturen naar je commissie en dan het agenderen. Het onderwerp, dat vind ik wel van 

belang. Want de buurtbewoners hebben er ook last van. Dat stond ook in de krant, dat mensen dan geld gaan 

vragen aan de omwonenden. Dus met het onderwerp ben ik het wel eens. 
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De voorzitter: Mijnheer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Nou, waar mijn zorg een beetje zit hierbij is dat er een brief ligt waarbij je eigenlijk ook 

graag een reactie van het college zou willen hebben om dat goed te behandelen. Dus daar zit een beetje mijn 

zorg. Maar voor deze keer, ongebruikelijk, wil ik ook wel eens een keer zien hoe het loopt en is het wat mij 

betreft akkoord. 

De voorzitter: Mevrouw Özogul. 

Mevrouw Özogul: Wij willen dat zeker steunen, ook omdat er daklozen zijn die ondanks dat ze bewind 

hebben, het niet kunnen betalen zelf. En voordat de bewind ook gestart is ook naar buiten worden gestuurd. 

Dus het is van belang, graag.  

De voorzitter: Mijnheer Sepers. 

De heer Sepers: Voorzitter, de ongebruikelijke gang van zaken bij de Actiepartij, die bevalt ons eigenlijk wel. 

Dus wij steunen in ieder geval het agenderen van deze brief, maar in lijn met meneer Van Kessel zou ik zeggen: 

kunnen wij niet het college vragen om voordat we het behandelen om een reactie van het college op die brief 

te krijgen.  

De voorzitter: Dan gaan we erg van de route af. Kijk, de gebruikelijke wijze is gewoon: dien die vragen in bij 

het college als een artikel 38 vraag. Dan krijgt u gewoon een goed overwogen antwoord en dan kan je dat 

agenderen. Het kost natuurlijk wel enige tijd, of stel technische vragen. Maar ik zou deze vorm toch niet willen 

continueren. Wij kunnen hier nu een uitzondering maken, maar laten we nou wel het proberen volgens de 

reguliere weg te gaan doen. Mijnheer Hulster. 

De heer Hulster: Ja, ik ben het helemaal met u eens dat we normaal gesproken gewoon artikel 38 vragen 

zouden stellen. Maar het punt is een beetje, we zitten nu middenin de winter en dat geeft het wat urgentie. 

Dus voor de artikel 38 vragen moeten we met een periode van zes weken rekenen voordat we antwoord 

krijgen. En dan moeten we hier misschien weer een maand wachten om in de commissie te kijken of we het 

kunnen agenderen. En dan is het pas de maand later, dus dan zijn we 3,5 maand verder. En daarom zou ik toch 

graag enige coulance vragen van de voorzitter. 

De voorzitter: Nogmaals, ik wil deze coulance dit keer geven. Maar als je al een paar weken geleden die vragen 

had ingediend, dan had het natuurlijk ook al aardig op rit geweest. En het valt allemaal wel mee, want dit is 

niet een nieuw probleem, laat ik het zo zeggen. Maar vooruit, ik zie toch wel een meerderheid die het zou 

willen behandelen. En we gaan hem op de volgende agenda zetten, of tenminste een eerstkomende 

vergadering waar die op past. En ja, of het college een reactie gaat geven, we kunnen het gaan vragen, we 

gaan het zien. Want u heeft niet officieel, ik weet niet of dat in de brief gevraagd wordt, een vraag aan het 

college, ik heb hem niet gelezen zelf. Dus ja, dat had misschien ook handig geweest. Maar goed, bij deze. We 

behandelen het gewoon, we gaan hem erop zetten. Is er nog iemand die iets wil agenderen, ter kennisname 

stukken. Nee? Dan heb ik nog wel iemand online die wel iets wil agenderen. Dat is mevrouw Verhagen van 

Trots Haarlem. Gaat uw gang. 

Mevrouw Verhagen: Ja, jammer dat Haarlem toegankelijke stad is afgevoerd, want daar had ik eigenlijk wel 

iets over te zeggen. Maar Trots wil daarom graag een agendaverzoek doen over punt 1.5, als meegezonden 

stuik. En dit in het kader van de huidige ontoegankelijkheid en mogelijke oplossingen van burgers met EHS, die 
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dus last hebben van de inmiddels onontkoombare straling van mobiele technologie in de stad. Ik wil daar een 

recente nieuwe uitspraak aan toevoegen, waarin de gemeente Haarlem verantwoordelijk wordt gesteld voor 

het oplossen van gezondheidsproblemen van de inwoners. Van de gezondheidsproblemen door de zendmast. 

De voorzitter: Mevrouw Verhagen, u was ontzettend moeilijk te verstaan. Althans, ik heb niet het verhaal 

kunnen volgen eerlijk gezegd. Misschien dat, mijnheer Van den Raadt is hier in de zaal aanwezig.  

Mevrouw Verhagen: Nou, misschien gaat het zo wel. Hoort u mij zo wel? 

De voorzitter: Zo is het beter. 

Mevrouw Verhagen: Oké, ik doe het nog een keer. Nou, Trots wil dus heel graag een agendaverzoek doen over 

stuk 1.5. En dat gaat over de toegankelijk Haarlem. Dit is in het kader van de huidige ontoegankelijkheid en 

mogelijke oplossingen voor burgers met EHS. Die dus last hebben van de inmiddels onontkoombare straling 

van mobiele technologie in de stad. Ik wil daar als het kan nog een recente juridische uitspraak aan toevoegen, 

waarin dus gemeente Haarlem verantwoordelijk wordt gesteld voor het oplossen van een 

gezondheidsprobleem van een inwoner. En dat is volgens de rechter veroorzaakt door een zendmast. Oké. 

De voorzitter: Dat laatste deel was ook echt heel lastig te verstaan. Ik denk dat er echt iets aan gedaan moet 

worden. Mijnheer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Nou, ik vond de inbreng prima te verstaan. Dus wat mij betreft is de behandeling dus 

verder ook niet meer nodig.  

De voorzitter: Mevrouw Stroo. 

Mevrouw Stroo: Als we het breder trekken, dan ben ik het eens met de agendering.  

De voorzitter: Even kijken, de rest van de commissie maar even snel. Actiepartij, hoeft niet. D66, CDA, nee. Ik 

zie toch te weinig draagvlak, GroenLinks ook niet. Nee, helaas. 

Mevrouw Verhagen: Heel jammer. 

De voorzitter: Verder nog iemand? Nee. O, mevrouw Çimen, D66. 

Mevrouw Çimen: Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat mij om de afdoening van de motie, waar blijft toch dat 

plan met een regisseur voor dat ene gezin. Ik zie in de afdoening of het college zegt dat het daarmee is 

afgedaan met een toelichting. Ik lees in de toelichting dat er nu juist heel veel op gang is gezet en dat wij in het 

eerste kwartaal van dit jaar heel veel meer informatie daarover gaan krijgen. Dus wat mij betreft hou ik deze 

motie liever nog open om te bezien of er ook daadwerkelijk een geïntegreerde aanpak komt over een paar 

maanden. Dus ik zou deze graag niet als afgedaan willen beschouwen.  

De voorzitter: 2.1 is dat. Ja, daar is steun voor. Dan houden we hem nog eventjes aan tot die informatie 

geweest is. Oké, dank u wel. Verder niks meer? Dan gaan we naar agendapunt 5.  
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5. Transcript commissie d.d. (alleen naar aanleiding van) 

De voorzitter: Dat is het transcript van de commissie van 3 december vorig jaar. Heeft u daar nog opmerkingen 

over? Nee.  

Ter advisering aan de raad 

6. 19.10 uur Vorming Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (FR) 

De voorzitter: Dan gaan we naar het eerste agendapunt ter advisering. Dat is het punt vorming 

participatiebedrijf Zuid-Kennemerland. Hiervoor is ook geloof ik een inspreker aanwezig, dat is meneer 

Hooftman, voorzitter van de, even kijken, dat is de gemeenschappelijke regeling paswerk geloof ik. En 

mijnheer Bolder, teamcoördinator van Werkdag B.V. Die is er ook, oké. In dit rapport is een scenario voor de 

vorming van het participatiebedrijf uitgewerkt. Met de vorming van een participatiebedrijf wil de gemeente 

Haarlem samen met de regiogemeente Zuid-Kennemerland de organisatie van betaald werk voor de 

doelgroepen, wet sociale werkvoorziening en nieuw beschut werk borgen. Tot bekrachtiging van de 

geheimhouding op de geheime bijlage 2 is reeds besloten door de raad van 17 december. Dus kijk uit dat u 

geen dingen openbaar maakt die daarin staan. U wordt verzocht advies te geven over de vorming van een 

regionaal participatiebedrijf in overeenstemming met de kaders en randvoorwaarden in de nota ontwerp 

participatiebedrijf Zuid-Kennemerland. Er is nu dus een spreker aanwezig, mijnheer Hooftman. En die gaan wij 

denk ik als eerste naar voren halen. Ja, en mijnheer Bolder komt zo meteen. Deze is net als, volgens mij is die 

gewoon aanwezig. Er is een schriftelijke bijdrage in ieder geval ingediend die u ook kunt vinden bij de agenda. 

Ik ga dan eerst mijnheer Hooftman, dat klopt hè, die ga ik dan als eerste het woord geven. U krijgt drie 

minuten om uw woord te doen en de commissie kan daarna nog wat vragen stellen indien zij dat wensen, ja? 

Als u het rechter knopje indrukt, dan gaat de tijd lopen. Gaat uw gang. 

De heer Hooftman: Goedenavond. Mijn naam is Paul Hooftman, ik spreek namens de voorzitter 

gemeenschappelijke ondernemersraad van Paswerk en Werkpas Holding. Wij zijn gevraagd om onze visie te 

geven op het ontwerp participatiebedrijf Zuid-Kennemerland. U heeft deze visie en nagekomen aanvulling 

reeds ontvangen. Vanavond wil ik twee punten kort toelichten. Samenhang van de verschillende onderdelen 

en toekomstbestendigheid. Paswerk is altijd een strategische partner van deelnemende gemeenten geweest, 

dat willen we ook in de toekomst blijven. Ons verzoek is om dit vast te leggen, om hiermee een solide basis 

voor een participatiebedrijf te vormen. Een strategisch partner is meer dan een partner in de stad. De kracht 

van Paswerk zit in de complete keten, inclusief buurtbedrijf en Werkdag, zoals deze op dit moment 

functioneert. Van onoverbrugbaar op arbeidsmatige dagbesteding bij Werkdag, als de eerste stap op de 

werkladder via vele en diverse soorten werken overbrugbaar detachering of uitstroom naar betaald werk. 

Mogen meewerken is de sleutel tot zelfstandig kunnen werken. De diversiteit van werksoorten is essentieel 

om mensen te laten participeren in onze maatschappij. Hier onderdelen uit weghalen of zelfs laten vervallen 

maakt het toekomstige participatiebedrijf kwetsbaar en minder slagvaardig. Dit geldt als een ieder proces is 

opgeknipt en over meerdere partijen wordt verdeeld. Simpel switchen is dan niet meer simpel. De praktijk 

toont inmiddels aan dat een aaneengesloten proces het beste werkt derhalve ook de voorkeur geniet om 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daadwerkelijk te helpen aan een duurzame arbeidsplaats. In 

Heerlen is dit een mooi voorbeeld. Dit geldt ook als de mogelijkheid ontbreekt om mensen die gedetacheerd 

zijn in het geval van een tijdelijke dip of ziekte goed te kunnen opvangen en weer duurzaam naar buiten toe te 

begeleiden. Hiervoor hebben wij nu een passende plaats voor iedereen. Het is een vangnet als het niet een 

keer lukt of als er een stap terug gedaan moet worden. Door persoonlijke omstandigheden of als gevolg van 

economische ontwikkelingen. Of zoals nu, de gevolgen van corona. Landelijk is de noodzaak bewezen om dit 
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te behouden omdat dit goed werkt. Ook hier zijn veel voorbeelden van waar het ontbreken van een 

achtervang een probleempunt is, zoals in de gemeente Venlo. Uitvoering van de SW, zoals wij die nu kennen in 

de gemeenschappelijke regeling, heeft een belangrijke rol in het overeind houden van de diversiteit aan 

werkzaamheden. Deze infrastructuur biedt continuïteit aan ontwikkeling die de praktische kant van 

participeren mogelijk maakt. Omdat de SW krimpt en er voor elke drie SW’ers die uitstromen er slechts een 

nieuw beschut werk terugkomt, zal de infrastructuur van participatiebedrijf steeds kwetsbaarder worden. Als 

er geen mogelijkheid is om andere doelgroepen te bedienen, wij verzoeken u te overwegen om het 

participatiebedrijf ook open te stellen voor andere doelgroepen, zoals garantiebanen. En daarmee het 

participatiebedrijf van een meer solide basis te voorzien. Kort samengevat in twee punten, we willen u 

verzoeken het plan om Werkdag en Buurtbedrijf af te stoten te heroverwegen. Gooi niet weg wat andere 

gemeentes die u voorgingen graag weer terug zouden willen hebben. We willen u verzoeken om de 

infrastructuur van een compleet participatiebedrijf solide te houden door ook andere doelgroepen toe te 

laten. Ik wil u allen uitnodigen van harte om bij Paswerk te komen kijken, de praktijk te ervaren en te laten 

informeren door onze deskundigen en te zien wat de juiste werkplek betekent voor mensen. Hartelijk dank 

voor uw aandacht. 

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog vragen vanuit de commissie? Mijnheer Sepers.  

De heer Sepers: Ja, dank u wel. Bas Sepers, Partij van de Arbeid. Ik heb eigenlijk twee vragen aan u. U zegt: 

Paswerk moet een strategische partner blijven. En over de SW, die wordt kleiner, maar ga ook in 

participatiebedrijf de garantiebanen onderbrengen. 

De heer Hooftman: Dat verzoeken wij, ja.  

De heer Sepers: Dat verzoekt u. Tweede is dat u zegt, hetgeen wat het college voorstelt om de dagbesteding 

om die elders te gaan doen, dan zegt u: dat is onverstandig, laat dat nou gewoon bij de huidige organisatie. Is 

dat goed begrepen? 

De heer Hooftman: Ja, dat klopt. 

De heer Sepers: En waarom zegt u dat laatste? Want zou het niet zo kunnen zijn dat het onderbrengen van die 

dagbesteding bij andere organisaties, dat dat misschien zelfs beter zou kunnen zijn voor de betrokkenen?  

De heer Hooftman: Wij hebben dat in dat rapport wat we hebben gestuurd al wat over geschreven. Het grote 

verschil is, zoals wij het beleven, is dat wij over een arbeidsmatige dagbesteding praten. En dat is dus niet een 

eindstation, maar dat is eigenlijk de eerste stap op weg naar re-integratie van werk of ontwikkeling naar werk. 

Het overbrugbaar maken van. En dat is een verschil met gewone dagbesteding, waar mensen misschien 

blijven. Bij ons is het echt een stap, het is verweven in het bedrijf, het maakt het bedrijf compleet. Vanaf daar 

kunnen ze in een bedrijf overal stage lopen, ontwikkelen en op elk niveau kennis opdoen om verder te komen. 

En daarvoor is een essentieel onderdeel van het geheel.  

De heer Sepers: Een vervolgvraag nog. Maar de mensen waarvan iedereen weet dat die nooit een reguliere 

arbeidsverhouding zullen hebben, al of niet beschut. Vindt u dat die dan daar ook moeten blijven? Of is daar 

een andere oplossing op denkbaar? 

De heer Hooftman: Daarom nodig ik u uit om eens te komen kijken, met onze ervaringsspecialisten te praten. 

Maar ik denk dat het verkleinen van de overbrugbaarheid naar arbeid ook een hele grote stap kan zijn. En wij 
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kunnen mensen op heel veel niveaus iets bieden. En dat is persoonlijk, dat is maatwerk. En door de diversiteit 

die wij hebben kunnen we daar heel veel mee doen en kunnen we mensen daar heel veel mee helpen. En 

misschien is zelfstandig werken in een regulier bedrijf niet mogelijk, maar daaronder zijn ook heel veel opties 

om binnen het bedrijf te werken en daar toch heel veel mooie dingen te doen.  

De voorzitter: Mevrouw Zoon. 

Mevrouw Zoon: Dank u, voorzitter. Fijn dat u inspreekt, want ik heb ook uw brief gelezen en ik ben ook 

betrokken bij participatie, maar in ieder geval bij Bantar, dat is in Amsterdam. Dat is misschien wat groter, 

maar misschien wel vergelijkbaar. U zegt ook van dat de kwetsbaarheid gecreëerd is door dat op deze manier 

te organiseren. Doordat we alleen maar nog uitvoerend zijn en niet meer in het geheel zitten. Hoe ziet u die 

kwetsbaarheid? 

De heer Hooftman: De kwetsbaarheid, laat ik het zo zeggen. De kwetsbaarheid is dat de kracht die wij hebben 

is de grote diversiteit. En die diversiteit, die moet blijven bestaan. En om mensen te laten ontwikkelen, dan is 

meewerken de sleutel tot kunnen werken. En daarvoor moet er iets zijn waar je aan mee mag doen. En die 

basis moet behouden blijven. Een bedrijf kan niet draaien op alleen stagiaires. Een bedrijf draait en mensen 

krijgen de kans om daarin mee te gaan. En daarvoor is die diversiteit belangrijk en moet dat ons inziens 

behouden blijven. 

Mevrouw Zoon: Waar ziet u in deze constructie dat verlopen? Waar gaat dat mis?  

De heer Hooftman: Waar wij als OR zeg maar op die missie gaan, is dat de SW krimpt. Daarmee onze 

doelgroep langzaam ouder wordt en dat we werksoorten gaan verliezen op den duur. En die werksoorten 

geven juist de mogelijkheid om mensen te helpen re-integreren, participeren en te ontwikkelen. Dus als je de 

basis verliest, dan heb je niks over om mensen straks te helpen. Dan moet in evenwicht blijven en daarvoor 

ook de extra doelgroepen. 

Mevrouw Zoon: Helder, dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Ja, dank u wel. Peter van Kessel van de VVD, hallo. Wat mij, dank u wel voor het 

inspreken. Wat mij aansprak in uw verhaal, u zei van: op het moment dat de dagbesteding als dat weg zou 

gaan, dan verliezen we eigenlijk ook een mogelijkheid om mensen vanuit die plek naar een daadwerkelijk 

betaalde baan te laten gaan. Dat vind ik heel aantrekkelijk klinken en dat vind ik een heel goed argument ook 

om mee te wegen. Mijn vraag zou zijn, en ik snap als u dat antwoord misschien niet direct heeft, het is een 

wat technische vraag. Maar kunt u aangeven om hoeveel mensen dat ongeveer misschien per jaar gaat die het 

eigenlijk in die zin lukt om vanuit Werkdag naar een andere misschien deeltijd betaalde baan of iets, om daar 

naar toe te stromen. Kunt u daar een beeld bij geven? 

De heer Hooftman: Ik kan u op dit moment daar geen cijfers voor geven, dat is niet mijn specialisme. Het is de 

ontwikkeling, voor elke persoon waarbij het lukt is het natuurlijk een prestatie. Laat ik het zo zeggen, de 

ontwikkeling zoals we de laatste jaren hebben doorgemaakt is het belangrijk dat het kan blijven groeien. En 

die potentie is er en dat wordt ook steeds meer. Corona is een mooi voorbeeld. Er zullen de komende jaren 

heel veel mensen zijn die door deze recessie een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben. En op welk niveau 

dat ook instroomt, dat is de eerste stap om weer aan het werk te komen.  
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De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Stroo, Jouw Haarlem. 

Mevrouw Stroo: Dank u wel, mijnheer Hooftman, voor het inspreken. Wat mij opviel in uw verhaal is dat u zich 

zogen maakt om het vangnet, om de achtervang. Kunt u hiervan een voorbeeld geven? 

De heer Hooftman: Er zijn in het land diverse bedrijven, collega bedrijven, die gekozen hebben voor alle 

uitstroom, alle mensen naar buiten toe, bij bedrijven geplaatst. En wat je dan overhoudt is eigenlijk zoals we 

het noemen een kantoorsituatie, waarbij iedereen buiten zit en het geregisseerd wordt vanuit een kantoor. 15 

maart hadden we een lockdown, bij ons kwamen heel veel mensen terug die overal gedetacheerd waren. In 

commerciële bedrijven werden alle tijdelijke contracten worden niet verlengd. Als je die mensen niet kan 

terugnemen in een bedrijf, bij ons kwamen ze naar binnen. Bij ons konden we ze opvangen, er kon werk 

binnengehaald worden. Want ook heel veel commerciële bedrijven hadden een probleem met werknemers 

die konden komen, dus er was heel veel werk. Dat konden ze gewoon bij ons binnen doen. Als je die opvang 

niet hebt, dan zitten ze thuis. En hoe ga je ze dan weer terugbrengen naar werk? Als er iets tegenvalt 

waardoor die mensen een dip hebben of terugvallen, hoe ga je ze dan weer integreren als je ze zelf niet kan 

helpen. En dat is het belangrijke. En het geeft een stukje borging om mensen naar buiten te kunnen sturen, 

want die stappen terug, geeft zekerheid ook aan werkgevers en aan de markt. Als het met de mensen niet lukt 

op die plek, dan kunnen ze terug tot ze op een andere plek weer verder kunnen. In plaats van thuis zitten met 

alle gevolgen en problematiek die daarbij komt. Dus dat is de zorg.  

De voorzitter: Dank u wel. Verder nog uit de commissie vragen? Nee? Dan wil ik u hartelijk danken. Dan gaan 

we de volgende spreker naar binnen halen. 

De heer Hooftman: Dank u wel voor uw tijd. Het blijkt dus dat er niet nog een tweede fysieke spreker is. Die 

heeft wel eens schriftelijke bijdrage gestuurd, dus die kunt u lezen. Dan gaan we naar de behandeling van dit 

punt. Het is een adviseringsstuk, dus we gaan besluiten hoe we het naar de raad laten gaan. Wie mag ik als 

eerste het woord geven? Mevrouw Çimen, D66. 

Mevrouw Çimen: Ja, dank u wel, voorzitter. Met de vorming van een participatiebedrijf streven we ernaar om 

zo veel als mogelijk betaald werk voor een groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vinden wat 

ook past bij hun kunnen. En voor de een is dat misschien iets simpeler werk en voor de ander betekent dat 

misschien iets meer begeleiding op een dag. Hoe het ook zei, voor deze mensen moet de gemeente iets 

organiseren. En D66 kan zich vinden in de gewenste vereenvoudiging van de huidige regeling Paswerk en 

Werkpas. En mijn fractie kan zich vinden in de vorming van een participatiebedrijf en daarmee het borgen van 

nieuw beschut werk en het sociale werkvoorziening voor de laatste lichting. Maar ik heb nog wel de nodige 

vragen. Als eerste over de arbeidsmatige dagbesteding. In het rapport staat dat bij de keuze om de 

arbeidsmatige dagbestedingsvoorzieningen in de toekomst niet in het participatiebedrijf te organiseren ook de 

bredere beleidsafweging een rol speelt om voor deze activiteiten meer gelijk speelveld te creëren, voor alle 

partijen die hierin activiteiten aanbieden. En het aanbieden van arbeidsmatige dagbestedingsactiviteiten 

vanuit de gemeente of vanuit het participatiebedrijf draagt daar niet aan bij. En ik weet eerlijk gezegd niet of 

ik het hiermee eens ben, voorzitter. En of dit ook in het belang is van de personen die deze dagbesteding 

nodig hebben, gelet ook op de inspreker zojuist. En verwacht de wethouder dat er voldoende 

participatieplekken met deze beleidskeuzes zullen worden gerealiseerd? Zeker nu ook de groep nieuw beschut 

werk ook licht stijgt. En er wordt voor de arbeidsmatige dagbesteding, lees ik in het stuk, vooral gerekend op 

de gesubsidieerde sociale basis en niet op de markt, voor deze groep mensen met een onoverbrugbare 

afstand tot de arbeidsmarkt. Klopt dat, wethouder? En kan de wethouder daarom ingaan op de mogelijke 

verstoring van het speelveld, zoals het rapport zegt. En wat zijn de consequenties in het geval wij dit 
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heroverwegen. En dan de groep mensen met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. Deze groep 

bestaat namelijk uit twee categorieën. Voor sommige mensen is de onoverbrugbare afstand blijvend, maar 

voor een deel van de mensen is deze afstand wel degelijk tijdelijk. En deze mensen zijn daarmee tijdelijk 

aangewezen op zorg of dagbesteding. En hiervoor wordt gebruik gemaakt van dagbestedingsaanbod van 

partners in de stad en de regio. Hoe zorgt de wethouder ervoor dat deze mensen met een tijdelijk 

onoverbrugbare afstand wel in het vizier blijven en zodra het wel kan richting betaald werk worden geholpen. 

Graag een toelichting. En dan een vraag over de aard van het participatiebedrijf. In het stuk staat dat het 

participatiebedrijf een wendbare organisatie moet worden op gebied van beleid en financiën. En dat er wordt 

uitgegaan van een bedrijfsvoeringorganisatie. Dat betekent dit concreet? Graag een toelichting. En tot slot, 

voorzitter, nog een gerelateerd punt over de governance. We werken momenteel nauw samen met 

Zandvoort, dit wordt uitgebreid met twee andere gemeenten. Kan de wethouder ingaan op wat deze 

uitbreiding van samenwerkingspartners betekent voor de financiën? En meer duiding geven over wat er 

gebeurt op het moment dat er sprake is van tegengestelde belangen of botsend beleid. Hoe wordt er 

geëscaleerd en wat is de invloed van deze raad op het moment dat er sprake is van botsende belangen? Krijgt 

de raad de verdere uitwerking van de gemeenschappelijke regeling nog te zien, voordat er een definitieve klap 

op wordt gegeven. En zo ja, wanneer kunnen we deze verwachten? Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, in aanvulling op de goede vragen van de D66-collega een 

aantal korte vragen. We lezen dat er een risico is dat de business case voor nieuw beschut werk, dat die niet 

sluit omdat de kosten ervan hoger zijn dan de Rijksbijdrage. Nu hebben we daar ook feitelijke vragen over 

gesteld, maar toch ook mijn vraag aan de wethouder: hoe denkt u die niet sluitende business case van bijna 

een half miljoen per jaar, waar denkt u de dekking daarvoor vandaan te halen? In aansluiting op wat de 

inspreker zei, er wordt gewerkt naar mogelijk voorgesteld een overname van Werkdag voor de dagbesteding. 

En daarvoor zijn een aantal scenario’s waar we kennis van hebben kunnen nemen. In het openbare stuk staat 

ook dat er gestreefd wordt naar een naadloze overname. En mijn vraag zou zijn: wat zijn eigenlijk de 

budgettaire gevolgen als die overname niet vlekkeloos is. Dus welk risico lopen wij als gemeente hier en hoe 

heeft de wethouder deze risico’s budgettair verwerkt? Nu begrijp ik dat dat ook nog onderdeel is van een 

onderzoek wat gaat lopen hiernaar. En mijn vraag is: krijgt de gemeenteraad instemming hierin op het 

moment dat dat onderzoek gedaan is?  

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Zohri, GroenLinks. 

De heer Zohri: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, vanavond bespreken we de vorming van een participatiebedrijf, 

waarvan de voorbereidingen in 2017 gestart zijn, beginnend met een onderzoek naar een meerwaarde van 

een participatiebedrijf. Vanaf 2019 heeft de gemeente Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort zich hierbij 

aangesloten, dat is een mooi gegeven als collectief in de regio. Sinds de invoering van de participatiewet in 

2015 betekent dit dat er geen instroom mogelijk is in de sociale werkvoorziening. Met de oprichting van het 

participatiebedrijf wordt de continuïteit van de sociale werkvoorziening gewaarborgd. Ook wordt hier verder 

uitvoering gegeven aan het nieuw beschut werk. Voor GroenLinks is het belangrijk dat kwetsbare doelgroepen 

in de nieuwe op te zetten participatiebedrijf centraal staan. En daar lijkt u hier goed vorm aan te gaan geven. 

Voorzitter, wat betreft het ontvlechten van de twee onderdelen uit de huidige entiteiten, die niet mee gaan 

naar het op te zetten participatiebedrijf. Namelijk het buurtbedrijf en Werkdag. Kunt u garanderen dat 

wanneer deze twee bedrijven overgenomen worden en/of verzelfstandigen, dat het personeel garantie krijgt 

werkzaam te blijven bij de nieuwe organisaties. Kunt u garanderen dat na de overname mensen niet via de 
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achterkant door een reorganisatie alsnog ontslagen worden? Hoe reëel is het dat het Rijksbudget gelijk is aan 

het werkbudget? Daarnaast heeft u het over een warme overdracht, daar heeft mijnheer Van Kessel ook al 

naar verwezen. Kunt u deze verder duiden? Desnoods eventueel in een besloten gedeelte. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Zoon, Jouw Haarlem. 

Mevrouw Zoon: Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Hart voor Haarlem natuurlijk. Ja, ik zei Jouw Haarlem, maar het is Hart voor Haarlem. 

Mevrouw Zoon: Daar heb ik nog nooit bij gezeten. Goed, dank u wel, voorzitter. In 2017 is de rapportage 

toekomst sociaal werkvoorziening en huisvesting voor Paswerk besproken. Uit die beraadslaging kwam dat we 

dat verder moesten onderzoeken. In die tijd had ik nog steeds het idee dat wij een gemeenschappelijke 

organisatie waren bij Paswerk. Wat ik nu zie, is dat we het kennelijk ergens verdwenen zijn en het nu weer aan 

het regelen zijn. Het is gebleken dat de huidige organisatie als ingewikkeld wordt ervaren. En dan vraag ik me 

altijd af: wat is dan ingewikkeld? De samenvoeging van de huidige gemeenschappelijke regeling voor de WSW 

en het Werkpas Holding leidt tot de vereenvoudiging van de aansturing. En in dit verband wordt gekozen voor 

een gemeenschappelijke regeling in te richten als bedrijfsorganisatie BVO. Het gaat hier om een beleidsarme 

uitvoeringsorganisatie, waarbij de beleidskaders worden gegeven vanuit de gemeente. De inspreker heeft ons 

hierover geïnformeerd. De implementatie en het opbouwen van het participatiebedrijf brengt projectkosten 

met zich mee. De inschatting is dat de projectkosten tussen de 3 ton en de 4 ton worden betaald uit de 

reserves van het huidige Paswerk. De frictiekosten voor de Werkpas Holding worden gedragen door de 

gemeente Haarlem en Zandvoort. En dat heeft een bedrag van 350 duizend gereserveerd in de begroting om 

dit te bekostigen. Op 4 juni hebben we de begroting Paswerk behandeld. Er was toen geen vuiltje aan de lucht. 

Nu blijkt, gevolgen corona, onlangs is de raad door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de 

financiële situatie bij Paswerk ten gevolge van de coronacrisis. Vooralsnog is de financiële positie van Paswerk 

voldoende om de tegenvallende opbrengsten in verband met corona op te vangen. De raad is ook 

geïnformeerd over de opvang door de gemeente Haarlem door de omzetverlies van Werkpas Holding door de 

coronacrisis. Het definitieve resultaat van 2020 moet nog worden afgewacht en zal moeten worden 

opgevangen door de gemeente Haarlem en Zandvoort. Het coronaherstelplan. Ook op de langere termijn kan 

de coronacrisis gevolgen hebben voor de opbrengsten uit de werkactiviteiten van het participatiebedrijf. De 

ontwikkelingen op het gebied van corona worden gevolgd.  Indien nodig dient de bedrijfsvoering hierop te 

worden aangepast. Het uitgangspunt voor het nieuwe participatiebedrijf is een sluitende begroting. Tenslotte, 

ik breng van de ondernemingsraad, wat meneer net heeft ingebracht. Zij maakte zich zorgen over het 

bestaansrecht en de kwetsbaarheid die gecreëerd is. De regie bij de gemeente en Paswerk in de uitvoering. 

Het wordt een ordinair uitvoeringsorgaan die afhankelijk is geworden van grillen van de gemeentes. De kracht 

van het bedrijf wordt ontkracht door deze constructie. De levensvatbaarheid is in het geding. Hoe gaat de 

wethouder mij overtuigen dat deze constructie houdbaar is? Ook het afstoten van Werkdag en Buurtbedrijf en 

meerdere participanten is niet wenselijk. Soms lijken bepaalde constructies logisch, echter er zijn altijd andere 

oplossingen zoals Werkdag en Buurtbedrijf eerst nog eens tijdelijk, misschien exclusief, in een holding te 

houden. Hiermee kunt u frictiekosten laten vallen. Ook is er overzicht in het bestuur, kan er grondig bekeken 

worden hoe het bestuur toekomstig van beide organisaties opgezet kan worden. U laat een waardevolle 

verbinding verloren gaan om nogmaals deze oplossing te bekijken zou waardevol zijn. Hoe staat u daar 

tegenover? Kortom, ik ben nog niet overtuigd van hetgeen wat u mij voorlegt.  

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Sepers, PvdA. 
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De heer Sepers: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik weet niet of u allemaal de documentaire Wasstraat heeft gezien. 

Dat is in ieder geval heel inspirerend om bezig te zijn met een goede arbeidsbesteding van mensen die op de 

een of andere manier anders zijn dan de gemiddelde werknemer. Want het zijn natuurlijk allemaal ook 

gewoon mensen die een baan willen hebben en goed willen functioneren. Maar heel inspirerend, dus u kunt 

het allemaal nog een keertje nakijken. Maar daar gaat dit nu even niet over, maar het is wel een 

inspiratiebron. Ja, het nieuwe participatiebedrijf, nou, de gesloten WSW wordt daarin ondergebracht. Dat is 

mooi, want dat was op de lange termijn natuurlijk toch een hele kwetsbare groep. En die zou nooit zelfstandig 

verder hebben kunnen gaan. Het wordt ook de verzameling voor nieuw beschut werk. Nou, daar heeft meneer 

Van Kessel al over gezegd: dat is niet onbeschut werk. De wethouder geeft al aan dat daar een budgettair 

probleem ligt. En daar hebben wij nou onze toekomst te maken met vergelijkbare problemen als met de 

jeugdzorg en met de WMO, dat we gewoon structureel te weinig geld krijgen voor deze tak van activiteit. Als 

dat zo is, dan moeten we nagaan of wij u kunnen helpen om ergens in Den Haag of elders te pleiten voor het 

juiste bedrag. Nou, dan gaan er ook de banen, afspraak werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de 

arbeidsmarkt en jongeren met schooluitval die geen startkwalificatie hebben. Dat zijn de doelgroepen die 

geformuleerd worden. Nou, heel erg goed. De inspreker voegde daaraan toe de garantiebanen. Ik vroeg me af, 

ik weet niet of ik helemaal thuis ben in het jargon, maar valt dat hier op de een of andere manier ook onder of 

niet? En zo ja, waarom niet? En wat zou het voordeel zijn om dat wel te doen? Een ander punt van zorg is 

natuurlijk het uitbesteden van de arbeidsmatige dagbesteding, waar meerderen het al over hebben gehad. 

Want ja, een, dat zijn natuurlijk extreem kwetsbare mensen waarvan je hoopt, waarvan je verantwoordelijk 

bent als gemeenschap om te zorgen dat kwaliteit en kwantiteit van opvang, dat dat in ieder geval verzekerd is, 

in welke constructie dan ook. Nou, u gaf zo’n pleidooi voor het nog een tijdje onder het participatiebedrijf 

houden van Werkdag en Buurtwerk en dat soort dingen. Nou, eigenlijk is mijn vraag: waarom zijn die 

arbeidsmatige dagbesteding, waarom moet die eigenlijk buiten het participatiebedrijf gebracht worden? Want 

in de geheime bijlage wordt aangegeven van: ja, afhankelijk van de mate waarin dat naadloos kan gaat het ook 

nog enorm veel frictiekosten met zich mee brengen. En de inspreker bracht mij eigenlijk op de vraag van: ja, 

waarom zou je dat niet gewoon binnen de tent houden? 

De voorzitter: U heeft een interruptie, mevrouw Zoon, Hart voor Haarlem. 

Mevrouw Zoon: Mijnheer Sepers, bent u het met mij eens dat we dan gewoon alles moeten proberen om dat 

binnen de tent te houden?  

De heer Sepers: Zoals u ziet ben ik nu nog zoekende. En ik zoek naar adequate antwoorden. Als de wethouder 

een overtuigend verhaal heeft van: nee, het is enorm goed voor het welzijn van die mensen om dat buiten het 

participatiebedrijf. Maar ja, ik wil dat wel. Dus ik kan nog niet zeggen: ik ben het met u eens of oneens. Maar 

het zou kunnen zijn dat ik het ooit met u eens zou kunnen worden. 

Mevrouw Zoon: Maar u omarmt het wel? 

De heer Sepers: Ik zou het ooit met u eens kunnen worden. Maar wellicht ook niet. Tweede punt is dat wij zijn 

blij dat gekozen wordt voor een publiekrechtelijke vorm. En niet een hybride vorm met een BV enerzijds en 

een gemeenschappelijke regeling. Dus dat is bij de Partij van de Arbeid als godswoord in een ouderling. Maar 

ja, met de vragen die ik nu opgegeven heb, daar wil ik graag eerst een antwoord op voordat ik een 

vervolgoordeel kan geven. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer El Aichi, CDA. 
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De heer El Aichi: Ja, dank u wel, voorzitter. Het is op zich goed om te kunnen lezen dat activiteiten van 

Paswerk en de meeste werkzaamheden van de Werkpas Holding onder het participatiebedrijf afvallen. Maar 

dit geldt natuurlijk niet voor de activiteiten van Werkdag en Buurtbedrijf Haarlem, omdat dit de dagbesteding 

betreft. Het college geeft in dit stuk aan dat de Holding deze activiteiten gaat onderbrengen bij een derde 

partij. Mijn vraag aan de wethouder is: met welke partij bent u in gesprek en hoe verlopen deze gesprekken? 

Zijn er überhaupt gesprekken gaande? Wij vinden het erg belangrijk dat de activiteiten voor de huidige 

deelnemers gewaarborgd is. Mijn vraag aan de wethouder: hoeveel inwoners van Haarlem hebben 

dagbesteding op dit moment bij Werkdag en Buurtbedrijf Haarlem? En de laatste vraag: is er met deze 

deelnemers gesproken en weten zij waar zij aan toe zijn? En zo niet, waarom niet? Tot zover.  

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Dank u wel, voorzitter. Ja, de vorming van een participatiebedrijf ligt voor. En er worden 

eigenlijk twee aanleidingen gegeven. Dus aan de ene kant wordt gezegd dat de aansturing van Paswerk en 

Werkpas, dat dat complex is. Dat is interessant, want dat is een constructie die niet zo lang geleden door het 

college zelf in het leven is geroepen. En nou ja, nu moet het dan om geharkt worden, zoals dat heet in hoe 

heet het ook alweer, de managementjargon. En de vraag is: waarom eigenlijk? Waarom moet het eigenlijk om 

geharkt worden? Zou het dan beter gaan functioneren of slechter? Ons idee is dat dat geen zin heeft. Om 

harken heeft helemaal geen zin, dat is nutteloos. Zeker aangezien de financiële situatie niet heel florissant is 

en de frictiekosten, zoals al door een aantal collega’s benoemd, substantieel zijn. Waarbij er ook nog een 

managementopdracht is, wat ook mooi jargon is, voor fikse bezuiniging. Dus wat ons betreft is dat om harken 

helemaal niet nuttig. Dus daar heb ik eigenlijk helemaal geen vragen over. Maar daar ben ik heel stellig in, dat 

moeten we gewoon helemaal niet doen. En natuurlijk moeten we wel een uitbreiding van doelgroepen toe 

gaan werken, maar dat kan ook binnen de huidige structuur. Daar heb je helemaal geen nieuwe structuur voor 

nodig en dan hoef je al die extra kosten niet te maken. En dan kan je ook gewoon het buurtbedrijf en het 

werkbedrijf binnen de holding houden. Dus wat ons betreft is dit stuk gewoon niet behandelrijp en ik adviseer 

de commissie om dit te herzien en niet in mee te gaan.  

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Stroo, Jouw Haarlem. 

Mevrouw Stroo: Dank u, voorzitter. Nou, in grote lijnen ben ik het wel met de Actiepartij eens. Uit de 

bijgevoegde bijdrage van de gemeenschappelijke ondernemersraad lees ik dat er nog een heleboel twijfels en 

zorgen zijn of dit wel de juiste weg is om te gaan. De gemeenschappelijke ondernemersraad is van mening dat 

het voornemen om Werkdag BV en Buurtbedrijf af te stoten niet wenselijk is. Jouw Haarlem vindt dat we hun 

mening moeten respecteren. De gemeenschappelijke ondernemersraad ziet andere mogelijkheden, zoals 

Werkdag en Buurtbedrijf eerst nog in de Holding te houden. Jouw Haarlem is hier ook een voorstander van en 

wil dat deze mogelijkheden onderzocht worden. Ook de mogelijkheid om de lege plekken op te vullen met 

garantiebanen, zoals de inspreker net zei, is een mogelijke optie. Bij werkdag zelf zijn er eveneens grote 

zorgen om Werkdag BV niet langer onderdeel van het participatiebedrijf te laten zijn. Dat lezen we ook in de 

bijdrage van mijnheer Bolder. Dit stuk geeft ons nog onvoldoende vertrouwen dat dit goed gaat komen, tot 

zover. 

De voorzitter: Mevrouw Özogul. 

Mevrouw Özogul: Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt vorming van een participatiebedrijf. En het 

belangrijkste wat ik eruit lees is onder andere de ontvlechting van Werkdag en Buurtbedrijf. In een van de 

inspreekteksten staat bijvoorbeeld dat Buurtbedrijf in het verleden meer deed voor Haarlem en dat we van 
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plan zijn om dit bijvoorbeeld bij een woningbouwvereniging onder te brengen. Maar dat dat dan alleen maar 

iets doet voor de betreffende woningbouwvereniging. Daar zou ik graag meer informatie van de wethouder 

over willen. Arbeidsmatige dagbesteding willen wij naar een andere partner onderbrengen. Maar tevens lees 

ik ook in het stuk dat door de crisis, corona, in het verleden dat we zien dat er niet veel naar werk wordt toe 

geleidt. Betekent het dat wij nu ook stoppen om deze mensen alsnog te proberen om toe te leiden naar werk? 

Wat ik ook lees in een van die inspreekteksten is dat er de afgelopen jaren ontzettend gebouwd is in netwerk 

en dergelijke. Als wij dit nu gaan onderbrengen bij een andere organisatie, betekent dat dan dat we het 

netwerk en al het goede werk eigenlijk teniet doen? En een van de dingen wat net de inspreker ook goed 

benoemde was … 

De voorzitter: U heeft een interruptie. Interruptie van mevrouw Zoon. 

Mevrouw Zoon: Mevrouw Özogul, bent u het dan met mij eens dat een waardevolle verbinding we nu teniet 

gaan doen. 

Mevrouw Özogul: We moeten dat wat goed loopt en wat goed opgebouwd is niet weggooien.  

Mevrouw Zoon: Precies, dank u wel. 

Mevrouw Özogul: Goed dat het WSW deel in ieder geval meegaat en dat de aandacht voor de kwetsbaren 

blijft in Haarlem. Maar ik heb wel een andere vraag. Door de coronacrisis staat er ook dat er veel werk 

weggevallen is. En dat we het nu nog wel redden, maar dat het wel problematisch wordt in de toekomst. Kan 

de wethouder daar nu misschien iets over vertellen? Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Hebben we dan iedereen gehad? Ja, dan gaan we naar de wethouder. 

Wethouder Roduner: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik snap dat hier in deze commissie ook naar aanleiding van de 

insprekers, en ook overigens het stuk wat er voorligt, er veel aandacht gaat naar Werkdag en het Buurtbedrijf. 

Maar dat is maar een klein onderdeel van het besluit wat hier ligt. Het fundamentele besluit wat hier ligt is om 

te werken naar een participatiebedrijf, een bedrijf dat zich richt op werk, mensen begeleiden naar werk. Het 

goed verzorgen van oud beschut werk, dat zijn zo’n 600 Haarlemmers die daar nu actief zijn. En ook het 

organiseren van nieuw beschut werk, en dat is eigenlijk een groeiende doelgroep die we over de komende 

jaren steeds meer verwachten. Daarnaast zijn er ook heel veel nieuwe doelgroepen bijgekomen en heeft de 

participatiewet sinds 2015, dat is denk ik ook een klein beetje het antwoord ook richting de Actiepartij: 

waarom maken we deze draai? De wetgeving is ook veranderd en die geeft de gemeente ook veel meer taken 

om ook grotere doelgroepen te bedienen en te begeleiden naar werk. Dus dat is het grotere verhaal volgens 

mij, dat is het grote besluit wat voorligt. En een onderdeel daarvan is inderdaad Werkdag. Nou, wij maken die 

beweging gelukkig uit een goede gezonde situatie, daar hebben we het wel vaker over gehad. Paswerk is een 

ontzettend goed lopend SW bedrijf, een van de beste van Nederland. Daar mogen we ook hartstikke trots op 

zijn. De infrastructuur van Werkpas is volgens mij ook hartstikke goed, mogen we ook heel blij mee zijn. Maar 

er verandert wel was. Dus Paswerk, daar komen geen nieuwe beschut werk meer naar toe. Dat leidt dat de 

bedrijfsvoering onder druk komt te staan. Dat leidt dat uiteindelijk het kan zijn dat de werknemers minder 

keuzes hebben in wat voor type werkzaamheden daar kunnen zijn. Zijn er straks nog wel voldoende mensen 

om bijvoorbeeld een groenafdeling in het leven te houden, of de postafdeling, of juist andere 

werkzaamheden. En dat is denk ik wel iets waar wij ons zorgen over maken. En ook zoeken naar een bepaalde 

vorm van schaalgrootte. En de schaalgrootte kan georganiseerd worden door ook andere doelgroepen te gaan 
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bedienen. Dus dat is denk ik zowel vanuit het bedrijfsperspectief, de huidige mensen die daar nu zitten, maar 

ook ik denk uiteindelijk ook goed voor de Haarlemmers die we moeten helpen om naar werk te gaan. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van mevrouw Zoon. 

Mevrouw Zoon: Ja, voorzitter, ik vind dat toch wel bijzonder. Want op 4 juni hebben we die begroting van 

Paswerk behandeld. U vertelde toen dat er geen vuiltje aan de lucht was, het ging allemaal goed. En nu staat 

er een enorme paragraaf over de corona in, hoe kunt u dat verklaren?  

Wethouder Roduner: Nou, ik denk dat het goed is om u te realiseren dat het toen ging over de begroting van 

2021. Zeg ik het goed? Nee, 2022 zelfs. Dus de vraag is natuurlijk nog even, nee, dat zal dan 2021 zijn geweest 

als het in juni is geweest. Dus toen was het denk ik nog onduidelijk in hoeverre corona nog effect zou hebben. 

2020 heeft corona natuurlijk wel zeker effect gehad op de begroting. Dat heb ik u toen ook verteld. We 

hebben gelukkig ook compensatiepakketten gehad vanuit het Rijk specifiek voor de SW bedrijven voor 2020. 

En ik heb er ook goede hoop op dat inderdaad het als 2021 ook leidt tot een substantieel omzetverlies van 

Paswerk, dat het Rijk opnieuw over de brug komt. Dat hebben ze nu bij de cultuur gelukkig gedaan en ik heb er 

ook hoop op dat zij goed oog hebben voor het SW bedrijf. Op dat moment denk ik in de zomer 2020 was het 

nog onzeker hoe corona zich zou ontwikkelen of inderdaad in een tweede en nu zelfs derde golf zouden zitten 

en hoe zich dat verder zou ontwikkelen. En dat is volgens mij het verhaal wat we toen gehad hebben. Dus zelfs 

inderdaad de coronacrisis en de coronaeffecten die we nu ervaren, dat is gelukkig met die extra Rijksbijdrage 

goed op te vangen. Dat is fijn, de solvabiliteit van Paswerk is goed, is sterk. En dat is ook wat ik u zei: we 

hebben een van de beste SW bedrijven van het land. En vanuit die goede positie willen we verder om ook 

uiteindelijk in de toekomst een gezond bedrijf overeind te houden. Even misschien toch … 

De voorzitter: Mijnheer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u zegt nu al twee keer dat het een van de beste bedrijven van 

het land is. Nou, dat hebben wij eigenlijk ook bij de Baverschoo gezien. De frictie is altijd een beetje als het 

heel goed gaat met iets, dat je het dan vervolgens moet weg reorganiseren, wat dan blijkbaar lastig is.  

Wethouder Roduner: Dezelfde impuls hier ook aan de hand. Hij moet zich realiseren dat we nu een bedrijf 

hebben met 600-700 Haarlemmers die daar in de SW zitten. Maar de uitstroom is groot, er komt geen nieuwe 

instroom in, mensen gaan met pensioen, een kwetsbare groep mensen overlijden ook eerder. En dat leidt 

ertoe dat de populatie van het bedrijf echt hard achteruit gaat met tientallen per jaar. Ik vind het altijd heel 

cru om het eens sterfhuisconstructie te noemen, maar dat is wel natuurlijk wat het Rijk de facto heeft gedaan 

door geen nieuwe instroom meer toe te staan in het oude SW bedrijf. Dus het is niet realistisch om te 

veronderstellen dat we dit goede nog jaren gaan volhouden. 

De voorzitter: Mijnheer Hulster. 

De heer Hulster: Ja, er is natuurlijk behoorlijk wat kritiek op de participatiewet. En binnenkort zijn er 

verkiezingen. Is het niet de moeite waard om toch even te wachten op de nieuwe regering en te kijken hoe die 

ertegenaan kijkt?  

Wethouder Roduner: Volgens mij, ik denk niet dat het nodig is om te wachten. Ik denk niet dat de 

participatiewet zo fundamenteel op de schop gaat. Ik denk wel dat de criteria, we hebben het nu over nieuw 

beschut werk. Dus dat is eigenlijk, dat is een wat kleinere doelgroep van de vorige beschut werkers. Ik kan me 
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wel voorstellen dat de criteria daar wat versoepeld gaan worden. Dus er werd volgens mij, ik kan daar gelijk 

ook het bruggetje maken naar nieuw beschut werk.  

De voorzitter: Laten we eerst even naar de interruptie van mevrouw Zoon. 

Mevrouw Zoon: Maar dat was toch van een tijdje terug? Wat de wethouder vertelde, dank u wel voorzitter, 

dat het gaat over dat er meer uitstroom is vanwege mensen die overlijden of er minder aan toe zijn. Dan denk 

ik van: ja, maar dat is een negatieve intensiteit, want we moeten het hebben over de mensen die er nu zijn en 

die nu toe geleidt moeten worden naar werk. En daar hebben we het over. En niet mensen die inderdaad 

uitstromen, oud zijn of overlijden. Dus ik denk: welke doelgroep heeft u het dan over? 

Wethouder Roduner: Ik snap uw vraag niet helemaal. Kijk, het zijn nu twee aparte doelgroepen die ook in 

twee aparte bedrijven zitten. Dus aan de ene kant hebben we de oud beschutters, die zitten in Paswerk. En 

nieuw beschut werk en ook re-integratie, dat is bij Werkpas ondergebracht, dus dat is de holding. Dat is een 

ander bedrijf en volgens mij hier is juist het voorstel om die doelgroepen dat weer samen te voegen, dus 

gezamenlijk in een bedrijf te stoppen. Nou, zo houden we ook die goede energie vast die u volgens mij ook 

graag zou zien. En op die manier proberen we te werken aan een toekomstbesteding bedrijf dat al die 

verschillende doelgroepen kan bedienen. Nieuw beschut werk, nou, daar zijn volgens mij ook meerdere 

vragen over gesteld. Nee, het Rijksbudget is wat mij betreft onvoldoende. Dus ik hoop ook dat als het kabinet 

wat gaat doen, dat ze daar ook serieus naar gaan kijken. We merken dat, ook een beetje technisch, maar er is 

een andere inschatting over de loonkostenwaarde die deze mensen nog, de economische waarde die zij nog 

kunnen genereren, daar is ook een bepaalde business case op gemaakt. Dat blijkt toch minder goed te zijn dan 

we aan de voorkant hadden verwacht. De begeleidingskosten die we van het Rijk krijgen, die wij vinden wij in 

ieder geval in Haarlem niet voldoende. Dus daar zijn afspraken over gemaakt met de holding. Nou, we kunnen 

nu constateren dat zowel die loonkostenbepaling als de begeleidingskosten eigenlijk ons tegenvallen. En daar 

zullen slagen in moeten worden gemaakt. Dus daar zal scherper moeten worden gekeken naar de 

bedrijfsvoering. Kan er nog uiteindelijk toch nog wat soberder, maar wel goede begeleiding zijn? Dus kan op 

die manier het financiële gat gedicht worden structureel? Is het mogelijk om de medewerkers toch nog op 

lucratievere en betere werkzaamheden in te zetten, dat zij ook hun verdienvermogen wat zullen versterken. 

En er zal ook toch een keer gekeken moeten worden naar de loonwaarde die zij hebben. En dan wordt het 

allemaal heel technisch, maar we hebben hier in Haarlem de afspraak dat dat vanuit het macrobudget van de 

Buig gaat. Dus dat hadden we uiteindelijk ook in de volgende kaderstukken aan u worden voorgelegd hoe we 

met dat akkoord moeten omgaan. Dus dat is even het perspectief wat ik daarop wil schetsen. Garantiebanen, 

kijk, er is eigenlijk in de nieuwe wet om het even heel simpel te zeggen een knip gemaakt tussen nieuw 

beschut werk. Vroeger hadden we de grote doelgroep beschut werk, dat ging om een veel grotere groep 

mensen. Mensen die een grote afstand hadden tot de arbeidsmarkt en mensen die echt wel in staat waren om 

meer deel te nemen aan de arbeidsmarkt. De nieuwe wet heeft gezegd: nou, de mensen met een grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt, dat noemen wij nieuw beschut. Dat wordt dan ook gekeurd. En de rest vinden wij 

eigenlijk dat die vooral ook in de samenleving zouden moeten deelnemen, dat die onderdeel moeten worden 

van het reguliere bedrijfsleven. Nou, dat noemen we dan over het algemeen garantiebanen. Dus als u nu zegt: 

nee, die doelgroep willen wij juist weer de SW intrekken, dat is niet de beweging die we met elkaar hebben 

ingezet. En ik denk ook niet, ik kan me voorstellen dat het nieuwe kabinet daar toch die scheidingslijn op een 

andere plek gaat leggen. Maar ik denk wel dat de scheidingslijn er zal blijven en dat we er niet naar moeten 

streven om die volledige groep garantiebanen bij Paswerk onder te brengen. De bedrijfsvoeringorganisaties, 

daar zijn ook vragen over gesteld. Paswerk, zoals het nu is, is een lichte GR noem ik het maar even, dus een GR 

bedrijfsvoeringorganisatie. In het verleden was dat een zwaardere GR, dat betekent dat er raadsleden in het 
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bestuur zitten. Ook raadsleden van de andere gemeenten. En dat die GR ook uiteindelijk verantwoordelijk 

wordt voor het beleid. Terwijl wij nu zeggen: nee, het beleid, dat vinden wij de verantwoordelijkheid van de 

individuele gemeente. En wij willen samenwerken, we willen in de uitvoering samenwerken om dat op een 

efficiënte manier te doen. Dus daarmee blijft u zelf verantwoordelijk voor het beleid en is de GR, de 

bedrijfsvoeringorganisatie, vooral verantwoordelijk voor het doen van een goede bedrijfsvoering. Dat is 

volgens mij, dat waren ook een aantal vragen van: hoe verhoudt zich dat? En die tegengestelde belangen 

zullen er zijn, want gemeenten zullen andere keuzes maken in het beleid. Maar het is aan het bedrijf 

uiteindelijk om al die opdrachten op een goede manier op te pakken en daar zo efficiënt mogelijk mee om te 

gaan.  

De voorzitter: U heeft nogmaals een interruptie van mevrouw Zoon. 

Mevrouw Zoon: Ja, door deze constructie, dank u wel, voorzitter. Door deze constructie krijg je dus gewoon 

ordinair uitvoeringbedrijf. En de gemeentes bepalen het beleid. Is dat nou de wens van zo moet het gaan? 

Want de kracht zat namelijk dat het allemaal in dat ene bedrijf zat en dat we daar wel iets van een constructie 

bij hadden. Maar dat ze gezamenlijk hadden het beleid, de ideeën, de kracht, de kennis. En dat voeren ze dan 

zo uit. En nu wordt dat ontkracht en dat maakt mij toch wel zorgen. 

De voorzitter: Kijkt u uit ook voor de tijd, mevrouw Zoon. Ik weet niet wat u nog allemaal wil zeggen, maar u 

heeft nog drie minuten voor de hele vergadering. 

Wethouder Roduner: Het beleid van werk en inkomen hebben we nadrukkelijk gekozen om zelf het beleid te 

maken, zelf de keuzes te maken waar wij onze klanten heen sturen. Dus wij bepalen eigenlijk het wat, maar 

we vragen onze partners om het hoe te doen. Zo probeer ik voor mijzelf altijd die knip uit te leggen. En het 

participatiebedrijf zullen wij vragen, deze klant heeft re-integratiebehoeftes, moet werk fit worden gemaakt 

bijvoorbeeld. En kunnen wij dan met een gerust hart overdragen en dan kan het participatiebedrijf aan de slag 

met een Haarlemmer om hem werk fit te maken, om uiteindelijk goed toe te leiden naar betaald werk. Want 

dat is uiteindelijk de beweging die we wel in willen zetten. 

De voorzitter: Mevrouw Zoon. 

Mevrouw Zoon: Maar dan hoop ik wel dat de gebleken huidige organisatie werd als ingewikkeld beschouwd. 

Dan hoop ik wel dat het dan minder ingewikkeld wordt. 

Wethouder Roduner: Zeker, want er is nu sprake van een gemeenschappelijke regeling aan de ene kant, waar 

ik opdrachtgever en eigenaar van ben. En aan de andere kant is er sprake van een holding met een 

aandeelhouderschap constructie. Overigens ben ik dan wel weer onderdeel van de raad van commissarissen, 

maar het aandeelhouderschap is bij de wethouder financiën belegd. Dus die ingewikkelde constructie, die 

veelheid van aansturingen. In de holding zitten wij met twee gemeenten, in de GR zitten wij met vier 

gemeenten. Ik denk dat het handig is dat we dat … 

Mevrouw Zoon: Dus dan maakt u de verbinding tussen opdrachtgever en eigenaar en in de holding zitten. 

Wethouder Roduner: Nou, ik denk dat het simpeler is als wij straks met de vier gemeentes, die uiteindelijk ook 

verantwoordelijk zijn voor het opdrachtgeverschap voor het werk, dat wij samen in de GR zitten en uitvoering 

geven aan, dus zorgen dat er goed wordt toegezien op de uitvoering van dat beleid. En ik denk zoals Paswerk 

nu functioneert ben ik daar heel tevreden over, denk ik dat dat op een goede en constructieve manier 
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functioneert. En ik denk dat als we daar de managementstructuur wat eenvoudiger maken, dan kunt u in het 

rapport ook alle kruisverbanden en lijntjes zien. En dan ziet u denk ik vanzelf ook wel dat het toch best 

complex is. Ik heb de ambitie dat dat simpeler kan. En ik denk dat de lichte GR daar een heel geschikt 

instrument voor is.  

De voorzitter: Mevrouw Çimen, D66. 

Mevrouw Çimen: Ja, dank u wel, voorzitter. Dank ook aan de wethouder voor de toelichting. Ik begrijp dus 

inderdaad dat wij als gemeenteraad verantwoordelijk blijven voor het eigen beleid en dat dit dan een 

uitvoeringorganisatie inderdaad wordt. Maar hoe zit het dan, want dat heb ik nu even niet scherp, wordt er 

dan ook eigenlijk vanuit de vier gemeenten die dan nu sterker gaan samenwerken ook gewerkt aan een 

gemeenschappelijke visie? Want je wil niet dat zo’n organisatie dan zeg maar de speelbal gaat worden van vier 

verschillende gemeenten die allemaal misschien alle andere kanten op willen. Dat willen we natuurlijk wel 

voorkomen, hoe zorgt u daarvoor? 

Wethouder Roduner: Dat snap ik. Dus dit zal ook een aanpassing vragen van de GR, de huidige GR regeling. 

Dus daar moeten wij nieuwe afspraken met elkaar gaan maken hoe wij die nieuwe GR voor ons zien. Op dit 

moment ligt natuurlijk onder de GR liggen er afspraken. Ik kan mij goed voorstellen dat wij die afspraken ook 

weer goed proberen door te zetten. U weet dat wij als Haarlem, we hebben volgens mij 80% van de cliënten. 

Nou, dat geeft ons op zich ook meer zeggenschap. Ik vind het juist heel belangrijk dat we ook opletten dat we 

recht doen aan de buurgemeentes. Dus zij moeten ook niet het gevoel hebben, en daar is overigens hier in 

deze raad ook voor gepleit dat zij meedoen. Dat was denk ik misschien nog vorige periode, maar er is voor 

gepleit dat juist ook de buurgemeentes mee zouden doen. ik denk dat wij in goede samenhang met de 

buurgemeentes moeten kijken: hoe kunnen wij onze gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor onze 

inwoners? Het zijn ons beschut werkers, of ze nou uit Heemstede komen, Bloemendaal, Zandvoort of 

Haarlem. Het zijn onze inwoners die gewoon naar nieuw beschut werk moeten. En zoals dat in de huidige GR 

gaat, gaat dat in goede harmonie en samenhang. Maar als het nodig is, sturen we ook een aparte rekening, zo 

werkt het ook. Als iemand iets extra’s wil, dan moet diegene daar ook wel voor betalen. 

De voorzitter: Mevrouw Çimen. 

Mevrouw Çimen: Ja, ik snap de toelichting hoor. En ik ben ook wel voor een nauwe samenwerking met de 

buurgemeentes, dus maakt u zich daar maar geen zorgen over. Dat is vorige periode zo en deze periode ook. 

Wat ik eigenlijk gewoon wil, staat die burger wel gewoon centraal en dat wij dan niet in bestuurlijk geharrewar 

met elkaar eindigen eigenlijk. Dat is mijn vraag meer, dus dank voor de beantwoording. 

Wethouder Roduner: Volgens mij graag gedaan. En de verwachting is dus dat de GR aan u wordt voorgelegd, 

dat zal in ieder geval de eerste helft, misschien eerste kwartaal, 2021 zijn. Dus dat is eigenlijk de logische 

volgende stap die op dit besluit zal volgen. 

De voorzitter: Mijnheer Sepers. 

De heer Sepers: Ja, deze discussie brengt mij nog tot een nadere vraag. Is ook overwogen om niet alleen deze 

vier gemeentes, maar ook de IJmond-gemeentes erbij te betrekken? Want we zitten tenslotte in een 

arbeidsmarktregio.  
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Wethouder Roduner: Daar hebben we wel eens over nagedacht. Maar u moet zich realiseren, daar spelen een 

aantal. Paswerk is een heel goed lopende sociale werkvoorziening. En zonder onze buurgemeentes tekort te 

willen doen in Velzen en in de IJmond hebben ze daar meer moeite mee. We hebben een andere keuze 

gemaakt, volgens mij ook gezegd, mijnheer Hooftman heeft dat ook gezegd over het meer detacheren van 

mensen buiten hun bedrijf om. Terwijl wij als Haarlemmer ook nadrukkelijk ervoor hebben gekozen om een 

goede fysieke infrastructuur, namelijk gewoon een fysiek bedrijf, in stand te houden. Op zich is die fysieke 

infrastructuur ook wel beschikbaar voor als mensen uit IJmond daar zouden willen werken. Maar daar speelt 

dan ook wel gewoon de fysieke afstand en de wens van gemeente om dat toch in hun eigen buurt te houden. 

Het gaat over cliënten die ook het kanaal over moeten, dat voelt dan toch altijd als een extra overbrugging. 

Het is bij ons, het zit niet eens in onze gemeente eigenlijk, het zit in Haarlemmermeer het bedrijf zelf. Dus er is 

volgens mij vanuit Paswerk bereidheid om samen te werken. Maar de meerwaarde van dat integraal 

aanpakken, dat zien wij niet. Dus dat is even de verkenning die wij hebben gehad. En IJmond is volgens mij ook 

beleidsmatig, nee, heeft een andere keuze gemaakt in het verleden en is volgens mij ook nu aan andere 

keuzes. Maar daar hebben we ook wel bestuurlijke gesprekken over gehad, maar die hebben geen gevolgen 

gehad. 

De voorzitter: Ik zou even voorstellen dat de wethouder gewoon alles nu even beantwoordt wat nog open 

staat, en dat we dan eventueel een tweede termijn doen. Want anders lopen we te veel uit. Dus ik wil graag 

even terughoudendheid met interrupties. 

Wethouder Roduner: Dan volgens mij de grote moot die ik nog moet doen is Werkdag. Kijk, ik denk dat het 

goed is dat we met elkaar realiseren dat Werkdag maar een partij is die arbeidsmatige dagbesteding levert in 

Haarlem van de 17. Het zijn 17 partijen in Haarlem die dagbesteding bieden. En volgens mij, het zou zo 

moeten zijn dat iedereen die arbeidsmatige dagbesteding heeft, dat die makkelijk, als dat inderdaad in zijn of 

haar vermogen ligt, zou kunnen doorstromen naar betaald werk. Nou, dan kun je zeggen: al die 17 

dagbestedingsorganisaties, die brengen we allemaal onder in het participatiebedrijf. Dat lijkt mij een wat 

vergaande stap, dus dat zal andere organisaties weer totaal ontwrichten. Maar volgens mij wat wij met elkaar 

hebben gezegd: nee, we willen juist dat al die 17 bedrijven gelijkwaardig dat er doorstroming plaats kan 

vinden. En dan is het dus niet nodig om een eigen arbeidsmatige dagbesteding hier te houden. We willen 

vooral dat het nieuwe participatiebedrijf zich kan focussen op het begeleiden van mensen naar werk. Dus 

mensen hun energie en aandacht en tijd vooral stoppen om mensen verder te helpen aan werk. En de 

doorstroming vanuit Werkdag in de arbeidsmatige dagbesteding is heel weinig, dat is geloof ik 5% in totaal. 

Maar die 5% komt van overal vandaan. Dus die 5% komt overal vandaag, en dat is wat wij gezegd hebben van: 

dan is het niet noodzakelijk om Werkdag binnen het bedrijf te houden. De vraag is of dat überhaupt wenselijk 

is en of het niet beter is om dan toch naar een andere partner te kijken.  

De voorzitter: Mevrouw Stroo, Jouw Haarlem. 

Mevrouw Stroo: U zegt: Werkdag is een van de 17. Kunt u ook andere bedrijven noemen? 

Wethouder Roduner: Volgens mij doet Haarlem Effect doet dagbesteding, ik denk Ellemerhart, Roads weet ik 

onder andere. Dus er zijn best wel veel partijen.  

Mevrouw Stroo: Ik bedoel echt arbeidsmatig. Ik denk dat Werkdag echt arbeidsmatig werkt.  

Wethouder Roduner: Andere partijen doen ook arbeidsmatige dagbesteding, die doen dat ook. Er is een 

dunne lijn volgens mij tussen dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding. Maar andere partijen doen dat 
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zeker ook. Dus nou ja, dat financieren we ook overigens uit de sociale basis, zoals u weet. En zoals u ook weet, 

de sociale basis is ook nog wel behoorlijk in beweging. Want u heeft gekozen voor een meer wijkgerichte 

aanpak. En dan is ook nog wel eens de vraag van: is dan een grote voorziening in krukjes buiten de wijken, is 

dat dan eigenlijk de faciliteit die je daar ook bij zou willen hebben? Dus ook vanuit het beleid, het sociale basis 

beleid, liggen wel fundamentele andere keuzes komen op de arbeidsmatige dagbesteding af. En dat vereist 

denk ik ook vanuit dat perspectief een heroverweging of het wenselijk is om dat op deze manier overeind te 

houden. Natuurlijk … 

De voorzitter: Mevrouw Zoon, Hart voor Haarlem. 

Mevrouw Zoon: U noemt wel de sociale basis, daar gaan we het geloof ik nog vanavond over hebben. Dat is 

alleen een bespreekpunt, dus dat besluiten we helemaal niet. Dat besluit u. 

De voorzitter: Daar gaan we het niet over hebben. De wethouder. 

Wethouder Roduner: Dus er is een andere keuze in ieder geval maakt in hoe we die sociale basis zouden 

moeten inrichten volgens mij. En ik denk dat uiteindelijk, u moet zich realiseren, Werkdag moet een aanvraag 

doen voor de sociale basis. En als zij niet voldoen aan de sociale basis, dan raken zij hun cliënten kwijt, dan 

raken ze hun geld kwijt. En in de geheime bijlage kunt u dan zien wat de kosten zijn voor de aandeelhouder 

om dat uiteindelijk op te lossen. Die zijn substantieel, dat is scenario 3 zullen we maar zeggen. 

De voorzitter: U heeft een interruptie van mijnheer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Ja, u noemt het heel tactisch dat de sociale basis in beweging is. Maar het betekent echt dat 

er wat minder geld is steeds. Is het niet zo dat we nu op twee manieren geld aan het weghalen zijn? Want de 

arbeidsmatige dagbesteding binnen de sociale basis krijgt minder geld, en nu haalt u ook nog deze 

organisaties onderuit. Dan blijft er echt wel heel weinig over, toch? 

Wethouder Roduner: Nee, want als het goed gaat zal de organisatie Werkdag, laat ik het even zo zeggen, kan 

gewoon een aanvraag doen voor de sociale basis. En als zij voldoen aan de sociale basisvoorwaarden zullen zij 

ook gewoon die subsidie krijgen. Dus wij halen geen geld weg. Ik denk dat het een uitdaging is voor het bedrijf 

met de cliënten die ze verzorgen, met de medewerkers die daar werken en de subsidietoekenning, dat we 

daar ook een hele goede nieuwe plek voor vinden. Ik voel me heel verantwoordelijk voor zowel de cliënten die 

daar zitten, die daar hun dagbesteding hebben, maar ook vooral voor de medewerkers die daar werken. Nou, 

u heeft gemeenschappelijke GR al gehoord, dus de medewerkers die daar. En ik denk dat het vanuit Haarlem 

echt heel belangrijk is dat we daar heel zorgvuldig mee omgaan, dat we goed kijken of er partijen zijn die er 

beschikbaar zouden zin, geïnteresseerd zouden zijn en capabel zijn om dat over te nemen. De inzet van het 

college is dan om zo naadloos mogelijk overgang te hebben. Dat gaat ook gepaard met beperkte frictiekosten, 

waar we ook dekking voor hebben. Als dat niet kan, ja, dan kom ik bij u terug. Want als dat niet het scenario 

zou kunnen zijn, als het leidt tot enorme frictiekosten, dan denk ik dat het goed is dat we daar nog wel een 

nader gesprek over hebben met elkaar. 

De voorzitter: We hebben ook nog een tweede termijn, u kunt zo meteen echt nog allerlei vragen stellen. 

Want dat continu interrumperen is ook niet handig voor de wethouder, denk ik. Laatste keer, mijnheer 

Hulster. 
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De heer Hulster: Ja, wethouder, u rekent zichzelf nu toch rijk. Want u zegt: het Werkbedrijf kan gewoon geld 

uit de sociale basis krijgen. Maar de budgetten van de sociale basis lopen terug. We hebben net in de 

begroting vastgesteld dat er elke keer een beetje vanaf gaat. Dan komt er dus geen geld bij om deze nieuwe 

doelgroep aan werk te helpen. Dat betekent gewoon dat er geen budget meer is, of er wordt iets anders 

geschrapt. De facto blijft er gewoon minder geld over binnen de sociale basis. Dus u rekent zichzelf echt rijk 

nu. 

Wethouder Roduner: Volgens mij is dat niet zo. Kijk, er is natuurlijk gekort op de sociale basis, er was minder 

geld beschikbaar voor de sociale basis. En alle organisaties hebben wat moeten inleveren. Maar uiteindelijk, 

even vooruitkijken naar 2022, dan is dat zelfde pot geld wat nu in 2021 is, ik hoop dat ik het goed zeg, maar vis 

in 2022 in principe opnieuw beschikbaar. Ik weet niet precies hoeveel Werkdag nu exact krijgt, maar laten we 

even uitgaan dat zij een half miljoen krijgen. Als zij een goede aanvraag hebben, als zij een goede aanvraag 

hebben, dan kunnen zij weer opnieuw dat half miljoen aanvragen. En als ze een slechte aanvraag hebben die 

niet voldoet aan de kaders die we met elkaar hebben afgesproken, dan kan het tegenvallen. En mochten zij 

een goede betere aanvraag doen, dan zal het meevallen. Maar het is dezelfde pot met geld van de sociale 

basis is nog steeds beschikbaar straks. Ik snap niet dat u denk dat dat verdwijnt. Het is gewoon beschikbaar, 

we gaan er alleen met elkaar het gesprek even over de herverdeling. Maar het is niet zo, u moet zich 

realiseren: er komt verder geen subsidie vanuit de huidige eigenaarschap. Er komt geen subsidie, er is geen 

extra subsidie beschikbaar vanuit het feit dat ze ons bedrijf zijn. Dat is niet zo, ze moeten het doen met de 

subsidie die ze krijgen vanuit de sociale basis. 

De voorzitter: Mijnheer Hulster, laatste keer. 

De heer Hulster: Ja, u stelt het nu toch een beetje voor als: we hebben een taart en er zijn zes gasten. En nu 

komt er een zevende gast bij en dan is er voor iedereen nog evenveel taart. Ja, er is wel evenveel taart, maar 

dat moet wel ineens over zeven gasten worden verdeeld in plaats van over zes. Dan krijgen ze toch allemaal 

een kleiner stukje. 

De voorzitter: Een kort antwoord, wethouder. 

Wethouder Roduner: Nee, de taart wordt al verdeelt en Werkdag is daar al onderdeel van. Dus Werkdag 

wordt al gefinancierd vanuit de huidige sociale basis en zal in de toekomst waarschijnlijk ook worden 

gefinancierd vanuit de huidige sociale basis. Omdat ze werkzaamheden leveren die vooral bijdragen aan de 

sociale basis. Dus die taart, zij krijgen nu nog steeds een stukje van de taart en ze zullen straks waarschijnlijk 

ook een stukje van de taart krijgen.  

De voorzitter: Iets sneller misschien, wethouder. Want we lopen echt ontzettend uit. 

Wethouder Roduner: ik probeer het uit te leggen, voorzitter. Ik krijg een beetje hetzelfde gevoel als de 

burgemeester. Nee, laten we met elkaar, ik snap uw bezorgdheid en betrokkenheid. Dus u heeft ook gelezen 

dat wij nog verder werken aan scenario’s om goed om te gaan met Werkdag, ook in combinatie met de hele 

ontwikkeling binnen het maatschappelijk veld, MO. Dus laten we met elkaar afspreken dat ik in ieder geval u 

dat onderzoek ook stuur, dus dat u zich daar kennis van kunt nemen. Het uiteindelijke besluit, dat is een 

beetje formeel. Maar op het moment dat we het GR besluit nemen wat meegaat, dan neem je natuurlijk 

effectief ook een besluit over wat niet meegaat. En dat betekent niet dat Werkdag opeens verdwenen is, maar 

dat betekent wel dat Werkdag nog in een holding zit. En die holding, daar gaan wel andere onderdelen over 

naar de gemeenschappelijke regeling. Dus ik denk dat als we dat onderzoek hebben en u uiteindelijk kunt zien 
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wat het voorstel wordt hoe de GR vorm te geven, nou, dat we dan ook het gesprek hebben met elkaar: wat 

gebeurt er met Werkdag en is het inderdaad definitief wenselijk om Werkdag ergens anders onder te 

brengen? Meneer El Aichi had nog een vraag van: wordt er nu al gepraat? Nou, we hebben een heel 

voorzichtig verkennend gesprek gehad om het veld even te verkennen. Maar dat zal ook een vervolggesprek 

volgen van: zijn er inderdaad partijen die Werkdag willen overnemen? En u moet zich realiseren, die partijen 

zullen dan natuurlijk ook zekerheid willen hebben over de toekomstige subsidiëring van Werkdag. En daar zit 

een hele ingewikkelde met de sociale basis, omdat in 2022 die nieuwe sociale basis wordt toegekend. En u 

kunt zich voorstellen dat niemand een partij wil overnemen die geen subsidie heeft gekregen uit de sociale 

basis. Want dan neem je een failliete boedel over met ontzettend grote kosten om die failliete boedel te 

liquideren. Dat is denk ik niet iets wat we allemaal niet moeten willen. Dus dat vereist echt wel goede 

afsteming. Op dit moment zijn de werkzaamheden ook opgericht. Nou, toch nog even, de SP had nog een 

specifieke vraag: vanwege corona minder werk. Dat klopt. We proberen toch nog zo veel mogelijk mensen wel 

werk fit te krijgen, maar het is inderdaad de doorstroom stopt even en dan moeten we ook in de uitvoering 

wellicht ook maken. Dat we zeggen: nou ja, we proberen op andere onderdelen inzet te plegen, zodat mensen 

als de arbeidsmarkt weer beter gaat draaien ook sneller kunnen uitstromen. 

De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Dit was een uitgebreide eerste termijn. U wil hier op reageren op het 

antwoord? 

Mevrouw Çimen: Nee, ik had iets over Buurtbedrijf gevraagd. 

De voorzitter: O, over het Buurtbedrijf, ja. 

Wethouder Roduner: Ja, u had het volgens mij over een woningbouwcorporatie. Maar dan ben ik even uw 

specifieke vraag kwijt. 

Mevrouw Çimen: In een van die inspreekteksten staat dus dat het Buurtbedrijf waarschijnlijk overgenomen 

gaat worden door een woningbouwvereniging. Maar dat de woningbouwvereniging dan alleen maar binnen 

eigen vereniging werkzaamheden kan laten doen, terwijl ze nu dus voor heel Haarlem doen, of in ieder geval 

voor meer mensen. 

Wethouder Roduner: Nou, het is nog niet definitief zo dat het Buurtbedrijf wordt overgenomen door een 

woningbouwvereniging, zover zijn we nog niet. Zoals ik zei, we zijn bezig met dat te verkennen en te 

onderzoeken. En laat ik dan zeggen dat uw vraag, als dat zo ver komt, dat we dat meenemen in het onderzoek 

waar we nu naar aan het kijken zijn, of dat inderdaad zo is en wat dat betekent voor het Buurtbedrijf. 

De voorzitter: Dank u wel. ik denk dat er nog wel wat vragen zijn. Ik wil het eigenlijk even in een tweede 

termijn gooien, want anders blijven we heen en weer. Mijnheer Zohri, wilt u als eerste? 

De heer Zohri: Dank u wel, voorzitter. Even kijken. Ik heb natuurlijk vragen gesteld over Werkdag, over de 

garanties die u kunt geven na overname van personeel. En eventueel, kijk, op het moment dus dat een 

organisatie overgedragen wordt, ja, helaas vinden er ook meteen reorganisaties plaats. Waardoor mensen die 

overbodig zijn ook weer ontslagen worden. Maar ik denk dat ik begreep vanuit de wethouder: goh, we 

besluiten nu voor de vorming. En wat betreft het Buurtbedrijf en Werkdag bij de vorming van een GR, dan 

zullen wij dit ook ter sprake brengen. En dan kunt u ervoor kiezen om te zeggen van: goh, we houden het in de 

holding of ik heb een beter voorstel.  
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De voorzitter: Mijnheer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Ja, dank u wel. Een beetje een aanvulling eigenlijk nog op dit punt, dat was openstaand. Ik 

vroeg naar de budgettaire gevolgen en de risico’s op het moment dat die naadloze overname van Werkdag 

niet tot stand komt. Dan begrijp ik dus dat we daar nog een uitkomst van een onderzoek over krijgen, zodat 

daar meer inzicht in is. Mijn vraag is wel: dat onderzoek, kunnen we dat krijgen voordat de 

gemeenschappelijke regeling aan ons wordt voorgelegd. En dus niet op hetzelfde moment, zodat we op dat 

moment onder druk al keuzes moeten maken. En even kijken, had ik nog wat. Nou, voor dit moment 

voldoende. 

De voorzitter: Oké, dank u wel. Mijnheer Sepers, PvdA. 

De heer Sepers: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, even dat punt nog van Werkdag. De wethouder zegt: nou, daar 

zijn wel 17 organisaties in onze stad die die dienst verlenen. Nou, je zou ook kunnen zeggen: dit zou een mooie 

aanleiding zijn om tot een totale herstructurering van de arbeidsmatige dagbesteding in Haarlem te komen. 

Daar ligt een uitdaging. Maar waar het mij om gaat is dat: bent u bereid een garantie te geven dat de mensen 

die nu die arbeidsmatige dagbesteding bij Werkdag genieten, krijgen, hebben. Dat wat er ook moge gebeuren, 

dat het altijd zo zal zijn dat in welke constructie dan ook die ook qua hoeveelheid en kwaliteit zullen hebben?  

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Zoon, Hart voor Haarlem. 

Mevrouw Zoon: Ja, ik ben het eens met mijnheer Van Kessel en met meneer Sepers. Mij zou ik ook nog willen 

vragen door die constructie te bekijken om die frictiekosten daardoor te verlagen. Want dat kan doordat je dat 

nog samenhoudt. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. is er nog iemand? Nee. Wethouder Roduner. 

Wethouder Roduner: Nou, geen reactie op de VVD. In de geheime bijlage voor Werkdag zijn een aantal 

scenario’s geschetst. Dus scenario 1 gaat over een frictie loze overname en scenario 3 gaat over: als er iets 

gebeurt waardoor de hele toko ontmantelt moet worden, laat ik het zo zeggen. Een van de gebeurtenissen 

zou kunnen zijn dat zij, maar goed, het zou uiteindelijk kunnen zijn in theorie dat zij helemaal geen subsidie 

krijgen vanuit de sociale basis. Dus dan krijgt een organisatie heeft geen inkomsten meer en geen klanten, dus 

dan moet dat helemaal geliquideerd worden. Nou, dat is natuurlijk een onzekerheid waar we deels zelf ook 

wel invloed op kunnen uitoefenen. Dus die garantie kunnen we ook niet helemaal bieden. We kunnen in ieder 

geval niet de garantie bieden dat mensen bij Werkdag blijven, want die garantie bieden we eigenlijk alle 

Haarlemmers niet. Maar natuurlijk, vanuit de sociale basis is het wel de bedoeling dat mensen arbeidsmatige 

dagbesteding hebben, dat ze gewoon geholpen worden. En of dat nou bij Werkdag is of bij Roads of Haarlem 

Effect, uiteindelijk met die sociale basis proberen we de beste partners te vinden die het beste aanbod hebben 

voor onze Haarlemmers. En dat is volgens mij wat we met de sociale basis proberen te garanderen. 

De voorzitter: Mijnheer Sepers, ik zie u kijken. 

De heer Sepers: Wethouder, ik zei ook niet de garantie dat u dat bij Werkdag houdt. Maar dat ze dat krijgen en 

houden, waar ook in de stad. 

Wethouder Roduner: Ja, dat is volgens mij wat we met zijn allen willen. 
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De voorzitter: Mevrouw Özogul. 

Mevrouw Özogul: Er werd net door de inspreker een voorbeeld gegeven dat door de corona, toen de 

bedrijven en winkels sloten, dat de mensen thuis kwamen te zetten. En omdat Paswerk er was, dat zij dan 

daar aan het werk konden. Is dat dan in het vervolg bij het eerstvolgende bedrijf dan ook zo? Of komen ze in 

dat geval wel thuis te zitten? 

Wethouder Roduner: Ik hoop dat ik uw vraag goed begrijp. Kijk, we hebben heel veel mensen die 

arbeidsmatige dagbesteding doen, dus veel partijen. En in de sociale basis willen we eigenlijk het zo 

organiseren dat het makkelijk wordt om een stapje doen vanuit de arbeidsmatige dagbesteding meer echt 

richting re-integratie en uiteindelijk aan het werk gaan. En als dat niet lukt, dat je dan ook weer makkelijker 

terug kan vallen. Dus meer het simpel switchen model. En of dat nou is vanuit … 

De voorzitter: Mevrouw Özogul, interruptie. 

Mevrouw Özogul: Volgens mij bedoelde hij dus: dit waren mensen die bij bedrijven werkten. Maar door de 

corona, omdat winkels dicht gingen of bedrijven dicht gingen, dat ze dan weer zeg maar zonder werk of 

zonder op dat moment iets kwamen te zitten. En dat ze in dit geval, omdat er Paswerk was, dat ze niet thuis 

kwamen te zitten, maar dat ze daar wel aan het werk konden. 

Wethouder Roduner: Dat gaat dan over zullen we maar zeggen de beschut werkers, de huidige beschut 

werkers. En dan komen we weer een beetje op het verhaal van Velzen. Kijk, we hebben een organisatie die 

zowel detacheert maar ook gewoon op de krukjeslocatie werkzaamheden leeft. Dus mensen in de stomerij 

werken aan de Secret heet dat dan, dat is een soort portemonnee. Dus als er iets buiten uit valt, als een bedrijf 

buiten uit valt, dan komt die terug in het bedrijf en dan kan die in een van de andere organisatieonderdelen 

weer aan het werk worden gezet. Bijvoorbeeld in de groenvoorziening of in de stomerij of waar er dan op dat 

moment werk is. De stomerij is ook deels rustig, dus we doen ook werk voor KLM. Dat is ook deels uitgevallen 

de afgelopen periode. Maar de stomerijen waren heel druk om juist de lakens te wassen van 

verzorgingstehuizen, et cetera, omdat daar druk was vanwege de coronacrisis. Dus dat is volgens mij een heel 

mooi model. En dus de combinatie van een fysieke infrastructuur met detachering biedt volgens mij de SW’ers 

echt wel meerwaarde. En dat behouden we gewoon. GroenLinks had nog een vraag over: wat doe je dan met 

Werkdag als het niet meegaat naar het participatiebedrijf, maar het ook niet lukt om ergens onder te brengen. 

Dat is best een ingewikkelde. Dan zou dat het enige bedrijf nog in de holding zijn, dat kan. Maar ik weet niet of 

dat een wenselijk scenario is. Dus dat is denk ik ook wel echt iets wat we komend jaar scherp in de gaten 

moeten houden van: gaat dat goedkomen? Want aandeelhouder met alleen Werkdag in de holding, ja, dat is 

denk ik niet een gewenste uitkomst. Daar missen we wel heel veel samenhang. Dus ik denk dat het een van 

beide zou moeten zijn. Of je zegt, volgens mij het voorkeurscenario is om nu te zeggen: we proberen het bij 

een partner onder te brengen. Mocht dat niet kunnen, dan kan uiteindelijk ook weer aan de orde zijn dat het 

alsnog op een later moment of aan het einde van de rit toch weer meegaat. Laat ik in ieder geval toezeggen 

dat ik u informeer over de stand voordat we het GR besluit nemen, dat was de VVD, voordat we dat besluit 

nemen, dat ik u gewoon goed informeer over de stand van zaken. Het is nog niet eenvoudig denk ik om de 

hele puzzel  rond Werkdag te leggen, maar dat u in ieder geval goed geïnformeerd bent van wat de stand van 

zaken is, voordat we het nieuwe GR besluit nemen. Dan heeft u volgens mij alle informatie om dat op goede 

en zorgvuldige wijze af te wegen.  

De voorzitter: Mijnheer Van Kessel. 
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De heer Van Kessel: Ja, ik wilde eigenlijk alleen de wethouder dan nog bedanken voor het in ieder geval 

overtuigende verhaal met betrekking tot het participatiebedrijf. Met deze toezegging dat we daar nog over 

worden geïnformeerd is het voor wat de VVD betreft kan het verder een hamerstuk worden. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat was het? Ja, heel goed. Ik wil het ook graag, ja, nee, ik ga nog vragen hoe we 

het gaan agenderen. Kan ik die vraag stellen of heeft u echt nog iets dringend? Want de wethouder moet ook 

weg trouwens.  

Mevrouw …: Dat snap ik. VVD zei net: hamerstuk. Maar ik wil het nog wel even terug in de fractie bespreken. 

De voorzitter: Dat ga ik nu vragen. Dus even algemeen, hoe willen we het agenderen? Mevrouw Zoon.  

Mevrouw Zoon: Hamerstuk met stemverklaring. 

De voorzitter: Hamerstuk met stemverklaring dan. Dank wethouder, en succes bij de andere vergadering. We 

hebben nu op de agenda staan. Nee, geen pauze. Nog een ander stuk, het vrijgeven kredieten investeringen 

buitensport. Maar we hadden ook een aantal belangstellenden die wilden gaan inspreken. En ik wil eigenlijk 

dat even omdraaien dat die nu eerst aan de beurt komen, want die zitten nu al hier achter te wachten. 

Overige punten ter bespreking 

8.    20.40 uur Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

De voorzitter: Ja, dus we gaan nu snel door naar de belangstellenden. Oké, we gaan door. We hebben twee 

insprekers die een voor een hier aan tafel komen zitten. En die gaan volgens mij allebei iets over de Domus 

Plus en de Skaeve Huse iets vertellen. En ik heb hier nu aan tafel zitten mevrouw Witteman. U krijgt drie 

minuten de tijd om uw verhaal te doen. En daarna kan de commissie u nog eventueel wat vragen stellen. Ja, 

gaat uw gang. 

Mevrouw Witteman: Dank u wel. ik ben Marja Witteman en ik woon in de Zuiderpolder in Haarlem. De 

gemeente wil in oost twee locaties vestigen. Een Domus Plus voor uitbehandelde mensen met een verslaving, 

psycho speciale en psychiatrische problematiek. Met vaak een verstandelijke beperking. En Skaeve Huse voor 

mensen die zich niet kunnen aanpassen aan hun leven in een normale woonwijk en daar veel overlast 

veroorzaken. Momenteel ben ik werkzaam in het Amsterdam UMC, locatie AMC. In de bijeenkomst die werd 

georganiseerd door de gemeente werd er verteld dat het Domus Plushuis in Amsterdam Zuid-Oost een groot 

succes is. Als werknemer van het AMC weet ik dat dit huis heel ver weg ligt van een woonwijk. Ik heb het 

gemeten met de auto, het is precies 1 kilometer tot het dichtstbijzijnde huis, aan de rand van het AMC. In de 

verste verte is geen huis of winkel te vinden, alleen een bedrijventerrein zoals de Waarderpolder ook op 1 

kilometer afstand. De buren is een school die met een sloot is gescheiden van het Domus Plus huis, waardoor 

de mensen daar niet kunnen komen. Het AMC heeft een eigen beveiligingsdienst die op het terrein 24/7 

patrouilleert en zorgt voor de veiligheid. Ze verwijderen de mensen van het terrein en uit het ziekenhuis als er 

overlast is. En volgens de beveiliging gebeurt dit regelmatig. Ook wordt er momenteel heel veel ingebroken in 

de auto’s op de parkeerterreinen. Er was een speciaal parkeerterrein voor avond- en nachtdienst. Sinds kort 

mogen de avond en de nachtdiensten in de parkeergarage parkeren, omdat niemand zich ’s avonds of ’s 

nachts nog op de parkeerterreinen wil wagen. Ik vraag me dan ook af waar het succes uit bestaat. Weet u dat 

misschien? Door de werkervaring die mij partner en ik hebben in de verslavingszorg en in de psychiatrie weten 

we hoe belangrijk het is voor deze mensen om fijn en veilig te kunnen wonen. Maar wij weten ook dat deze 



 

 27 

 

mensen 24/7 begeleiding nodig hebben. Ik spreek daarom mijn grote zorgen uit, ook namens een groot deel 

van de mensen in de Zuiderpolder, over het wonen van deze mensen zo dicht in de buurt van een normale 

woonwijk. De kinderspeelplaats, pas opgeknapt door de gemeente, ligt op nog geen 150 meter afstand. Zeker 

de Skaeve Huse zou daar niet zo dicht in de woonwijk moeten komen, vooral omdat begeleiding van deze 

mensen in ieder geval te wensen over laat gaan. Bij de beoogde locatie Robert Nurksweg, rondom het viaduct, 

is het ook nog eens echt heel onveilig. Er wordt hier veel drugs gedeald en gebruikt. Ga je de kat op het spek 

vinden, als beroepsdeskundige zie ik hoe moeilijk het is om mensen met een verslaving te helpen als er veel 

verleiding in de omgeving is. Dat geldt hier natuurlijk zeker. We zien momenteel ook een uitbreiding van de 

activiteiten, zoals dealen en gebruiken van drugs, ook harddrugs, van onder het viaduct naar het eerste 

parkeerterrein aan de Hakersweg.  

De voorzitter: Mevrouw Witteman, wil u gaan afronden. De drie minuten zijn al voorbij. 

Mevrouw Witteman: Ja, ogenblik. Er zijn zelfs tegenwoordig prostituees werkzaam. Er wordt niet gehandhaafd 

door de politie, maar er wordt gedoogd. Ik wil alleen nog even opmerken dat ik het ook onder zelfdoding 

onder mensen met psychiatrische problemen ligt statistisch heel hoog. Al jaren neemt zelfdoding af, alleen 

niet bij zelfdoding op het spoor. Is het daarom verstandig om een opvang van mensen met psychiatrische 

problematiek naast een spoorbaan en een hoog viaduct te realiseren? Ter afsluiting, hoe zit het met de 

handhaving van de groene zone. Er zou een groene zone zou niet meer gebouwd worden. Overal is men bezig 

om meer groen te realiseren, maar de versteende stad Haarlem doet dit dus niet. Dank voor uw aandacht en 

ik hoop op een wijs besluit. 

De voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Wil er nog iemand een vraag stellen uit de commissie? Ja, 

mevrouw Klazes, welkom. 

Mevrouw Klazes: Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel voor het inspreken, mevrouw. Het is duidelijk, u 

heeft uw zorgen over de eventuele komst van een van de beide locaties. Ik neem aan dat u bij de 

bijeenkomsten ook uw zorgen of in ieder geval uw zorg vertaald heeft gezien door een van de woordvoerders 

van uw wijk, bij de digitale bijeenkomsten.  

Mevrouw Witteman: Ja, de wijkraad spreekt momenteel bij de commissie ontwikkeling. 

Mevrouw Klazes: Oké, maar er zijn ook digitale bijeenkomsten geweest, ook voor uw buurt, geleidt door een 

aantal mensen. 

Mevrouw Witteman: Daar is ook ingesproken. 

Mevrouw Klazes: Daar is ook ingesproken. 

Mevrouw Witteman: Daar is ook dezelfde zorg omtrent de locaties gemeld.  

Mevrouw Klazes: Oké, u heeft uw zorgen daar uitgesproken, of in ieder geval de zorg die u heeft zijn vertaald 

door iemand anders en die zijn daar uitgesproken. Wat heeft u daaruit teruggekregen en bent u enigszins 

gerustgesteld? Kennelijk niet, anders zat u hier niet. 

Mevrouw Witteman: Nee, we zijn niet gerust gesteld. We vinden dat er ook gewoon niet duidelijk antwoord 

gegeven is op de zorgen die wij hebben. Wij hebben gevraagd of de veiligheid gegarandeerd kan worden. Nou, 
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dat kan absoluut niet. Het is ook al doorgezet. Ze hebben gezegd: we kunnen de veiligheid niet garanderen. 

Dus ja, wij hebben echt grote zorgen. En zeker omdat het zo dicht tegen de woonwijk aankomt. 

De voorzitter: Mijnheer Van Kessel. O sorry, gaat uw gang nog een keer. 

Mevrouw Klazes: Een heel korte vraag nog. Ú zegt, er is gevraagd: kunt u de veiligheid garanderen? En er is 

heel duidelijk gezegd: wij kunnen de veiligheid voor de bewoners in deze buurt niet garanderen op het 

moment dat er een van deze opvanglocaties komt. Dat is letterlijk zo gezegd? 

Mevrouw Witteman: Dat is letterlijk zo gezegd. 

Mevrouw Klazes: Dank u wel. 

De voorzitter: Mijnheer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Ja, dank u. Klopt dit, ik hoor het niet alleen bij mevrouw Klazes schalmen, maar ook hier. 

Ja, dank u wel. Nou, ik zal gewoon rustiger praten, misschien helpt dat. Dank u wel voor het inspreken, heel 

belangrijk dat u ook komt inspreken en dat ook andere buurtbewoners in de commissie ontwikkeling aan het 

inspreken zijn. Want het kan niet vaak genoeg gezegd worden tegen dit college en tegen deze coalitie. Ik zit 

2,5 jaar in de raad en dit vind ik eigenlijk een van de meest pijnlijke dossiers die hier speelt. Iedereen snapt dat 

de mensen waar we het over hebben een goede plek moeten krijgen. Maar ik heb het gevoel dat er 

buitengewoon slecht naar de zorgen van de mensen in de wijk wordt geluisterd. Je zal toch maar zoiets in je 

achtertuin krijgen, niemand wil het in zijn achtertuin, maar het zal toch maar gebeuren. En je zal maar een 

dochter, zoon of een geliefde hebben die iedere dag … En de manier waarop deze coalitie dat op een gegeven 

moment ook heeft, het is een soort wens denk ik van: het moet er komen. En er wordt niet geluisterd en dat is 

heel pijnlijk. Dus dat u hier zit om het nog een keer te zeggen. Mijn vraag aan u… 

De voorzitter: Precies, een vraag. 

De heer Van Kessel: Precies, het is belangrijk. Mijn vraag aan u is: wil u ook de volgende keer en de keer 

hierna, als we het hier over hebben, wil u weer komen en wil u meer mensen deze kant opsturen om dit 

signaal te geven aan deze coalitie. En anders wil ik u verder wijzen op dat de gemeenteraadsverkiezingen over 

anderhalf jaar zijn en goed te kijken op welke partij u dan stemt. 

De voorzitter: Oké, mevrouw Witteman.  

Mevrouw Özogul: Ja, voorzitter, even van de orde. Dit is geen zendtijd voor politieke partijen. En nu gebruikt 

meneer Van Kessel, zo ken ik u niet, u gebruikt deze tijd om uw eigen punt te drukken en een politiek spotje 

uit te zenden. Zo zijn we toch niet getrouwd, serieus waar. 

De voorzitter: Eerst even antwoord graag van mevrouw Witteman, want er werd een vraag gesteld. 

Mevrouw Witteman: Ja, ik wil heel graag de volgende keren weer komen. Omdat zeker hoe het er nu uit gaat 

zien komen er twee locaties in een wijk. En wij kunnen dat echt niet accepteren.  

De voorzitter: U moet uw microfoon even, want anders horen ze het thuis ook niet. U blijft vechten, zegt u. 
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Mevrouw Witteman: Ja, wij blijven vechten, want wij kunnen niet twee locaties van zoiets bij ons in de wijk 

hebben. 

De voorzitter: Mevrouw Özogul. 

Mevrouw Özogul: Ja, afgelopen jaar is de SP bezig geweest met de daklozenopvang in het centrum en met de 

problematiek rondom. En deze mensen die straks in uw wijk gaan wonen zitten nu in de daklozenopvang of 

zitten in garages of voor het station buiten op straat. Wij vinden wel dat ze ergens een plek moeten krijgen en 

zo snel mogelijk ook, omdat we de ellende weten. Mijn vraag aan u concreet is, en ik snap uw zorgen, en ik 

vind het heel naar om te horen dat u niet gerustgesteld kan worden. Of dat de gemeente tegen u zegt: wij 

kunnen dat niet garanderen. Mijn vraag aan u is: wat zou er moeten gebeuren dat het voor u acceptabel 

wordt? Waar zou de gemeente aan moeten werken, zodat u denkt: misschien wil ik er toch over nadenken. 

Mevrouw Witteman: Ja, ik vind dat een hele moeilijke vraag, en zeker ook omdat ik zelf in de psychiatrie en in 

de verslavingszorg werk. Dus ik weet hoe belangrijk het is wat u vertelt. Maar ik denk dat dit mensen zijn die 

niet in een woonwijk of tegen een woonwijk aan kunnen wonen. En ik denk dat er genoeg locaties in Haarlem 

te vinden zijn, bijvoorbeeld in de Waarderpolder waar voor deze mensen ook iets meer rust te vinden is. En 

niet de uitdaging van in ieder geval een plek waar heel veel drugs gebruikt wordt, wat er nu pal naast ligt, 

waar niet gehandhaafd wordt. Nou, ik maak me daar ook heel veel zorgen om deze mensen.  

Mevrouw Özogul: En als op die plekken waar u nu zegt niet gehandhaafd wordt. Als daar gehandhaafd zou 

worden, want dat zou normaliter moeten, wat zou u er dan van vinden?  

Mevrouw Witteman: Ja, ik blijf het heel moeilijk vinden, omdat het een groep mensen is. Ja, ik heb sowieso bij 

Skaeve Huse een probleem omdat ik denk: je zet zes mensen met gigantische uiteenlopende problematiek bij 

elkaar. Deze mensen kunnen in een gewone wijk al niet gehandhaafd worden. En dan zet je zes mensen met 

heel veel problematiek bij elkaar. Dat kan gewoon niet goed gaan. Ik bedoel, als ik zelf kijk naar mijn ervaring 

denk ik van: ja, dat gaat gewoon niet. Dus je kunt gewoon echt problemen verwachten.  

De voorzitter: Mijnheer Hulster. 

De heer Hulster: Ja, mijn vragen waren erg in lijn met wat de SP vroeg. Maar ja, ik ben toch heel nieuwsgierig, 

want u bent een zorgprofessional en u komt hier inspreken in de commissie samenleving. Maar voorlopig 

heeft u het vooral over de fysieke omstandigheden waardoor u denkt dat het onmogelijk is om deze 

voorzieningen in deze wijk te maken. Maar ik ben vooral benieuwd van wat u verwacht dat er aan zorg nodig is 

en aan bescherming. En ja, stel nou dat we een veiligheidsoverleg komt, zou u daar dan ook in plaats gaan 

nemen om samen met de gemeente te gaan nadenken over hoe de door u gewenste zorg qua veiligheid dat 

gewaarborgd zou kunnen worden. 

Mevrouw Witteman: Kijk, ik hoop gewoon dat deze mensen niet bij ons in de wijk komen, want het zijn 

mensen die niet in een gewone woonwijk kunnen wonen. Daar zijn ze al weggehaald. Ik bedoel, daar kunnen 

ze niet functioneren en nu ga je ze op geen 150 meter van een gewone woonwijk. Wij zijn een normale 

woonwijk in de Zuiderpolder en deze mensen komen tegen deze wijk aan te wonen. Dus voor ons komen ze 

gewoon in de woonwijk te wonen. En natuurlijk wil ik best meedenken en ik ben een zorgprofessional en ik 

vind ook dat deze mensen een goede plek moeten hebben, maar niet in een woonwijk.  

De voorzitter: Mijnheer Oomkes, PvdA. 
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De heer Oomkes: Dank u wel, voorzitter. We zijn met de commissie bij het Skaeve Huse in Amsterdam Zuid-

Oost geweest. Daar hebben wij een groot deel van de dag de gang van zaken bekeken. Daar betrof het 

mensen die eigenlijk zonder uitzondering voortdurend binnen de woonvoorziening bleven. Er niet op 

uitgingen, eigenlijk zou je kunnen zeggen: mensen die de hoop op de rest van het leven hebben opgegeven, 

als een soort kluizenaars in de voorziening zitten met een huisdealer. En we hebben contact gehad met 

mensen die daar in de buurt wonen, het geeft daar zo goed als geen overlast. Dus ik snap niet dat u zegt dat 

dat daar overlast geeft. Wat zijn uw bronnen? 

Mevrouw Witteman: Maar ik snap niet helemaal dat u mensen heeft gesproken die in de buurt wonen. Er 

woont niemand in de buurt.  

De heer Oomkes: Nou, mevrouw, ik ben er geweest. Op minder dan 400 meter wonen daar mensen. Dat is een 

andere situatie dan in Haarlem-Oost, ja absoluut. 

Mevrouw Witteman: Ik heb met de auto van de week de afstand gereden van de ingang van Domus Plus huis 

tot de woonwijk. En dat is precies 1 kilometer. Aan de andere kant zit een autogarage, dat is 900 meter. En 

daartussen zit het AMC. Dus ik weet niet waar mensen wonen, maar ik heb de beveiliging gevraagd in het 

AMC, omdat ik ook gewoon goed beslagen te ijs wil komen. Ik wil geen dingen gaan vertellen die niet kloppen. 

En het AMC zegt dat voor de coronatijd, want nu is het AMC afgesloten en kom je er gewoon niet binnen. Voor 

de coronatijd waren deze mensen regelmatig in het AMC en heeft de beveiliging deze mensen regelmatig 

weer terug moeten brengen naar buiten de rand van het AMC. En ik rij zelf elke dag langs het huis naar de 

parkeerplaats en daar lopen regelmatig mensen. En die bieden geen overlast, maar die lopen er wel. Dus 

mensen blijven niet alleen maar binnen. 

De heer Oomkes: Ja, er zijn verschillende vormen van verslaving, er zijn ook mensen die gewoon dwars door 

de stad heen lopen in vaste kringetjes. Maar eigenlijk door de bank genomen, de effecten van die 

verslavingszorg bijvoorbeeld in Haarlem vallen behoorlijk mee. Er zijn meer grote problemen met mensen die 

geen goede opvang hebben dan met mensen die dat wel hebben. Ik weet toevallig van dat die voorzieningen 

in Amsterdam Zuid-Oost, dat die echt heel erg goed werkt op de mensen die het betreft zelf. En dat er ook 

contacten met de buurt zijn gelegd. U kunt natuurlijk altijd blijven spreken over een andere groep mensen die 

hier wonen, en hier gaat het eigenlijk voornamelijk om mensen die al in de stad wonen en nu geen goede 

voorziening hebben. Maar u kunt natuurlijk mensen die een goede voorziening zoeken daar niet van 

onthouden. Dus wat u vraagt is dat geen van beide voorzieningen in uw wijk komen. Het lijkt alsof dit dan 

maar ergens in een industriegebied moet komen. Terwijl wij beseffen dat dat helemaal niet kan. Wat moeten 

we dan doen met uw verzoek? 

Mevrouw Witteman: Ja, ik denk dat er andere plekken zijn die beter voor deze mensen geschikt zijn. En niet in 

een woonwijk. Want deze mensen gaan de woonwijk in. En ik snap in Zuid-Oost dat ze liever binnen blijven, 

want er is ook helemaal niks in de buurt. Aan de overkant zit een golfbaan en voor de rest is er nergens iets te 

beleven. Maar het is natuurlijk bij ons in de wijk wel anders. Want mensen gaan de wijk in, mensen gaan naar 

het winkelcentrum. Ook het winkelcentrum maakt zich grote zorgen. En er wordt tot nu toe niet gehandhaafd 

bij al die mensen die nu in de Zuiderpolder onder het Staarstokviaduct spuiten. Ik zou zeggen: kom eens kijken 

op een zondagavond of op een maandagochtend. Het is een grote vuilnisbelt met spuiten, ballonnetjes, alles. 

Er zijn prostituees werkzaam op de Akenhuizenweg, op het parkeerterrein bij de eerste flat. En er zijn heel 

veel meldingen gedaan en er wordt niet gehandhaafd en het wordt gewoon gedoogd, want het is aan de rand 

van de  stad. En ze hebben mensen liever aan de rand van de stad als dat ze dit allemaal in de stad doen. 
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De heer Oomkes: Maar hun opvang is nu niet aan de rand van de stad. Dat dat nu toch gebeurt bij u in de wijk, 

betekent dus dat als we daar iets bouwen, dat dat echt niet minder zal worden.  

Mevrouw Witteman: De gemeente noemt het de rand van de stad, het Staarstokviaduct. 

De heer Oomkes: Dat klopt. Maar als we daar bouwen, dan neemt die overlast onder het viaduct niet af, want 

die bestaat er nu al. 

Mevrouw Witteman: Nee, maar ik bedoel, wat ik net al noemde. Je gaat deze mensen dus plaatsen op een 

plek waar nog geen 25 meter van de ingang van het Domus Plus of de Skaeve Huse wordt gedeald en wordt 

gebruikt. Dat is toch de kat op het spek binden, of zie ik dat helemaal verkeerd? 

De voorzitter: Ik wilde even doorgaan met de vragen, want we zijn nu een beetje elkaar aan het uitspelen, lijkt 

het wel. Er komt nog een gecombineerde vergadering ook over dit onderwerp, dus we gaan het er nog 

uitgebreid over hebben. Dus ik wil gewoon even concrete vragen nu even aan mevrouw Witteman. Mevrouw 

Stroo. 

Mevrouw Stroo: Dank u voor het inspreken. Ik begrijp dat u zich grote zorgen maakt wat betreft de veiligheid. 

U heeft nu al de nodige overlast, wat u zegt op die plek. Ik heb een aantal vragen. Hoe kijkt u als 

beroepsprofessional aan tegen dagbesteding van de mensen? En u neemt aan dat de auto-inbraken gedaan 

worden door de bewoners van Domus Plus, heeft u daar bewijzen van? Hoe komen de bewoners van Domus 

Plus uit Oost aan hun boodschappen? Nee, maar ik kan toch wat dingen vragen. Ja, nou, als zij geen antwoord 

wil geven, dan hoor ik het wel. Wat zou u ervan vinden als het Domus Plus en de Skaeve Huse bij elkaar 

komen, zodat er wel een 24-uurs toezicht is ook bij de Skaeve Huse. 

De voorzitter: Kijk waar u antwoord op wil geven, hoor. U hoeft natuurlijk niet overal antwoord op te geven. 

Mevrouw Witteman: Ik wil wel op een aantal dingen antwoord geven. Ik weet natuurlijk niet wie er inbreekt in 

de auto’s op het parkeerterrein. Als we dat wisten, dan zouden we al een heel stuk verder zijn. Ik weet wel dat 

mensen in de avond en nachtdienst zich echt heel onveilig voelen op de parkeerterreinen rondom  het AMC. 

En of dat mensen zijn van de Skaeve Huse of van de Domus Plus, dat weet ik ook niet. Ik weet alleen dat het 

gewoon niet veilig is. En het is ook de rand van Amsterdam Zuid-Oost, dus dat telt ook nog mee. Ik blijf 

volhouden dat Domus Plus en Skaeve Huse niet in de wijk moeten. Ik denk dat het een goed idee is om ze bij 

elkaar te doen, omdat in ieder geval dan de zorg gewaarborgd is 24/7. Maar ja, kijk, ik blijf er gewoon bij dat 

deze mensen niet aan de rand van een woonwijk wonen, omdat ze zelf al uit hun woonwijk zijn gezet omdat 

ze daar overlast geven. En ik denk van: ja, wij zijn ook een normale woonwijk.  

De voorzitter: Oké, mijnheer Van den Raadt. Trots Haarlem. 

De heer Van den Raadt: Ja, wat vindt u ervan. Want bij de bijeenkomsten wordt eerst door wethouder Meijs 

gezegd van: als er zo’n locatie komt, dan wordt het juist veiliger in de wijk. En u begon uw betoog eigenlijk met 

dat naderhand werd gezegd: die veiligheid kunnen we helemaal niet garanderen. Wat vindt u daar dan van? 

Mevrouw Witteman: Nou, ik vind het een eng idee dat er niet gegarandeerd kan worden dat het veilig is. Ik 

bedoel: als er dingen gebeuren in de wijk, wij zijn ook bang voor agressie. Er zit een, wat ik al zei, er zit een 

kinderspeelplaats op 150 meter. Mensen lopen daar hard, mensen fietsen er, het is de entree van de stad. Er 

komt zo meteen een plan met Oostpoort, maak er een mooie entree van de stad van. Ik denk van: ja, dit is 



 

 32 

 

geen mooie entree van de stad. Want mensen worden bang, omdat mensen overlast gaan geven. En we 

weten allemaal dat deze mensen overlast gaan geven. 

De heer Van den Raadt: Ja, ik bedoelde eigenlijk dat dus eerst wordt gezegd gewoon glashard dat het veiliger 

wordt, maar naderhand erkent wordt dat het niet veiliger wordt. Kijk, dat het nu gewoon onveilig is, dat klopt. 

En dat zal waarschijnlijk ook niet veranderen als we blijven bezuinigen natuurlijk op handhaving en dat soort 

zaken. Maar vooral het feit dat er eerst wordt gezegd: het wordt juist veiliger, ook helemaal nergens op 

gebaseerd. En naderhand wordt het toegegeven, maar u als bewoner wordt wel elke keer gevraagd van: ja, 

heb er vertrouwen in. Maar als je dan met dit soort zaken komt, wat doet het dan met het vertrouwen. 

Mevrouw Witteman: Nou, wij hebben er dus echt geen vertrouwen in. 

De voorzitter: Dat is een herhaling van vragen, want volgens mij hebben we dit soort vragen al gehad. Ik wil nu 

even snel naar meneer Smit, want die zit te wachten vanaf huis. Ja, eerst even meneer Smit, die zit al een hele 

tijd te wachten. OP Haarlem. 

De heer Smit: Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Dag mevrouw Witteman. Allereerst mijn complimenten voor 

de rust die u uitstraalt, de duidelijkheid waarmee u de zaken toelicht. Weet dat OP Haarlem al voordat er de 

locatie Wilhelminastraat in gebruik genomen werd heeft gepleit voor de Waarderpolder. En wij zullen blijven 

pleiten voor de Waarderpolder als een logische plek voor huisvesting. Maar ik heb een vraag aan u. Stelt u 

heel duidelijk dat voor de groepen Skaeve Huse en Domus Plus eigenlijk zeven keer 24 uur zorg de basis moet 

zijn om deze groep goed te begeleiden? 

De voorzitter: Even in de microfoon. Mevrouw Witte, even de microfoon nog een keer. 

Mevrouw Witteman: Ja, dat vind ik echt heel belangrijk. En ik denk dat dat ook voor deze mensen heel 

belangrijk is.  

De heer Smit: Dank u wel. En ik heb overigens de plek bekeken. O, nu is er resonantie. Ik heb de plek bekeken 

en ik ben het met u eens dat het heel dicht bij de huizen is. Dus blijft uw boodschap uitdragen, kom geloof ik 

op 4 maart, als ik het goed zeg, naar de gecombineerde vergadering. En dan hoor ik u graag weer. Dank u wel 

De voorzitter: Dank u wel. En mevrouw Özogul had ook nog een vraag. 

Mevrouw Özogul: Ja, een kort vraagje aan u. U zei dat u een bijeenkomst heeft gehad als wijk. Hebben ze u 

daar ook kunnen uitleggen hoe zij gaan handhaven, mocht er iets zijn. Hoe zij dit aanpakken? 

Mevrouw Witteman: Nee. Wat er heel duidelijk is gezegd, dat op het moment dat de locatie uitgezocht is, 

bepaald is, dan wordt er een veiligheidsplan gemaakt en eerder niet. Dus wij hebben geen antwoorden 

gekregen op onze zorgen. Alleen dat ze niet de veiligheid kunnen garanderen.  

De voorzitter: Ja, dat had ik al gezegd ja. Ik wil het nu echt gaan afronden, mevrouw Klazes. Er komt nog een 

inspreker over dit onderwerp, dus waarschijnlijk gaan we dezelfde vragen stellen. Nou, u mag een kleine vraag 

stellen en dan ga ik echt naar de volgende inspreker. 

Mevrouw Klazes: Anders krijgen we weer ruzie, voorzitter. Dat willen we niet. Ja, nog een vraag. U werkt in de 

psychiatrie, of in ieder geval u heeft daar zijdelings mee te maken in uw werk. U heeft net verteld aan 

mevrouw Stroo dat het misschien best een goed idee zou zijn om Skaeve Huse en Domus Plus op een locatie 
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te realiseren. Kent u de doelgroepen van deze twee locaties goed genoeg om die conclusie te kunnen trekken? 

Denkt u dat het mogelijk is om deze twee doelgroepen, die toch wezenlijk van elkaar  verschillen, op een 

locatie samen te brengen. Is dat een serieus voorstel?  

Mevrouw Witteman: Ik weet er niet genoeg vanaf. Ik heb wel ervaring in de psychiatrie en ik heb ook ervaring 

in de verslavingszorg. Maar ik zou niet durven zeggen dat het heel goed is om deze mensen bij elkaar te 

zetten. Het enige wat ik wel belangrijk vind is dat er bij de Skaeve Huse minder zorg zal zijn. En ik denk dat 

deze mensen 24/7 zorg nodig hebben. En als je dat voor elkaar krijgt door beide huizen bij elkaar te zetten, 

dan denk ik dat je al een hoop gewonnen hebt. Maar ik kan niet garanderen dat er dan niks gebeurt, want 

daar heb ik dan op dat gebied toch te weinig ervaring voor. 

De voorzitter: Dank u wel. ik heb de microfoon niet aan. Ik wil u danken voor uw bijdrage. We gaan snel even 

de volgende inspreker ook hier naar voren halen. Dank u wel. Goedenavond, mijnheer Wijnoogst als het goed 

is. Ja, u mag zo meteen de rechter knop indrukken en dan krijgt u drie minuten de tijd om uw verhaal te doen. 

Voordat u start, ja, u mag altijd wat zeggen. Maar als we het kort kunnen houden, want we lopen ontzettend 

uit. Gaat uw gang. 

De heer Wijnoogst: Goedenavond. Ik wil namens de wijkraad om te beginnen u allen een heel gezond en een 

goed en vooral een wijs 2021 toewensen. Dan ga ik nu beginnen. Hoe betrouwbaar is de gemeenteraad van 

Haarlem? De gemeenteraad heeft voor het vaststellen voor de locaties voor de Domus Plus of voor Skaeve 

Huse vestigingen zelf criteria vastgesteld waaraan de locatie moet voldoen. Als inwoners van Haarlem mag je 

dan op zijn minst verwachten dat de raad haar eigen criteria in de afweging nakomt. De wijkraad 

Boerhavenwijk heeft moeten constateren dat dit bij de keuze voor de locatie Boerhavenlaan 57 niet gebeurd 

is en heeft hiervoor ook een aantal voorbeelden. Dit geldt overigens ook voor de andere locaties die in 

Haarlem zijn aangegeven als mogelijke vestigingsplaatsen. In het rapport van het onderzoek voor de locatie 

van Domus Plus of voor Skaeve Huse staat: 1, geen verder onderzoek bij ontwikkelzones waar woningbouw 

beoogd is en die in een ontwikkelzone liggen of waarvoor al een startnotitie is vastgesteld. U als raad heeft in 

oktober 2019 de startnotitie entree het Verre Oosten vastgesteld. En de rioolwaterzuivering ligt midden in het 

plangebied en had dus nooit als beoogde locatie worden opgenomen. De voorziening moet in een rustige 

omgeving liggen, buiten het centrum, waardoor in ieder geval drugsdealers en gebruikers op een afstand zijn. 

Met de locatie Boerhavenlaan liggen op circa 200 meter afstand drie parkeerterreinen waar druk wordt 

gedeald en gebruikt. Dit geldt ook voor de locaties aan de Nieuwe Weg, Vergierenweg en de locatie bij de Fly 

Over. 3, binnen een straal van 100 meter mag zich geen school of sportvereniging bevinden. Eerste vraag die 

zich dan meteen voordoet: vanaf welk punt ga je meten. De wijkraad is van mening dat de punt begint bij de 

entree van het terrein en er niet midden op. En als je dan gaat meten, dan valt de Voorthuizenschool en de 

hockeyclub Saksenburg binnen die grens. Waarbij ook opgemerkt dat er in het rapport staat: de nabijheid van 

sportverenigingen ook vaak gesitueerd aan de stadsrand maakt de locatie minder geschikt. 4, de locatie moet 

prikkelarm zijn. Maar bij de nu al aangewezen locaties liggen bij of tussen drukke wegen, of direct bij 

sportterreinen of een tuinvereniging. Dus weinig prikkelarm. Daarnaast nog een opmerking over 

sportvoorzieningen in Schalkwijk. De laatste jaren zijn steeds meer sportvoorzieningen verdwenen, terwijl de 

wijk zich steeds verder uitbreid en er meer en meer jongeren komen wonen die willen sporten. Een van de 

verenigingen die ruimte zoekt is hockeyclub Saksenburg. En op dit moment een ledenstop heeft wegens te 

weinig velden. Door het terrein van de waterzuivering een Domus Plus vestiging te plaatsen maakt u een 

uitbreiding van velden onmogelijk, want die komen dan allemaal binnen de 100 meter grens te liggen. Gezien 

de bovenstaande punten, waarin u uw eigen criteria niet gevolgd heeft, vragen wij ons dus af hoe 

betrouwbaar is de raad. 
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De voorzitter: Mijnheer Wijnoogst, wil u gaan afronden. 

De heer Wijnoogst: Ik ben bijna klaar. Wij vragen u nogmaals de locatie nog eens aan u voorbij te laten gaan 

en te kijken naar de criteria die u zelf heeft vastgesteld. En u zult tot de conclusie moeten komen dat deze 

locaties niet geschikt zijn. Bovendien komt het ons voor dat de Waarderpolder meer geschikte locaties te 

vinden zijn dan in woonwijken die of dicht bebouwd zijn of waar voorzieningen zijn als scholen en sportvelden. 

Ook is een aantal jaren geleden door de raad vastgesteld dat de nu groene randen van Haarlem niet meer 

bebouwd zouden worden of gebruikt voor andere maatschappelijke voorzieningen dan die voor recreatief 

gebruik. Kan een inwoner van Haarlem wel uitgaan van een gemeenteraad die staat voor hun eigen 

uitspraken? Ik dank u. 

De voorzitter: Ik dank u ook. De commissie mag ook nog wat vragen stellen. Wie kan ik als eerste het woord 

geven? Zijn er geen vragen aan mijnheer Wijnoogst? Mevrouw Stroo. 

Mevrouw Stroo: Dank u voor het inspreken. Welke beheersmaatregelen zou u willen om het eventueel wel op 

die plek te kunnen? 

De heer Wijnoogst: Die vraag is wat ons betreft gewoon te vroeg, die stelt u te vroeg. Want wij gaan ervanuit 

dat die niet komt bij ons. Als u gewoon uw eigen  criteria volgt, dan komt die daar niet. Dus daar geef ik op dit 

moment geen antwoord op. 

De voorzitter: Mijnheer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Ja, dank u wel. U heeft denk ik misschien meegekregen dat we net behoorlijk lang met de 

vorige spreekster het over dit onderwerp hebben gehad. Dus in die zin niet om u daar zeker in te kort te doen, 

want gewoon dank u wel voor uw bijdrage. Of als het in een vraag geformuleerd: mag ik u bedanken voor uw 

bijdrage. 

De voorzitter: Dat is goed. U kreeg een bedankje voor uw bijdrage en dan mag u zeggen: dank u wel. Er zijn 

een heleboel vragen al gesteld, dus dank u wel. Fijne avond, dank u.  

De heer Smit: Voorzitter, ik heb ook een vraag. 

De voorzitter: Mijnheer Wijnoogst, u mag nog niet weg. Ik hoor dat mijnheer Smit nog een vraag heeft. Gaat 

uw gang, mijnheer Smit. 

De heer Smit: Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, mijnheer Wijnoogst. U zegt: wij volgen onze 

eigen criteria niet. OP Haarlem wacht met spanning af hoe wij in staat kunnen zijn om de huidige selectie van 

locaties tot een succes te krijgen, daar twijfelen wij echt zeer over. Maar u begon ook over de Waarderpolder. 

Wetende dat alle particuliere bewoning uit de Waarderpolder verwijderd is, acht u inderdaad de 

Waarderpolder dan ook geschikt voor Domus Plus of Skaeve Huse?  

De heer Wijnoogst: Kijk, welke locatie het ook is, het bestemmingsplan zal aangepast moeten worden. Dat 

geldt ook voor de rioolwaterzuivering in onze wijk. Dat betekent ook dat als je in de Waarderpolder een 

vestiging van Skaeve Huse of Domus Plus gaat maken, dan moet ook daar het bestemmingsplan aangepast 

worden. En dan moet je dus, nu is het wonen daar verboden, maar je zou het bestemmingsplan ook voor een 

klein gedeelte kunnen wijzigen in aangepast wonen of sociaal wonen. En daarmee voorkom je dan, moet ik 
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zeggen, de reguliere bewoner zich weer in de Waarderpolder gaat vestigen, want je gaat er gewoon een 

uitzondering creëren waardoor het dan in de Waarderpolder mogelijk moet zijn. 

De heer Smit: Dank u wel voor uw meedenken, dank u wel voor uw suggestie. 

De voorzitter: Mijnheer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, want u zegt, en dat wordt hier natuurlijk vaker gezegd, daarom zegt u het 

waarschijnlijk. Maar dat er niet gewoond mag worden in de Waarderpolder. Maar we hebben toch de 

Waarderhaven waar mensen gewoon in die woonboten wonen. En daarnaast is toch ook nog een 

woonwagenkamp waar mensen wonen. Zijn dat dan geen bewoners die wonen in de Waarderpolder? Gelooft 

u dan die argumentatie?  

De heer Wijnoogst: Ja, die mensen die wonen daar. Maar ik heb begrepen dat de gemeenteraad besloten 

heeft dat de bewoning boven panden, waar werkzaamheden plaatsvinden, dat dat niet meer mag. Maar 

mensen in de Waarderpolder, dus het woonwagenkampje, dat is er nou eenmaal. En die Waarderhaven, die is 

er nou eenmaal, daar wonen mensen. Maar daarnaast streeft de raad en het B&W er ook naar dus om het 

wonen in de Waarderpolder onmogelijk te maken voor meerdere mensen in Haarlem die woningzoekenden 

zijn, laat ik het zo maar zeggen. 

De heer Van den Raadt: Ja, goed, maar er wordt wel gewoond natuurlijk. En u zegt nou van: als we ons aan 

onze eigen criteria houden, dan kan deze locatie het helemaal niet worden. Nou, daar heeft u natuurlijk een 

steengoed punt. Misschien hadden we beter moeten opletten, maar hoort u nou wel eens dat mensen naar u 

toekomen en zeggen van: u heeft gelijk, wij zullen het straks zeggen dat deze locatie niet geschikt is. Want het 

zijn nu mogelijke locaties. Of komen er alleen maar mensen naar u toe die zeggen dan van: wat wil u hebben 

en wat kunnen we u beloven dat u straks wel overstag gaat?  

De heer Wijnoogst: De algemene tendens is op dit moment, behalve dat wij dus zelf geflyerd hebben en aan 

de bewoners van de Boerhavenwijk gevraagd hebben: wat is jullie mening? Want als wijkraad kan je wel een 

mening hebben, maar die kan afwijken van de mening van de inwoners van de Boerhavenwijk. Op die 

flyeractie is gigantisch goed gereageerd. En laat ik maar rustig zeggen 99% is tegen de komst van een Domus 

Plus of een Skaeve Huse. Daarnaast hebben wij een petitie gestart op petitie.nl en die is op dit moment dacht 

ik al tegen de 1500 keer getekend als zijnde: men is tegen de komst van Skaeve Huse of een Domus Plus. Dus 

de inwoners van Boerhavenwijk die zijn tegen de komst. En daar wordt de wijkraad dus in gesteund, althans, 

wij voelen ons daar zeer in gesteund door de bewoners van de Boerhavenwijk. 

De voorzitter: Dank u wel. Volgens mij was dit het.  

De heer Smit: Voorzitter, ik vroeg nogmaals even om een moment. 

De voorzitter: Oké, meneer Smit. 

De heer Smit: Ja, dank u, voorzitter. Geachte spreker, u hoeft ons niet uit te leggen waarom de Waarderhaven 

wel of niet kan, dat is ook weer een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om daar uiteindelijk in te 

gaan duwen. Maar ik denk dat ik ook van u weer argumenten heb gekregen om de Waarderpolder als een 

optie nadrukkelijk in het zicht te brengen en te krijgen. Dank u daarvoor. 
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De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer El Aichi, CDA. 

De heer El Aichi: Ja, dank u wel voor het inspreken. Als bewoner van Schalkwijk weet ik precies hoe de 

bewoners erover denken. Ik mis eigenlijk het verhaal van Saksenburg. Weet u hoe zij daarover denken? 

De heer Wijnoogst: Saksenburg is tegen de komst van de Domus Plus. Want ja, daar zijn kinderen, die komen 

alleen op de fiets. En kinderen van 5 of 6 jaar, die komen daar hockeyen. Dus ze zijn er niet gelukkig mee. Hoe 

ze er voor de rest over denken, dat weet ik net. Want toen wij het buurtgesprek hadden met wethouder 

Meijs, toen heb ik zelf de uitbreiding van de velden aan geslingerd. Want ja, ik kan natuurlijk niet voor 

Saksenburg praten of spreken, maar ik kreeg de indruk dat die daar ietwat terughoudend in was, om niet zijn 

eigen glazen misschien in te gooien bij het uitbreiden van de velden die ze hard nodig hebben. Maar voor de 

rest zult u dat aan Saksenburg zelf moeten vragen, want ik kan niet voor die vereniging spreken, daar ben ik 

geen lid van. 

De voorzitter: Mevrouw Klazes, had u een vraag?  

Mevrouw Klazes: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor het inspreken. De meeste bewoners van uw wijk, 

maar ook van andere wijken waar deze locaties misschien gevestigd zullen worden, beginnen meestal hun 

bijdrage met: ook wij vinden dat deze mensen een plek nodig hebben. Wij begrijpen het, deze mensen hebben 

een plek nodig. Ik heb u dat niet horen zeggen. Vindt u ook dat deze mensen een plek nodig hebben a priori?  

De heer Wijnoogst: Die mensen hebben zeker een plek nodig, want ze horen in onze maatschappij thuis, hoe 

vervelend het ook is dat deze mensen met dat probleem kampen. Alleen je moet je wel afvragen of je zo’n 

locatie pal naast een sportvereniging moet zetten waar heel veel jonge kinderen komen. Pal naast een 

tuindersvereniging die zeer kwetsbaar is, want als de mensen na 10 uur niet binnen zijn, dan moeten ze buiten 

blijven en moeten ze toch een slaapplaats hebben. Nou, daar staan ik weet niet hoeveel tuinhuisjes. Het komt 

pal te liggen naast een heel recreatief gebied, de Boerenpolder, waar ongelooflijk veel gewandeld wordt door 

heel Schalkwijk, laat ik het zo maar zeggen. Als je achterlangs fietst vanaf de Boerhavenwijk naar Zuidpolder, 

daar ligt een fietspad. Nou, u moet eens weten hoeveel daar gebruik van gemaakt wordt en hoe daar 

gewandeld wordt als het schitterend weer is. Dus de locatie is in onze optiek volkomen verkeerde plek. 

De voorzitter: Mevrouw Klazes. 

Mevrouw Klazes: Nog even een vervolgvraag dan. Begrijp me niet verkeerd, ik snap uw zorgen. U heeft liever 

niet dat dit er komt en dat begrijp ik, dat begrijpen we allemaal. 

De heer Wijnoogst: Wij hebben liever niet dat het komt, nee. 

Mevrouw Klazes: Maar u noemt als argument noemt u dat er een fietspad is wat heel goed gebruikt wordt, er 

loopt een wandelpad waar mensen met veel plezier wandelen. Dat snap ik. Het enige wat ik niet begrijp is 

waarom een eventuele komst van een dergelijke locatie, met mensen die erbij horen, een probleem vormt 

voor fietsers en wandelaars. Wat zijn de angsten die u heeft wat daar dan zou gebeuren? 

De heer Wijnoogst: Nou, kijk, dat is natuurlijk in de glazen bol staren wat er gaat gebeuren. Maar toen het nog 

eens een beetje mooi weer was en ik vanuit Schalkwijk naar het centrum hier ging en ik kwam bij de 

parkeergarage hier, daar bij de Joppekerk. Daar zag ik drie mannen die daar waarschijnlijk leefden. En als je 

daar kleine kinderen op loslaat, nou, ik werd er zelfs niet vrolijk van. Ik werd er bang van wat daar gebeurde 
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met die drie mannen. En je moet die mannen, of vrouwen, moet je absoluut niet bij een sportvereniging 

hebben waar kleine kinderen komen. En het is acht dagen in de week dat die kinderen daar sporten. 

De voorzitter: Mevrouw Klazes. 

Mevrouw Klazes: Ja, even een korte afrondende opmerking, dan hou ik er echt over op. Zou het zo kunnen zijn 

dat uitgerekend deze drie mensen die u daar heeft aangetroffen bij de parkeergarage, dat dat de mensen zijn 

die juist daar niet meer hoeven te slapen op het moment dat zo’n voorziening wordt gebouwd als Domus 

Plus? Dit zijn nou juist de mensen die daar terecht komen. 

De heer Wijnoogst: Nou, die mensen waren daar niet aan het slapen, die mensen zaten daar bier te nuttigen 

en die hadden een flink stuk in hun reet. Die waren niet aanspreekbaar hoor, die waren elkaar aan het 

aftuigen. En daar zijn wij bang voor. Want als die mensen straks hun bier moeten halen, hoe je ook loopt door 

de Boerhavenwijk, want ze moeten door de Boerhavenwijk heen, als ze naar het Da Vinciplein gaan waar de 

Vomar zit, door de wijk en door Meerwijk heen. Willen ze naar de Vomar in Molenwijk, dan moeten ze dwars 

door onze wijk. Maar het grootste probleem is natuurlijk: wij hebben midden in onze wijk een Lidl zitten. En 

hoe je ook wil lopen, want daar had mevrouw Meijs het ook over, ja, dan moeten we kijken naar veilige 

looproutes. Nou, dat is godsonmogelijk, ze moeten dwars door de wijk heen. En als ze erdoorheen gaan en ze 

zijn nuchter zal het wel meevallen. Maar misschien dat als ze terugkomen dat ze al een paar flessen bier op 

genuttigd hebben. Dus nee. 

De voorzitter: Mevrouw Özogul. 

Mevrouw Özogul: Nou ja. Ja, op dit moment worden mensen geschorst en die zitten inderdaad ook vaak in de 

garages en daar slapen ze ook. Dus ik weet waar u het over heeft en ik snap uw zorgen. En het verhaal wat u 

zegt, om 10 uur moeten ze naar binnen zijn. Zijn ze niet binnen, dan moeten ze buiten slapen, dat klopt ook. 

En dat ze dan rondhangen ergens en een plek zoeken, dat is ons ook bekend. Mijn vraag aan u is: zou dat 

schelen wanneer mensen dus niet om 10 uur naar buiten worden geschopt en dan bij de tuincentra of bij 

flatportieken moeten slapen, wanneer ze binnen zouden zijn. Zou u dezelfde zorgen nog steeds zo heftig 

hebben? En mijn tweede vraag aan u is, bij de bijeenkomst wat u met de wethouder heeft gehad, welke 

antwoorden heeft u gehad op uw zorgen? Nou ja, heeft u het idee dat dat goede antwoorden waren? 

De voorzitter: Mijnheer Wijnoogst, probeer het kort te houden, want ik wil het afronden. 

De heer Wijnoogst: Heel kort. Mevrouw Meijs die zei: ik begrijp u, we snappen het, we nemen uw vragen mee. 

En laat ik maar zeggen: daar bleef het een beetje bij.  

De voorzitter: Goed, dank u wel. En nu voor het echt, u mag echt weg. Ja, dank u wel. 

De heer Wijnoogst: Goedenavond. 

De voorzitter: Het is inmiddels 10 uur en we hebben nog heel wat onderwerpen. Ik ga voorspellen dat we het 

niet gaan redden. Sorry? Ik denk dat we nu snel wethouder Rog hier naar voren laten komen. Dan kan die 

alvast zijn stuk gaan behandelen. 
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Ter advisering aan de raad 

7. 20.10 uur Vrijgeven kredieten investeringen buitensport 2021 (MR) 

De voorzitter: We gaan door naar agendapunt 7, vrijgeven kredieten investeringen buitensport. In 2021 staan 

de renovatie van verschillende toplagen op de planning. Zes bestaande kunstgrasvelden met rubbergranulaat 

als invulmateriaal worden daarbij vervangen door kunstgrasvelden met kurk, meneer Van den Raadt. 

Daarnaast zijn er nog andere vervangingsinvesteringen aan de buitensprotaccommodaties nodig, zoals 

bijvoorbeeld het vervangen van afgeschreven veldverlichting door ledverlichting. En hiervoor wordt de raad 

verzocht een totaalkrediet van bijna 2,5 miljoen vrij te geven. En daarnaast zullen er ook werkzaamheden 

uitgevoerd worden, welke gedekt worden vanuit kredieten waarvoor de budgetbevoegdheid bij het college 

ligt. Er is ook een geheim stuk bij, dus ook daar het verzoek om daar niet te veel over te zeggen. Het stuk staat 

ter advisering op de agenda en de commissie zal vanavond bepalen of het stuk rijp is voor besluitvorming in de 

raad. En wie mag ik als eerst? Ik ga eerst even wethouder Rog ten harte welkom heten. De eerste keer in deze 

commissie. Ja, aan de linkerkant. Nee, gewoon de bovenkant. Oké, goed zo. Wie mag ik als eerst het woord 

geven over het stuk? Mijnheer El Aichi, CDA. 

De heer El Aichi: Ja, dank u wel, voorzitter. Welkom, wethouder, goedenavond. Buiten sportaccommodaties 

zijn de afgelopen jaren goed onderhouden uitgebreid om de groei van de stad te kunnen opvangen. Als CDA 

zijn wij blij met de stappen die zijn gemaakt om te blijven investeren in de sport. Om de kunstgrasvelden op 

het vereiste conditieniveau te brengen wordt er steeds in deze velden geïnvesteerd worden. Daarom gaan wij 

akkoord met dit krediet, dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van den Raadt. Trots Haarlem. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter. Wij zijn ook enorm blij natuurlijk te lezen dat we kurk gaan neerleggen 

in plaats van rubbergranulaat. Hadden we dat misschien niet een paar jaar eerder gedaan, dan hadden we 

enorm veel geld kunnen besparen. Maar ja, goed, wijsheid komt met de jaren. Dan hebben we een paar kleine 

vragen. Is er rekening gehouden met het eventueel saneren van de berm rondom die rubbergranulaatvelden? 

Is daar ook een bodemonderzoek gedaan? Het komt nog wel eens voor dat dan die kosten enorm verhoogd 

worden natuurlijk. En bij het aanleggen van die ledverlichting bij de sportvelden, wordt daar vooral 

geprobeerd om dat lokaal aan te besteden?  

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Özogul, SP. 

Mevrouw Özogul: Goed dat er geïnvesteerd wordt in sport. En helemaal goed dat er inderdaad geen 

rubbergranulaat meer gebruikt gaat worden. Trots en GroenLinks en de SP waren altijd al tegen 

rubbergranulaat. En nou ja, we hebben dezelfde vragen als Trots: hoe zit het met de bodemonderzoeken en 

dergelijke? Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Zoon, Hart voor Haarlem. 

Mevrouw Zoon: Dank u wel, voorzitter. Welkom, nieuwe wethouder. Ja, volgens mij hebben we deze discussie 

over al dat granulaat en al die bodembedekkers hebben we uitgebreid gevoerd. Daar bent u gelukkig vanaf, 

dat heeft uw voorganger allemaal goed hier neergelegd. Dus mijn partij is akkoord met dit krediet. 

De voorzitter: Mevrouw Stroo, Jouw Haarlem. 
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Mevrouw Stroo: Dank u, voorzitter. De eerste zes kurkvoetbalvelden worden met deze investeringen realiteit. 

Een verbetering ten opzichte van de rubber in veel velden. Goed dat de SRO en de verenigingen hierbij 

betrokken zijn en op basis van de schouw bepaald is welke investeringen het meest urgent en gewenst zijn. 

Jouw Haarlem stemt in met deze kredieten ten behoeve van onderhoud en renovatie van een groot aantal 

sportvelden in Haarlem. Het vervangen van de huidige verlichting in ledverlichting juichen we toe. Als het 

eerste kurkvoetbalveld gereed is, dan trap ik graag een balletje met u om te ervaren hoe de bal rolt. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Klazes, GroenLinks. 

Mevrouw Klazes: Dank u wel, voorzitter, en welkom wethouder Rog. Van de ene vis naar de andere zal ik maar 

zeggen, heel fijn. Wat betreft, er is heel veel gesproken in het verleden over rubbergranulaat. We zijn blij dat 

we daar nu een beetje uit faseren, dat we de kant op gaan van non infill. Wat ons betreft is kurk een 

uitstekend alternatief, maar het is ook een stapje op weg naar die non infill. Want dat is natuurlijk uiteindelijk 

de allerbeste oplossing, dat we daar helemaal geen last meer van hebben. Wij zijn blij met de vragen van Trots 

en willen daar ook graag de antwoorden op hebben wat betreft de sanering van de velden, zoals ze er nu bij 

liggen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van Kessel, VVD. 

De heer Van Kessel: Haarlem mag wel wat groener, zo zei de wethouder in het diepte-interview in de krant. En 

deze wethouder weet van aanpakken. Want hij zit er nog niet een paar dagen en het rubbergranulaat gaat 

eruit. En het kurk komt op de velden. De verlichting gaat eruit en de ledverlichting gaat erin. Nou, deze 

discussie hebben we met uw voorganger uit en te na besproken. De VVD geeft haar zegen over deze 

investeringen.  

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Oomkes, PvdA. 

De heer Oomkes: Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, hartelijk welkom, meneer Rog. Wij van de PvdA zijn 

gelukkig met deze investering, waarbij eindelijk kurk op de velden komt. En dat zelfde geldt voor de 

ledverlichting. Wel wil ik nog een kritisch puntje weiden aan het feit dat we dat nu bespreken, terwijl het om 

een investering voor 2021 gaat. En volgens mij is het al 2021. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Çimen, D66. 

Mevrouw Çimen: Dank u wel, voorzitter. Ook van mijn kant uiteraard welkom. Excuus voor het lange wachten, 

we zullen ons leven beteren hopelijk in een volgende commissievergadering. Maar goed, we wachten dat 

maar even af. Ook wij zijn positief over deze investeringen. Het past gewoon in het investeringsplan. Het was 

gewoon een helder verhaal, dus daar zijn wij mee akkoord. Het punt van de BTW, de kanttekening, dat was 

ook al bekend. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar het antwoord van de vragen van Trots. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Nog iemand? Ook niemand digitaal? Nou, dan gaan we naar de wethouder. 

Wethouder Rog. 

Wethouder Rog: Zo ziet u mij weer. Ik ga er vanzelf aan wennen, het rechter knopje. Prima, dank u wel. Dank u 

wel, commissie, voor de opmerkingen die gemaakt zijn. Uiteindelijk bent u het natuurlijk ook geweest die de 

budgetten vastgesteld heeft en nu ervoor kiest dat we ze inderdaad gaan inzetten in deze vorm. En natuurlijk 

wel lachen eventjes om de opmerking van de VVD dat deze wethouder van aanpakken weet. Uiteindelijk is het 
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natuurlijk ook uw raad geweest die de keuzes heeft vastgelegd, met de discussie en de pletterij richting kurk, 

van rubber naar kurk. En dat heeft natuurlijk even geduurd. GroenLinks geeft ook aan dat non infill uiteindelijk 

de voorkeur heeft. Dat is op dit moment niet de voorkeur van de sportverenigingen waar we het voor doen. 

En dat weet u ook en dat is ook een belangrijke reden voor ons, net als de blessuregevoeligheid op dit 

moment van de non-infill, en de balstuitereffecten, om dat nu niet te doen. Tegelijkertijd weten we dat er 

aanstonds keuzes gemaakt zullen worden ook door de KNVB om mogelijk daar meer ruimte voor te gaan 

bieden. Net zoals we weten dat het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen mogelijk de synthetische 

infill die er nu nog is ook in Haarlem helemaal in de toekomst te verbieden. Er zijn een aantal vragen nog 

gesteld. Het balletje trappen, daar ga ik graag op in. Dat ga ik doen met Jouw Haarlem. En Trots heeft 

inderdaad een vraag gesteld over de ledverlichting. En die zal openbaar aanbesteed moeten worden. Maar 

daarvan is wel onderdeel ook de lokale, nou ja, hoe noem ik dat, conform het gemeentelijk inkoopbeleid wat 

is vastgesteld. En dan was er nog een vraag over de berm en de bodem. Daar is inderdaad bodemonderzoek 

heeft plaatsgevonden. Dus dat is in ieder geval gedaan. Even kijken, ik zit even te kijken. Ja, de non infill heb ik 

gehad. En de ledverlichting. En ik heb u aangegeven over de mogelijke nieuwe norm voor de sportvloerenlijst 

van de KNVB. Ja, volgens mij, voorzitter, waren dat de vragen die gesteld zijn. Ja, ik heb het gevoel dat dit punt 

sneller door de vergadering gaat dan het vorige punt. 

De voorzitter: Dank u wel. Blijf het doen zo, zou ik zeggen. Ik heb nog een reactie van mijnheer Van den Raadt, 

Trots Haarlem. 

De heer Van den Raadt: Ja, voorzitter. Het is natuurlijk altijd leuk om bij terugblik dan te zien dat plotseling 

iedereen voor kurk was, dat ze zelfs een balletje willen trappen, terwijl ze meerdere malen tegen kurk hebben 

gestemd. Dat is heel goed nieuws, dus dat doet me goed deugd. Dan wel de vraag van: waar gaat dat 

rubbergranulaat nu naartoe? Want het was natuurlijk ook altijd een probleem in die discussie. Dan is iedereen 

het erover eens dat het weg moet, maar dan blijkt er geen enkele fabriek te zijn die het kan verwerken. Dus 

waar gaat dit nu naartoe? Leg het neer als bodem voor de Domus Plus. 

De voorzitter: Verder geen vragen meer van de commissie? Wethouder Rog, gaat uw gang. 

Wethouder Rog: Jee, dat rubbergranulaat gaat naar GBN AGR in Amsterdam. En wat wij daarmee ook doen is 

uiteindelijk ook dat materiaal weer recyclen. Dus dit project is echt een duurzaam project, waarbij ook deze 

grondstoffen uiteindelijk weer hergebruikt gaan worden. Dus daar waar het nu schade natuurlijk aanricht aan 

de natuur, zal het straks in ieder geval gerecycled worden en gaan we dus over naar kurk en dus een 

milieuvriendelijker alternatief. Zoals u altijd al heeft gezegd.  

De voorzitter: Mevrouw Klazes. 

Mevrouw Klazes: Ja, gewoon puur uit journalistieke nieuwsgierigheid. Wij willen er vanaf, want wij vinden het 

niet fijn, het is schadelijk. Het wordt gerecycled. Waar komt het dan wel terecht, als ik vragen mag. Weet u 

dat? 

Wethouder Rog: U gaat heel erg de techniek ik. Wat ik weet is dat dit bedrijf inderdaad dit soort infill recyclet. 

En dat wij daar alle oude grasmatten naartoe voeren. En ik kijk eventjes of er nog, nee, dat is eventjes wat ik 

weet. Er worden uiteindelijk ook nog matten van gemaakt, wat doen ze daarmee?  

De heer …: Dat zand wordt gewassen wat uit de matten komt. Dat gewassen zand, dat gebruiken wij hier in 

Haarlem weer op projecten, ook weer op de infill. De mat zelf, de vezels, die worden versnipperd en tot pallets 
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geperst en dat gaat naar een bedrijf wat zo’n 300 meter verderop zit. Die maakt daar bijvoorbeeld planken van 

die ze voor de campus gebruiken. Of vaatjes die je in het straatbeeld tegenkomt of bankjes. De rubberkorrels 

worden ook gewassen en die worden weer teruggebracht in de markt. Omdat we ook nog steeds velden 

hebben waar rubbergranulaat op zit, en dat moet ook nog bijgevuld worden gedurende een bepaalde periode. 

En daar wordt het nu voor gebruikt. Uiteindelijk zal dat dus wel uit faseren. Dat durf ik nu niet te zeggen wat 

daarmee gedaan wordt op dit moment. Nu wordt het teruggebracht in de cirkel en kan je er eigenlijk ook weer 

nieuw rubbergranulaatvelden mee uitleggen, of wij gebruiken het als rubbergranulaat. 

De voorzitter: Mevrouw Klazes. 

Mevrouw Klazes: Bedankt voor uw uitvoerige antwoord. Het is fijn om te weten dat de dingen waar wij vanaf 

willen, dat die in andere gemeenten met open armen worden ontvangen, dat is altijd goed nieuws qua 

circulariteit. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Nou ja, ik hoorde zoveel positieve berichten, we kunnen dat als hamerstuk naar de 

raad laten gaan? Dan wordt het een hamerstuk. Nou, dank voor het wachten en dank voor de bijdrage en tot 

de volgende keer. Mijnheer Oomkes. 

De heer Oomkes: Dank u wel, voorzitter. Er staat wat mij betreft nog een zwaarwegend agendapunt op de 

programma, helemaal achteraan. Dat gaat over de nieuwe school, de voorgenomen verhuizing van de scholen 

ISK en ISH. Zou u dat naar voren kunnen halen?  

De voorzitter: Er zijn hier ook een aantal insprekers voor, dus ik denk ook om het daadwerkelijk te gaan doen. 

Eventjes de verhuizing van de twee scholen naar voren halen en eerst even de insprekers aan het woord laten. 

11. 22.05 uur Verhuizing 2 scholen ISH/ISK; (JB) 

De voorzitter: Goedenavond, ja, we gaan weer even een punt naar voren halen, dat is agendapunt 11. Dat is 

de verhuizing van de twee scholen van ISH en ISK. En daarvoor hebben we drie insprekers hier zitten. Ik zal 

eerst even een inleiding doen van dit onderwerp. Naar aanleiding van het bespreken van de schoolverhuizing 

van de ISK Haarlem naar aanleiding van de inspreker in de commissie samenleving van 3 december 2020, c.q. 

de daaropvolgende motie in de gemeenteraad van 17 december. Waarmee de voorgenomen verhuizingen zijn 

uitgesteld, is op verzoek van de PvdA met steun van de commissie dit onderwerp op gewaardeerd tot een 

bespreekpunt. En het doel van de bespreking is om alsnog met de wethouder van gedachten te wisselen over 

het nut en de noodzaak van de verhuizing van de twee scholen. En hiertoe zijn een aantal stukken aan dit 

agendapunt toegevoegd. Voordat we dus aan de behandeling gaan beginnen wil ik eerst het woord geven aan 

de eerste inspreekster, dat is mevrouw Vaes. U krijgt, u weet volgens mij wel hoe het werkt, u krijgt drie 

minuten de tijd. En tegen het einde geef ik even een seintje en daarna gaat de commissie eventueel nog wat 

vragen stellen. Gaat uw gang. Het rechter knopje van de microfoon indrukken. 

Mevrouw Vaes: Deze, oké. Dank je wel, voorzitter. Geachte commissie. Als bestuurder van de stichting Iris, 

samen met mijn collega Ben Kussens van Twice, zijn wij verantwoordelijk voor de international school 

Haarlem. Voor een van die twee delen van de international school, gevestigd in de Okondelaan, een tijdelijk 

gebouw, zijn we op zoek naar vervangende huisvesting. De gemeente heeft ons het gebouw van de Paulus 

MAVO toegewezen, vandaar dat de huidige bewoners van de internationale schakelklas het gebouw moeten 

verlaten. Ik breng graag de volgende punten onder uw aandacht. Internationalisering in het onderwijs wordt 

snel belangrijk en omvangrijker. Het aantal leerlingen met een internationale achtergrond groeit. 



 

 42 

 

Vluchtelingen, asielzoekers, arbeidsmigranten en expats. Zij moeten hun weg vinden in het reguliere onderwijs 

en de speciale voorzieningen die daarvoor in het leven zijn geroepen. De internationale taalklas, de 

internationale schakelklas en de international school Haarlem. Lukt het niet om die voorzieningen voor deze 

doelgroepen stevig neer te zetten, dan dreigt een nieuw soort kans ongelijkheid. Vandaar dat het regionaal 

besturenoverleg, waarin gemeentes en schoolbesturen samenwerken, dit thema als een van de speerpunten 

heeft benoemd. Naast internationalisering in het reguliere onderwijs, moeten ook de inrichting en uitrusting 

van ITK, ISK en ISH speerpunten van beleid zijn. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke 

inrichting en de gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting. Ook de gemeente Haarlem erkent die 

verantwoordelijkheid. Toch laat de praktijk van nu zien dat het gemeentelijke huisvestingsbeleid op het gebied 

van internationaal onderwijs onvoldoende is. Het volgende doet zich voor. Bij u bekend is de kwestie van de 

huisvesting van de ISK. Bij u is wellicht minder bekend de situatie van de huisvesting van de international 

school, de ISH. Het onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau ICS, heeft uitgewezen dat aan de 

ISH toegewezen gebouw dat dat ongeschikt is. Het is te klein, volgens het inpassingsprogramma is er voor 17 

ruimtes geen plek. Qua omvang is er een normatief een tekort van 236 vierkante meter. Kwalitatief voldoet 

het ook op een aantal punten niet. Er zijn ruimtes die geen daglicht hebben, waar wel leerlingen in moeten, en 

de ventilatie is onvoldoende. Er ontbreken belangrijke voorzieningen, vooral voor de kinderen in het primair 

onderwijs, op het gebied van buitenspeelruimte. En ook zijn er geen geschikte sportfaciliteiten, omdat de 

sportzaal die er is moet worden omgebouwd tot onderwijsruimte. Simpelweg omdat er tekort is. We hebben 

bezwaar aangetekend tegen deze huisvesting met het ICS rapport als basis. De gemeente stelt een bedrag van 

2 miljoen beschikbaar voor een noodzakelijke verbouwing. ICS heeft berekend dat dat niet voldoende is. Maar 

ook buiten dat, aangezien het gebouw zowel kwalitatief als kwantitatief niet geschikt is zien wij het als een 

verspilling van gemeenschapsgelden als deze gelden daarvoor gebruikt gaan worden. 

De voorzitter: Mevrouw Vaes, wil u proberen af te ronden. 

Mevrouw Vaes: Ja. Waar staan we nu, als er niets gebeurd wordt ISH gedwongen het gebouw te betrekken. 

Aan u de belangrijkste vragen: voorkom dat de ISH dit gebouw moet betrekken, voorkom hiermee een 

investering van 2 miljoen die voor een beter doel gebruikt kan worden. Geef hiermee ISK de ruimte om 

hiermee met de gemeente overeenstemming te bereiken over het gebruik van dit gebouw. En geef de ISH de 

kans om samen met de gemeente te zoeken naar andere geschikte alternatieven. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Oomkes, PvdA. 

De heer Oomkes: Dank u wel, voorzitter. Wordt er nu bij het zoeken naar alternatieven voor uw school 

samengewerkt met de gemeente Haarlem? 

Mevrouw Vaes: Formeel is dat wel de situatie. Tegelijkertijd hebben wij wel behoefte aan meer 

samenwerking. Recent hebben de ambtenaren van de gemeente Haarlem wel met ons besproken dat het 

goed is om een lange termijn perspectief te formuleren en ook te kijken wat dat dan is, op basis van de 

evaluatie van het convenant. En van daaruit terug te gaan redeneren en wat is er dan nu nodig? Dus wij 

hebben heel recent, misschien een maand geleden, een overleg gehad waarin die bereidheid getoond is. 

Eerlijk gezegd is de periode daarvoor hebben wij het ervaren als het gesprek waarbij er eigenlijk maar een 

mogelijkheid was en dat was de Paulus MAVO.  

De voorzitter: Mijnheer Oomkes nog.  

De heer Oomkes: Waaraan zou dat overleg met de gemeente moeten voldoen volgens u? 
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Mevrouw Vaes: Bereidheid om echt te kijken wat er voor deze school nodig is. Zoals er ook bereidheid zou 

moeten zijn om echt te kijken wat er voor die ISK nodig is. En wij denken dat de oplossing voor die school, 

waar ze nu zitten, dat dat een hele interessante voor hen zou zijn. We willen elkaar ook absoluut niet in de 

wielen rijden. En wij denken dat voor de ISH, als we zien wat er nodig is, en we hebben dat op papier. We 

hebben een beeld van wat er nodig is. We hebben in beeld gebracht wat de international van ons verwacht, 

dus we hebben een programma van eisen. Door daar heel serieus naar te gaan kijken. En dat zou twee 

stappen kunnen betekenen op korte termijn en lange termijn. En wij snappen ook dat de lange termijn een 

school op een plek, dat dat op dit moment nog ver weg is. Maar wij denken wel dat het goed is om daar 

naartoe te werken. En in de tussentijd te kijken nu: wat is er nodig? Dat betekent ook bereidheid om te kijken 

naar andere mogelijkheden dan de bestaande schoolgebouwen. Bijvoorbeeld door, er staat heel veel leeg aan 

bedrijfsruimtes. Voor de international school Haarlem zou het heel interessant zijn, wij ervaren nu in de 

Orkondelaan, daar is ook een kantoorgebouw, hoe flexibel dat is. En wij denken dat ook door naar dat soort 

mogelijkheden te kijken en de bereidheid hebben daar ook in te investeren in tijd en ook in geld, dat we eruit 

kunnen komen. 

De heer Oomkes: Laatste vraag, ik weet dat uw school een bijzondere school is. In de zin van dat er kinderen 

zitten uit over het algemeen milieus die wat beter in slappe was zitten dan die andere internationale school 

waar we over praten. is het denkbaar dat er behalve Rijks- en gemeentegeld ook geld uit particuliere bron 

wordt gebruikt voor het investeren in schoolruimte?  

Mevrouw Vaes: Dat is een heel mooi thema wat u aanroert. We hebben zelf op dit moment in onderzoek om 

te kijken of een privaatpubliek project zou kunnen slagen. Dat staat nog wel in een beginfase, maar wij denken 

dat het mogelijk moet zijn om naast inzet van publieke middelen ook te kijken: welke andere middelen zou je 

nodig kunnen hebben? Dat zou ook kunnen betekenen dat we een deel van de middelen die we zelf hebben, 

via de ouders, daarvoor in kunnen zetten. Dat is altijd maar een klein stukje. En het werven van fondsen voor 

wat er dan aanvullend nog nodig is. Dat klinkt op dit moment best spannend, maar wij denken wel dat het 

reëel is om daar goed naar te kijken. 

De voorzitter: Mevrouw Klazes. 

Mevrouw Klazes: O, daar. Foei. Ik heb een vraagje. U bent aan het groeien, hè. De prognose is dat uw school 

blijft groeien voorlopig. U wordt groter en groter, dat klopt hè, toch? 

Mevrouw Vaes: Ja, daar zit wel een maar aan. We hebben op dit moment een afspraak met de gemeente in de 

vorm van een convenant, waarin staat dat we met elkaar in eerste instanatie uitgaan van het middelscenario. 

Dat is 360 leerlingen groot. 

Mevrouw Klazes: Dat is mij bekend inderdaad. Maar u bent nu op zoek naar schoolhuisvesting. Wat ik mij 

eigenlijk afvraag is dan: bent u op zoek naar een school van 360 voor 360 leerlingen en meer? Of bent u op 

zoek naar een school die voorlopig ook volstaat voor 360 leerlingen? Want ik denk dat daar echt een verschil 

in mogelijkheden zit.  

Mevrouw Vaes: Ja, als we kijken naar het onderzoek wat we hebben laten verrichten door ICS, die heeft 

getoetst: is het gebouw van de Paulus MAVO ervoor geschikt? Dan zijn we uitgegaan van in totaal 360 

leerlingen. Omdat dat de afspraak was. Als u ons diep in het hart kijkt, dan zeggen wij: we zien dat de 

internationale populatie groeit. Dus toen wij met de gemeente afspraken maakten over 360 was de situatie op 

dat moment: we weten het gewoon niet. Laten we voor de zekerheid eens uitgaan van het middelscenario. En 
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als het zo is dat we zien dat het harder groeit of dat het misschien minder groeit, dan hebben we nog altijd het 

gesprek wat dat betekent. Vervolgens kwamen we in de situatie terecht dat de gemeentefinanciën dusdanig 

waren dat ineens dat middelscenario in beton gegoten was. Wij hebben nu gezegd bij de Paulus MAVO: als dat 

geschikt zou zijn voor 360 leerlingen, dan zou je daar nog aan kunnen denken. Maar daar is het niet geschikt 

voor. Het is zelfs voor die omvang te klein. Als we dan kijken naar de toekomst, dan denk ik dat het goed is om 

met de gemeente te kijken: hoe zou je wellicht in stappen, maar dan wel weer realistisch begroot, naar de 

toekomst in het lange termijn scenario naar een school kunnen. En wij denken dan niet aan een school van 

1000 leerlingen. Wij denken dan aan een school waarbij je per jaar laag twee klassen hebt en dan kom je op 

550-600 leerlingen. Dat zou, als we kijken naar wat ideaal zou zijn, zou dat de situatie zijn. Maar we realiseren 

ons ook: we hebben die nu niet. We kunnen daar wel, gegeven het feit dat we een samenwerking opzetten die 

uiteindelijk een stip op de horizon zet, zouden we er wel naartoe kunnen werken.  

Mevrouw Klazes: Ik heb u net horen zeggen: u bent op zoek naar een lange termijn oplossing. Dus dan denk ik 

gelijk van: nou, dan ligt het eigenlijk voor de hand om in een jasje te gaan zitten wat misschien in beginsel wat 

ruim zit. En dan de mogelijkheid hebben, de potentie, om door te groeien.  

Mevrouw Vaes: Ja. Het hele gesprek met de gemeente werd tot dusver beheerst door: het kan niet, dit kan 

niet en dat kan niet. En we hebben nu gezegd van: als we kunnen toewerken naar een groter jasje, dan zou dat 

ons wel wat waard zijn. We snappen ook dat de werkelijkheid hier is dat de financiën gereserveerd moeten 

worden om dat mogelijk te maken. Het is niet mijn vraagstuk, maar het is wel uw vraagstuk. Als we op die 

manier er wel naar kunnen kijken: hoe kunnen we op termijn dat grotere jasje toch realiseren? Dan zou ons 

dat wel wat waard zijn, ja. 

De voorzitter: Mijnheer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Ja, dank u wel voor het inspreken, een heel helder verhaal. De vragen die ik had eigenlijk 

over welke alternatieven u zelf ziet en hoe u zou reflecteren op de groeiende omvang van die international 

school, die zijn eigenlijk net beantwoordt. Dus een aantal van deze vragen zullen we in het debat zo meteen 

ook bij de wethouder neer leggen van hoe die naar de toekomst kijkt.  

De voorzitter: Dank u wel. Verder nog iemand met een vraag? Nee. Dan wil ik u hartelijk danken, mevrouw 

Vaes. En dan gaan we de volgende inspreker erbij halen. Volgens mij was dat meneer Kuusters, klopt dat? U 

bent de enige inspreker. Oh, dat is mooi. Dan kunnen we snel aan het onderwerp beginnen. Dank u wel. Dit 

punt staat ter bespreking op de agenda van de commissie samenleving en zal dus niet doorgaan naar de raad. 

Sorry? We gaan door. Ik wil graag meneer Oomkes eigenlijk als eerste het woord geven, PvdA. 

De heer Oomkes: Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met de behandeling van dit agendapunt, omdat de tijd om 

het te regelen heel kort is. Daarom eventjes een ter zijde. De lijst met bronnen, zoals je juist gehoord hebt, is 

incompleet. Dat rapport van de ICS zit niet bij de stukken die aangeleverd zijn bij onze vergadering. En dat is 

vreemd, er is al een kleine samenvatting gemaakt van de teneur van het rapport in het verslag door de 

afdeling. Maar toch is het vreemd dat wij niet alle stukken onder ogen zien. Want het is een belangrijk 

voorstel. En dat maakt het begrip groter dat het zo moeilijk is om die international school te huisvesten in de 

Paulus. De afhandeling van deze hele materie, die dubbele verhuizing die ternauwernood voorkomen is vlak 

voor kerst, doet de wenkbrauwen fronsen. Uit de spreadsheet die wel bij de stukken zit, van het gereedmaken 

van de school in de Schotenstraat, blijkt dat er achterstallig onderhoud is gepleegd aan muren in de zin van 

een lik verf. Het verwijderen van niet noodzakelijke stopcontacten en vloerbedekking. Het gebouw doorstaat 

niet de toets der kritiek op sanitair gebied en lijkt risicofactor te bieden op coronagebied. Want het is te klein 
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voor een lokaal, de gangen zijn te smal. Bovendien komen de toiletten erop uit. Kortom, er is nog maar een 

aspect van een eigenlijk armetierige operatie. Niet passend bij het beeld van Haarlem als onderwijsstad. Kijk, 

ik zou pleiten voor een situatie waarbij wij de schakelklas voorlopig even laten zitten in de Paulus MAVO en 

voor wat betreft de internationale school, zoals je zojuist hebt gehoord, te zoeken naar een tijdelijke 

oplossing. Ik begrijp uit contacten met de afdeling dat er inmiddels wel met de international school wordt 

gepraat over een definitieve oplossing, maar dan praat je over een periode van drie tot vijf jaar. Ik vind in de 

aanleiding van deze zaak dat wij buitenspel zijn gezet. Wij hebben bij toeval zijn we erachter gekomen dat wij 

al akkoord zijn gegaan met een aantal voorlopige stappen in dit proces van deze verhuizing. En dat pas bij de 

bespreking van de jaarrapporten van de drie onderwijskoepels kwam dit naar boven. Ik ben de commissie dan 

ook dankbaar dat we dit op de agenda hebben kunnen weten te krijgen. En ik zal me niet uit wijden over de 

vraag wie deze manier van werken vandaan komt. Want ik wil de zaak zelf oplossen. Behalve het zo snel en 

goed mogelijk onderzoeken van de alternatieven wil de PvdA de consequenties van de 

onderwijshuisvestingsbeleid beter en eerlijker gepresenteerd krijgen. Niet langer in hapklare brokken en 

goedkeuring achteraf, zoals ik al zojuist zei de bedoeling moet zijn geweest. Elk kind in Haarlem dient zo goed 

mogelijk onderwijs te krijgen, dat is al lastig genoeg in COVID-tijd. Onder zo goed mogelijke omstandigheden.  

De voorzitter: U heeft nog anderhalve minuut ongeveer, mijnheer Oomkes. 

De heer Oomkes: Dan zal ik heel kort zijn. Ik vind dat wij de wethouder moeten vragen om een overzicht te 

maken van de mogelijkheden zoals die zich kunnen voordoen bij huisvesting van de international school. En 

daarbij ook gewoon te kijken naar mogelijkheden die misschien niet direct voor de hand liggen. Want we 

kijken nu wel heel sterk naar: welke gebouwen hebben we zelf? In plaats van dat we kijken van: welke 

gebouwen kunnen we tijdelijk gebruiken? Ik snap dat de wethouder tijd nodig heeft om alles uit te zoeken en 

varianten met een financieel plaatje terug te leveren. Dus het verzoek op dit moment is hem daarover te 

vragen, hem de tijd te gunnen en vooral heel snel, zodra dat onderzoek is geweest, terug te keren naar de 

commissie en de gang van zaken voor te leggen. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Çimen, D66. 

Mevrouw Çimen: Ja, dank u wel, voorzitter. D66 realiseert zich dat deze raad heeft ingestemd met het 

strategisch huisvestingsplan onderwijs begin vorig jaar. En dat wij daarmee ook akkoord hebben gegeven met 

de verhuizing van de internationale school Haarlem naar het gebouw van de Paulus MAVO. Het gebouw waar 

de internationale schakelklas nu nog is gehuisvest. En ook hebben wij in de stukken als raad kunnen kennis 

nemen van de plannen van Dunomare om de Schoterstraat een aantal jaren beschikbaar te stellen voor de ISK. 

En ik realiseer me ook heel goed dat ruimte in Haarlem schaars is. Dat zien we op tal van dossiers in deze raad. 

Maar waar wij niet van op de hoogte waren gesteld was het feit dat de ISK eigenlijk niet past met het huidige 

leerlingenaantal en het personeel. En ook zeker niet in coronatijd. En daarnaast is er ook bezwaar van de ISH 

op de verhuizing naar de Paulus MAVO. En ik begrijp dat het college wel in gesprek is met het ISH, dat is in 

ieder geval goed en dat wordt ook zojuist bevestigd door de inspreekster, dus dat is heel erg fijn. Maar ik wil 

wel graag aan de wethouder vragen waarom wij als raad pas zo laat in het stadium zijn meegenomen, in een 

zo laat stadium zijn meegenomen, en middels een motie vanuit de raad aan de rem hebben moeten trekken. 

En was de wethouder wel goed op de hoogte of tijdig op de hoogte gesteld van de situatie van de ISK? En hoe 

verliep het contact over de bezwaren van de ISH, zoals we zojuist hebben gehoord. En vorige maand is er dus 

een motie neergelegd om de voorgenomen verhuizingen voorlopig uit te stellen. Dat heeft de wethouder ook 

gelukkig gewoon toegezegd. En dat er nu onderzoek plaatsvindt naar een mogelijke andere locatie voor de 

ISH, en daardoor ISK, we blijven lekker in de afkortingen, mogelijk op zijn plek kan blijven. En ik kijk uit naar 
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dat onderzoek en vraag de wethouder wanneer we daarover meer te horen kunnen krijgen. En uiteraard hoop 

ik dat we met elkaar tot een oplossing kunnen komen waar alle partijen mee kunnen leven en ten goede komt 

van alle leerlingen die gewoon goed onderwijs moeten kunnen genieten. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Klazes. GroenLinks. 

Mevrouw Klazes: Dank u wel, voorzitter. Ja, wij delen de laten we zeggen milde verontwaardiging, op zijn 

minst verbazing over het feit dat wij zo laat op de hoogte waren van het feit dat er problemen waren met de 

verhuizingen van deze twee scholen, dat de scholen daar zelf problemen mee hadden. We hebben een beetje 

het idee dat die informatie er wel was, maar een beetje dusdanig was weggemoffeld dat die niet onmiddellijk 

zichtbaar was, alleen voor de goede verstaander. Dat vinden we jammer. Voortaan willen we daar wel op het 

moment dat er problemen spelen met de strategisch huisvestingsplan als scholen het niet zien zitten om te 

verhuizen, dat we in ieder geval daarvan op de hoogte worden gesteld proactief. Dat wil ik u graag meegeven. 

Verder zouden wij eigenlijk graag zien … 

De voorzitter: Mijnheer Van Kessel. 

De heer Van Kessel: Ja, pardon dat ik ook zo interrumpeer, maar echt op dit punt. Om het ook helemaal scherp 

te hebben, mevrouw Klazes heeft het over de wijze waarop zij zich geïnformeerd voelt door het college. En dat 

is natuurlijk vaak al een heikel punt. En ik hoorde haar zeggen dat het een beetje weggestopt was. Maar denkt 

u dat dat bewust weggestopt is of denkt u dat dat per ongeluk is weggestopt? 

Mevrouw Klazes: U vraagt dat aan mij, meneer Van Kessel? Nou, ik denk niet dat dat moedwillig is gebeurd. 

Dat kan toch niet? Ik denk dat het gewoon niet onmiddellijk duidelijk is geweest dat daar een probleem was 

wat betreft de verhuizing van deze scholen. Daar ga ik maar vanuit. En neem van mij aan, meneer Van Kessel, 

ik heb geprobeerd om daarachter te komen. Wat is er gebeurd? Waarom is het zo laat voor de poort van de 

hel weggesleept? Want ik heb me daarover verbaasd. Waarom hebben wij zo laat pas kunnen horen, een 

week voordat ze daadwerkelijk zouden moeten verhuizen, dat daar een probleem was. Dat die locatie waar de 

ISK naartoe zou moeten verhuizen te klein zou zijn. Ik heb me daarover verbaasd. Ik heb contact gezocht met 

de ISK om die vraag ook te stellen. Wat denkt u dat daar de reden van is, waarom bent u zo laat naar ons toe 

gekomen? Er was, laten we het zo zeggen, er was eerder niet echt een aanleiding voor, omdat er een soort 

van belofte lag dat het misschien nog wel goed zou komen. Dus men heeft ook vrij laat, degene die bij ons 

heeft ingesproken is ook niet iemand die daar eigenlijk toe bevoegd was, zal ik maar even zeggen. Maar dat is 

gewoon iemand die zich echt vanuit haar docentschap zorgen maakte over de situatie waar het naartoe ging. 

En die is toen komen inspreken, waar ik erg blij mee ben. En ook heel erg blij ben met uw actie voor de motie 

daaropvolgend. Maar ik heb daar op zijn minst over verbaasd. En als nou alle onduidelijkheid en alle eventuele 

wantrouwen daarover weggenomen kan worden, dat kan namelijk heel makkelijk door deze informatie 

gewoon met ons te delen. De informatie die wij nu allemaal onder elkaar hebben gekregen, alle brieven van 

de ISK en alle bezwaren. Als wij die eerder meegekregen zouden hebben, dan was het nu al een andere 

situatie. Dan had ik dit ook niet hoeven zeggen. Maar het gaat mij te ver om te zeggen: ja, dat is moedwillig 

allemaal verstopt, dat is het geloof ik niet. Maar wat meer alertheid, wat proactieve informatievoorziening zou 

heel fijn zijn. Even om mijn verhaal af te maken. Ik kan heel duidelijk zijn over wat ik heel graag zou willen zien. 

Ik zou heel graag willen zien dat die ISK in de Paulus MAVO kan blijven zitten. Zij zijn daar buitengewoon 

tevreden, zijn daar heel blij mee. Ze hebben allerlei ideeën voor leuke buurtinitiatieven die heel graag in die 

school daar hun plekje willen veroveren, wat ook weer prachtig matched met het onderwijs wat daar gegeven 

wordt. De gymzaal kan leuk benut worden door dansclubjes, geloof ik. Kortom, er is een zee aan 

mogelijkheden van buurtinitiatieven, vraag is of die maatschappelijke huur toereikend is om dit te kunnen 
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betalen. Maar wethouder, weet u wat zo fijn is, ik ga daar op dit moment niet over. U mag dat allemaal gaan 

uitzoeken en daar geven wij ook u wat ons betreft even de tijd voor. Ik heb begrepen dat ISH tot juni kan 

blijven zitten op de plek waar ze nu zitten, ongeveer. Nou, er is een beetje haast bij, laten we het dan zo maar 

zeggen. Dus ik hoop dat u in staat bent om zowel voor de ISK als voor de ISH een passende oplossing te 

vinden, waar alle partijen, die ook nog betaalbaar is. Want laten we niet vergeten, het is niet onbelangrijk, 

maar waar alle partijen blij mee zijn. Ik wens u heel veel succes. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dit is een hele bijzondere situatie die is ontstaan. De Actiepartij 

is altijd heel kritisch geweest op de verhuizing van de Paulus MAVO naar het andere gebouw. Maar goed, dat 

is nu eenmaal gebeurd. Toen leek het heel mooi dat Iris daarnaartoe zou gaan. En toen bleek dus dat de ISK 

daar de dupe van werd. En dat verbaasde ons een beetje ook, omdat we dachten: de Schoterstraat is op 

zichzelf best nog een leuke plek, maar we kennen natuurlijk ook het gebouw niet, en dat blijkt helemaal niet 

geschikt te zijn voor die school. Dus dat is een groot probleem. En nu blijkt dus ook dat de ISH helemaal niet 

tevreden is in de Paulus MAVO, dus nu moet er een oplossing worden bedacht voor de Paulus MAVO. Het ligt 

eigenlijk vrij simpel, maar het is natuurlijk helemaal niet simpel om ruimte te vinden in Haarlem. Wij vinden 

nog steeds dat regulier onderwijs belangrijk is en we hopen ook dat zo veel mogelijk internationals toch hun 

kinderen zo snel mogelijk naar het regulier onderwijs toe sturen, hoe graag we ook de groeiambitie gunnen 

hoor van ISH. Maar ja, wij denken dat het regulier onderwijs heel goed is. Maar de ISK vinden we dus heel 

belangrijk en daar moet een goede plek komen. En als dat in de Paulus MAVO is, dan is dat prima. En toen 

dacht ik nog van: ja, binnenkort is de vrije school klaar met zijn verbouwing en die zitten nu ook in een 

noodgebouw, misschien is dat nog een mogelijkheid om daar eens naar te kijken. 

De voorzitter: Mevrouw Booms. 

Mevrouw Booms: Dank u, voorzitter. Mevrouw Vaes heeft net hier haar verhaal gedaan. En zij heeft de 

behoefte uitgesproken aan samenwerking. Samenwerking met de wethouder. En ze kwam ook met een 

mogelijk mooie oplossing, misschien is er een kantoorpand mogelijk beschikbaar. Dat zijn opties waar we zelf 

vaak helemaal niet aan denken. Ik denk dat het heel wijs is om deze samenwerking aan te gaan en haar ook 

echt te betrekken in de plannen. Dus mijn vraag aan de wethouder is: is hij daartoe bereid? En daarnaast heb 

ik ook een zorg. Want de school mocht, de ISH mocht blijven op de locatie waar ze zaten. En aan de ene kant 

waren ze er heel blij mee. Aan de andere kant is er nogal wat gaande daar op die locatie, want er wordt 

gebouwd, ze zijn de helft van de buitenspeelruimte zijn ze kwijt. En ik begreep van een van de medewerkers 

daar dat eigenlijk het daar steeds onveiliger wordt. Dus mijn vraag is ook: kunt u daar onderzoek naar doen, in 

hoeverre is die locatie nog veilig, zeker voor de basisschoolkinderen. Dank u wel. 

De voorzitter: Mevrouw Booms, over welke school ging het? 

Mevrouw Booms: Het is de ISH, die mocht toch blijven? Want daar wordt nog gebouwd. En ze zijn de helft van 

de buitenspeelruimte nu kwijt, daar staan nu hekken. 

De voorzitter: Ja, het is duidelijk. Mijnheer El Aichi, CDA. 

De heer El Aichi: Dank u wel, voorzitter. Ik vind het jammer dat wij niet voldoende op de hoogte zijn gehouden 

van de ontwikkelingen van de ISK en ISH. Het is dat deze organisaties aan de bel hebben getrokken, anders 

wisten wij weinig van wat daar ook gaande was. We vragen bij de gemeente in haar gesprekken met 
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Dunomare verder te kijken naar de indeling van de ruimtes. En om te onderzoeken of het mogelijk is het 

gebouw door meer maatschappelijke organisaties te laten gebruiken. Denk hierbij aan activiteiten van 

zomerschool, bijles of buurtinitiatieven. De ISK ziet daar meer mogelijkheden. Ik vraag aan de wethouder of hij 

in gesprek is met de ISK. Zo ja, wat zijn de ontwikkelingen tot nu toe? Het CDA vindt een veilig en een rustige 

locatie essentieel voor deze leerlingen. Het moet niet zo zijn dat de ISK alleen maar in een verouderd gebouw 

gehuisvest wordt. Ook de ISK leerlingen hebben recht op een functioneel en veilig gebouw. Dank u wel. 

De voorzitter:  Dank u wel. Nog iemand? Nee? Dan gaan we niet naar meneer Botter, die eigenlijk normaal dit 

onderwerp behandelt. Meneer Botter is helaas ziek en vanaf deze plek wil ik hem alsnog van harte beterschap 

wensen, ik denk namens de hele commissie natuurlijk. En als vervanger hebben we hier mijnheer Berkhout, 

gaat uw gang. 

Wethouder Berkhout: Dat klopt, dank u wel, voorzitter. En fijn om ook een keer in de commissie samenleving 

te zijn. Maar wel inderdaad vervelende omstandigheden waaronder. Ik heb nog geprobeerd de afgelopen 

dagen zo goed mogelijk in het onderwerp te verdiepen. Ik heb ook gesproken met beide bestuurders van 

zowel de ISK als de internationale school. En het is inderdaad een fors dossier met een aanloopgeschiedenis. 

En als ik u zo hoor dan kunnen we er een lang verhaal van maken of kunnen we er een kort verhaal van 

maken. Ik ga een poging doen en dan hoor ik of u daarop zit te wachten. Ik hoor een aantal van u namelijk 

zeggen van, laat ik beginnen bij de PvdA, die zegt eigenlijk … Nee, laat ik het zo zeggen. We hebben een 

huidige lijn met elkaar ingezet. Een huidige lijn betekent eigenlijk dat de internationale schakelklas naar de 

Schoterstraat gaat en dat de internationale school naar de Paulus MAVO gaat. Dat heeft u hier eerder ook 

gehoord van meneer Botter. Daar zit ook een bepaalde verbinding met elkaar. Wij moeten dan ook nu de 

Paulus MAVO voor twee miljoen gereed gaan maken. Er zit een tijdsdruk bij de Blauwe Wetering voor de 

internationale school. Die moeten daar uit, want daar komen woningen. Dus dat pad zijn we met elkaar in. Ik 

zou dat even scenario 1 willen noemen, dat past binnen het budget. Dat past binnen de twee miljoen die we in 

het IP hebben gereserveerd. Echter, beide schoolbestuurders zijn ontevreden over de locatie, hebben daar 

redenen voor. Wil je wel daarbij vertellen dat de internationale school daar ook een bezwaar voor heeft 

ingediend, maar dat dat niet bij de bezwarencommissie is gehonoreerd. Maar goed, u heeft kennis genomen 

van beide bezwaren. De andere scenario, zou ik eigenlijk willen zeggen, is het alternatief de ISK te laten zitten 

in de Paulus MAVO. Ik heb hun gesproken, zij vinden dat een erg prettige plek. Het is wel een ruim jasje voor 

hun, met 110 leerlingen waar er 250 in kunnen. En zoals mevrouw Çimen zei: de ruimte is schaars voor 

onderwijshuisvesting. Dus ongetwijfeld dat dit gevuld kan worden met maatschappelijke instellingen of 

buurtinitiatieven, maar onderwijsruimte is schaars. Dat weet u denk ik beter dan ik. Dus dat vind ik wel een 

lastige. En ik denk ook niet dat zij dusdanig huur kunnen opbrengen, dat weten we ook bij maatschappelijke 

initiatieven. Maar goed, dat is een, dan laten we de ISK zitten in de Paulus MAVO. Dat betekent dat de 

internationale school daar niet naartoe kan. De internationale school geeft zelf aan: wij zijn aan het kijken naar 

andere passende ruimte. Zij zeggen: wij zijn wel geïnteresseerd in kantoorruimte. De Blauwe Wetering is 

eigenlijk zo’n grote schoenendoos waarbij je die wanden zo kan inrichten dat dat zo passend mogelijk is voor 

de onderwijshuisvesting die zij aanbieden. Dat is ook wel interessant, zij zoeken naar iets dergelijks. 

Kantoorruimte die zij geschikt kunnen maken voor een inpassing voor hun behoeften. Hun oog is gevallen op 

de Rabobank op de Dreef. Maar wij hebben ook eventjes de afgelopen dagen zitten kijken van: zijn er nou nog 

andere locaties die daar mogelijk voor in aanmerking komen? Ik wil u daarbij wel zeggen dat dat een pand is, 

dat een pand zal zijn, de Rabobank is een pand wat niet in gemeentelijk bezit is. Dus daar zal dan een 

huurovereenkomst moeten worden gesloten. En dat gaat natuurlijk, dat weet u ook, dat gaat dan niet van de 

IP-middelen die wij ter beschikking hebben, maar dat gaat van de exploitatiemiddelen die wij hier niet voor 

gereserveerd hebben. Dus heel even in het kort, dan zal ik u even ook het woord geven. Scenario 1 is de 
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huidige lijn. Scenario 2 is deze alternatieve route. Ik zou u willen vragen, als u zegt van: wij willen dat in ieder 

geval verkennen, om mij even de tijd te geven om beide scenario’s voor u uitgewerkt terug te leggen. Scenario 

2, dat kan dan waarschijnlijk naar de wens van een deel van u en van de schoolbesturen, maar zal misschien 

een extra financieel plaatje hebben. Maar wij zoeken nog eventjes naar tijd om dat verder uit te onderzoeken. 

Ook in gesprek met ISH en ISK. Er zit wel enige tijdsdruk op. Wij zoeken naar maximale benutting van de 

beschikbare tijd. De huur op dit moment, en daarom fronste ik een beetje, mevrouw Klazes, toen het ging bij 

de Blauwe Wetering staat tot 31 maart in overleg met Cobra Span. Maar we hebben vernomen dat dat 

mogelijk tot 3 juli opgerekt kan worden. Dan zit je in ieder geval het schooljaar zit de internationale school nog 

op de Wetering. Maar, ik weet uw naam niet, Van der Meer volgens mij van de ChristenUnie. Ja, u gaf wel aan, 

van de ChristenUnie, u maakt zich zorgen over de veiligheid. Er wordt daar wel gebouwd. Het 

slachthuisterrein. Dus ja, dat is wel eventjes zoeken naar: hoe veilig mogelijk kan dat dan nog? Maar dat is dus 

mogelijk. Dan heb je even de tijd tot de zomer om hier alternatieve locaties voor de internationale school te 

vinden. Wat we dan doen, en daarom denk ik dat ik eerder terug moet komen, is dat we het pad afsluiten om 

de internationale school alsnog in de Paulus MAVO te plaatsen. Want daarvoor moeten die verbouwingen ter 

waarde van 2 miljoen plaats gaan vinden. En daarvoor moet de ISK eruit. Want dat moet tussen nu en het 

begin van volgend schooljaar gerealiseerd worden. Dus dat is eventjes de tijdsdruk die er ook op staat. Ik hoor 

u wel en ik denk dat we dus eventjes, ik kan misschien nog even kort. Nee, dit is eigenlijk mijn voorstel om nu 

te doen, om even op een later moment zo snel mogelijk terug te komen met een uitwerking van deze twee 

scenario’s. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Oomkes. 

De heer Oomkes: Dank u wel, wethouder. Wat mij betreft krijgt u die tijdsperiode om dat uit te zoeken. Ik vind 

alleen scenario 1 eigenlijk gezien de stand van zaken tamelijk overbodig geworden, omdat wel duidelijk is dat 

die verhuizing buiten de orde valt en niet recht te brijen valt. Want de ene school is te klein en de andere 

school is niet op te knappen. Niet met het huidige budget althans. Ik zou willen pleiten voor een scenario 

waarbij je de internationale schakelklas even laat zitten waar ze zit. En pas in tweede instantie te gaan kijken 

of die naar een definitieve locatie moet gaan. En de dure verbouwing van de Paulus achterwege te laten, 

omdat die geen doel dient. De international school zal er geen gebruik van maken, het gebouw zelf is te zwaar 

bewapend, het is echt een ouderwetse originele bouw, om daar echt met veel succes iets anders van te maken 

dan wat het nu is. Het is een perfect in orde, het gebouw is perfect in orde en hoeft eigenlijk niet te worden 

verbouwd. Je moet er alleen een andere functie voor zoeken. Dus laten we het ons niet moeilijker maken dan 

het is. Dus eerst first things first, en first things in dit geval is zorgen dat beide scholen onder dak komen op 

een zo goed mogelijke manier. En mag ik u er dan op wijzen, ook al bevindt het bedrag van twee miljoen zich 

in een compleet andere portefeuille, dat je speelruimte hebt om daar gewoon mee te gaan werken. Dat 

vereist lenigheid, waar je die twee miljoen niet gebruikt voor de Paulus kan je die misschien toepassen op een 

andere locatie voor de international school. Daarmee komen er nog veel meer bedrijfspanden in aanmerking. 

Mag ik er verder op wijzen dat een tijdelijke voorziening voor de international school inderdaad een tijdelijke 

is. Mensen van uw dienst zijn in gesprek met de international school om te zoeken naar een definitieve vorm 

van onderdak. En dan hebben we het over zowel de eerste jaargangen die nu zijn ondergebracht in de 

Sauveliusstraat, als de bovenbouw waar we nu over spreken. 

De voorzitter: Dat was een lange interruptie, maar ik denk: laat maar even doorgaan, dan hebben we die vast 

gehad. Maar hou het alstublieft bij die interruptie. Mijnheer Hulster. 
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De heer Hulster: Ja, ik begrijp dat u nog niet helemaal in de scholenwereld zit, maar ik noemde het voorbeeld 

van de Rudolf Steinercollege die nu in Spijkerborpad nummer 4 zit, tijdelijk. Ja, maar goed, de vraag was 

eigenlijk of die bij het alternatief 2 zou kunnen worden meegenomen. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Özogul had ook een interruptie. 

Mevrouw Özogul: Ik heb een vraag. In de tijd dat de Paulus MAVO moest verhuizen werd gezegd: Paulus 

MAVO moet verhuizen want het gebouw en de ventilatie is niet geschikt. Mochten we gaan voor scenario 2, 

dan wordt waarschijnlijk het gebouw niet verbouwd. Maar hoe zit het dan voor de betreffende leerlingen? 

De voorzitter: Dank u wel. Trots Haarlem. Mijnheer Van den Raadt. 

De heer Van den Raadt: Ja, even een vraag omdat de wethouder het over de Blauwe Wetering had en dat daar 

een tijdsdruk zit. Wat is precies die tijdsdruk, weet u daar de datum? 

De voorzitter: Wethouder Berkhout. 

Wethouder Berkhout: Ja, om maar met het laatste te beginnen. Ja, dat zei ik dus volgens mij. Geen probleem, 

het huurcontract is tot nu toe tot 31 maart. Maar ja, daar staat een behoorlijk woningbouwplan daar, vanuit 

de commissie ontwikkeling weet ik daar enigszins van, op stapel. Maar dat kunnen we dus mogelijk in overleg 

met de verhuurder nog tot het eind van het schooljaar verlengen. Alleen is dat wel echt de uiterste datum, 

omdat die werkzaamheden ook daaromheen dan al gaande zijn. Dan nog eventjes Actiepartij. U had het over 

de Rudolf Steiner, het tijdelijke gebouw daar. Ik vind dat een hele terechte, dat was ook mijn eerste vraag toen 

ik mij in dit dossier eventjes probeerde in te lezen. Tegelijkertijd weet u, dat stond waarschijnlijk op de ter 

kennisname stukken vandaag, dat we ook het stedelijk gymnasium gaan verbouwen. En op het moment dat 

deze leegstaande containers, of dat deze containers leeg komen, dan zullen die gevuld worden met de 

leerlingen van het stedelijk. Dat is nu het voornemen. Maar dat is wel de manier van denken die we moeten 

gaan hanteren, want het is toch een beetje schuiven met de beschikbare ruimte. Maar deze gaat dus niet op 

omdat we het stedelijk daarvoor al in aanmerking hebben. En dan nog eventjes, ik wil wel zeggen: beide 

scenario’s, het is de huidige lijn en een alternatief scenario. De huidige lijn is wel de lijn die het college en de 

raad hebben vastgesteld. Daarom wilde ik die toch wel benoemen. Die geen extra financiële consequenties 

heeft die bij de kadernota zullen moeten worden ingebracht. Het alternatief scenario, zoals u dat voorstelt, zal 

wel degelijk financiële consequenties hebben. We hopen dat tot een minimum te beperken, maar dat is wel 

eventjes wat ik u moet meegeven. In de huuropbrengsten voor een x aantal jaar. Het gaat in beide gevallen 

om tijdelijkheid, ik denk dat dat ook goed was wat de inspreker aangaf: je moet uiteindelijk met elkaar naar 

een stip op de horizon gaan werken. Ik weet niet of dat mij gegund is als tijdelijk wethouder onderwijs, om ook 

die stip op de horizon met u te gaan verkennen. Maar dat is wel natuurlijk het verhaal. Uiteindelijk moet je 

naar: wat willen we met elkaar met de internationale school? Maar ook: waar moet de internationale 

schakelklas nou definitief gevestigd zijn? Dus dit zijn wel 3 tot 5 jaar plannen, ik denk vijf jaar. Maar in beide 

gevallen zijn het tijdelijke scenario’s.  

De voorzitter: Mijnheer Hulster, Actiepartij. 

De heer Hulster: Ja, u had het over de containers. Het zijn echt twee dingen. Je hebt de containers en je hebt 

het Spijkerboorpad 4. En het Spijkerboorpad 4 is een gebouw. En de containers staan bij waar nu het Rudolf 

Steiner college ook echt zit. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Dus misschien is het toch slim om er even 

goed naar te kijken. 
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De voorzitter: Goed punt. Mevrouw Klazes, GroenLinks. 

Mevrouw Klazes: Dank u wel, voorzitter. Ja, wethouder, ik wil niet ook nog in de rol van wethouder vastgoed 

drukken, maar ik ga toch even een voorstel doen. Er een pand aan de Schoterstraat waar die school naartoe 

zou gaan, waar de ISK naartoe zou gaan. En het is een prachtige locatie, het is echt randje centrum, alle 

authentieke details zijn er nog. Ik neem aan dat het strategisch vastgoed is, maar zou het niet een optie 

kunnen zijn dat we dat  verklaren tot non strategisch vastgoed, het gewoon verkopen en met de opbrengsten 

daarvan een oplossing gaan zoeken voor de ISH en ISK die blijvend is? 

Wethouder Berkhout: Ja, dus eventjes de opmerking van de Actiepartij heb ik genoteerd hoor. Dus misschien 

is mijn eigen invulling al meteen de containers, maar daar kom ik dus nog op terug. Dus goed dat u dat 

eventjes aanstipt dat daar meer locaties zijn. Ik had ondertussen even ook de vraag uitgezet van de SP over de 

ventilatie. Ja, inderdaad kijk, als het echt de verbouwing werd voor de internationale school, dan zat in de 

twee miljoen ook de ventilatie om dat structureel aan te passen. Wij moeten nu even onderzoeken als de ISK 

daar blijft om daar ook die ventilatie moet worden aangepast. Dus ik weet niet of dat van toepassing was 

omdat er dusdanig meer leerlingen waren. Maar dat wordt dan natuurlijk even uitgezocht, een terecht punt. 

En dan mevrouw Klazes. Ja, er wordt hier natuurlijk iets creatiefs getriggerd bij u denk ik ook. Ik heb, moet ik 

zeggen, in de afgelopen dagen ook zitten te kijken: hoe kan je nou schuiven met de beschikbare ruimte? Dit is 

natuurlijk een consequentie daarvan. Als de ISK niet naar de Schoterstraat gaat, dan is dat een prachtig pand 

inderdaad. Daar hebben we ook al enigszins dat op zich gereed gemaakt. Maar ook hier wil ik u weer net als de 

resterende ruimte bij de Paulus MAVO erop wijzen dat onderwijsruimte schaars is. En ja, we kunnen dit 

misschien wel, dat weet ik dus niet, dus het zou mogelijk zijn dat we dit dan kunnen verkopen. Maar 

tegelijkertijd denk ik dat dat ook lastig is om dan weer die ruimtevraag voor onderwijshuisvesting blijft. En 

deze hebben we, dus dat is wel de zoektocht. Nog eventjes over de lenigheid die mijnheer Oomkes mij vroeg 

te betrachten als het ging om financiële lenigheid. Dat vind ik wel een lastige, eerlijk gezegd. Kijk, het IP is 

wezenlijk iets anders dan ons exploitatiebudget. Het IP, dat kunnen we relatief makkelijk lenen. U heeft dat bij 

de afgelopen begroting ook kunnen zien. We konden 54 miljoen extra investeren. Maar de exploitatie is altijd 

ongelooflijk moeilijk, dus dat zijn wel andere zaken. Je kunt natuurlijk de IP laten vrijvallen voor kapitaallasten, 

maar ergens vind ik dat ook ongelooflijk zonde. Want twee miljoen investeren in panden om dat 

toekomstbestendig te maken voor onderwijs is iets anders dan daar 90 duizend euro extra exploitatiebudget 

voor houden om misschien in een halfjaar in een huurovereenkomst vrij te laten. Dus ja, lenigheid, we zullen 

dat betrekken. Maar ik wil u wel meegeven dat dat beperkt is. 

De voorzitter: Mijnheer Oomkes. 

De heer Oomkes: Toch vind ik dat zonde geld. Want op het moment dat je een schoolgebouw geschikt maakt 

voor een ander type onderwijs. En de betreffende school, de betreffende instelling, heeft daar niks aan en het 

is ook maar tijdelijk, dan geef je ook geld uit aan een verkeerd doel. Ik zou willen pleiten voor een situatie 

waarbij je met een open mind kijkt naar de mogelijkheden. En net zoals de international school nu in een 

tijdelijk gebouw zit in Haarlem-Oost, wat helemaal niet als school gebouwd is, zou je dat ook elders kunnen 

doen. En laat dan de geldstroom van je binnenzak naar je broekzak verhuizen door een pand te verkopen. Dat 

pand in de Schoterstraat zou prachtige woningbouw kunnen opleveren voor veel geld. Dat geld kun je 

vervolgens weer inzetten voor de ruimte behoefte. Het is maar een idee. 

Wethouder Berkhout: Misschien nog een laatste opmerking. Ook daar, ook als we het verkopen, misschien ga 

ik teveel de details in, maar is dat incidenteel geld. En wat hier wordt gevraagd bij scenario 2, als we dat 

uitwerken, is structureel geld. Er is een vraag op de begroting voor vier jaar minimaal, want er zit nog enige 
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ruimte in het komend jaar. Maar meneer Oomkes, dat wil ik u echt op het hart drukken. Ik snap het, ik snap 

uw wens, dus daarom is mijn voorstel, en volgens mij is daar draagvlak voor, om bij u terug te komen met de 

huidige lijn en een alternatief scenario waar we kijken dat de ISK kan blijven zitten in de Paulus MAVO en we 

een alternatieve locatie in gezamenlijkheid zoeken met de internationale school. Maar ik wil u daar wel bij 

benadrukken dat dat niet gratis is. En dat is de consequentie, maar daar kom ik bij u op terug met een 

uitgebreid voorstel, waar we ook creatief kijken naar ruimte en lenig met de financiën omgaan. 

De heer Oomkes: Dat begrijp ik. En ik vind dat u ook een helder verhaal ophangt. Maar ik geef dan eventjes 

aan dat het huidige gebouw in de Schoterstraat ook al een halfjaar leeg staat. 

De voorzitter: Oké, we gaan het punt afronden. De wethouder komt terug, u komt met twee scenario’s alsnog. 

Want ja, ik proef dat er meer voor 2 is. 

Wethouder Berkhout: Nou ja, de huidige lijn en het alternatieve scenario. Ik denk dat dat wel goed is om dat 

naast elkaar neer te leggen. Ik hoop dat op korte termijn te doen, omdat de tijd überhaupt dringt. Maar ik kan 

daar nog niet echt een uitspraak over doen, omdat dat eventjes tijd vraagt. Maar ik probeer dat op zeer korte 

termijn bij u terug te leggen, omdat die tijd voor ons gewoon beperkt is. Ik kan daar nog geen datum op 

leggen, maar ik zal kijken hoe we dat met u corresponderen. 

De voorzitter: Goed, dank u wel. dan wil ik dit punt afronden. Het was ter bespreking, dus het gaat ook niet 

door naar de raad. We zijn inmiddels op 11 uur aangekomen, we hadden nog een adviesstuk gaan. En ik weet 

niet of u kunt aangeven of u dat kort en krachtig kunt gaan behandelen. En anders gaan we het doorschuiven 

naar de volgende cyclus. De wethouder zit hier, ik vraag even wat de urgentie is van dit punt. Oké, we gaan 

sluiten. 

Overige punten ter bespreking 

13. 23.00 uur Sluiting 

De voorzitter: Nee, dat gaan we niet doen. Het is 11 uur geweest, dus we gaan sluiten. Alles wat we niet 

behandeld hebben schuift op naar de volgende vergadering. En ik heb nog, even aandacht nog. Ik heb hier nog 

mevrouw Özogul die iets wil geven. O, dan moet mevrouw Meijs nog heel even terug, want mevrouw Özogul 

heeft u nog iets te overhandigen.  

De heer …: Van de orde. Ik denk dat de verordening, de WMO verordening en het uitvoeringsbesluit, dat we 

dat niet kunnen uitstellen, omdat dat nu al per 1 januari zou moeten gelden. Dus ik weet niet, ik kijk even naar 

de wethouder, maar.  

De voorzitter: Mevrouw Özogul, u gaat iets overhandigen aan de wethouder? 

Mevrouw Özogul: Ja, dit zijn de nieuwjaarswensen die we aan de kerstboom wilden hangen, maar die was 

toen weg. Die hebben we bij de poort van het stadhuis opgehangen en ik wil ze u overhandigen. 372 stuks. En 

de boodschap is dat in 2021 geen dakloze meer op straat slaapt.  

De voorzitter: Dan wens ik u een fijne avond en tot de volgende keer. 


