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Voorzitter: burgemeester B. Schneiders 

Griffier: de heer B. Nijman. 

Wethouders: de heer M. Divendal, de heer J. Nieuwenburg, de 

heer C. van Velzen, mevrouw H. van der Molen. 

 

Aanwezig zijn 33 leden: de heer A.J. van den Beld (VVD), mevrouw P.J. Bosma-Piek 

(VVD), de heer U.J. Buys (VVD), de heer W.A. Catsman (CDA), mevrouw 

D. Eikelenboom (VVD), de heer drs. P.G.M. Elbers (SP), de heer J. Fritz (PvdA), 

mevrouw M.F. Funnekotter-Noordam (VVD), de heer M.L. Hagen (VVD), de heer 

S.J.A. Hikspoors (VVD), de heer R.H.C. Hiltemann (SP), mevrouw T.E.M. Hoffmans 

(GLH), mevrouw A.L.M.G. de Jong (GLH), mevrouw H. Koper (PvdA), mevrouw 

J.M.J. Kropman (PvdA), mevrouw J. Langenacker (PvdA), mevrouw F. de Leeuw-

de Kleuver (SP), mevrouw M. Lodeweegs (PvdA), de heer J.W. van den Manakker (SP), 

de heer L.J. Mulder (GLH), de heer C.J. Nagtegaal (SP), de heer A. Overbeek (PvdA), de 

heer O. Özcan (PvdA), mevrouw S. Özoğul-Özen (SP), de heer dr. C.J. Pen (CDA), de 

heer J.A. de Ridder (PvdA), de heer mr. T.J. Vreugdenhil (ChristenUnie/SGP), de heer 

J.J. Visser (CDA), de heer C.A.S. de Vries (Partij Spaarnestad), de heer J. Vrugt 

(Actiepartij), de heer P.A. Wever (SP), mevrouw L.C. van Zetten (D66) en mevrouw 

M. Zoon (PvdA). 

 

Afwezig zijn de heer M. Aynan (PvdA), de heer A. Azannay (GLH), de heer J.A. Bawits 

(OP), de heer C. Kaatee (PvdA), mevrouw M.J.M. Keesstra-Tiggelman (CDA), de heer 

F.H. Reeskamp (D66) en de heer B.C. Roos (SP). 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, we beginnen met de raadsvergadering. Hartelijk 

welkom, ook voor de belangstellenden. Vanwege de grote belangstelling voor het 

agendapunt over het Deo-terrein, stel ik voor daarmee te beginnen. Ik wil het wel hebben 

over de orde. Dit is een vergadering van de gemeenteraad van Haarlem. U begrijpt dat het 

democratische proces en besluitvorming plaats moeten kunnen vinden. Daarom zijn er 

duidelijke bepalingen in de wet over hoe een vergadering moet verlopen en wat van het 

publiek op de tribune verwacht mag worden. Als u de vergadering verstoort, wordt u 

verwijderd. We gaan normaal vergaderen. De vergadering is geopend. 

 

Formeel is afgemeld de heer Bawits. De heer Reeskamp is er ook niet. Wie is er verder 

afwezig? 

 

De heer MULDER: Ik wil graag de heer Azannay afmelden.  

 

De heer PEN: En mevrouw Keesstra van het CDA. 

 

De heer ZOON: Bij de PvdA zijn de heer Aynan en de heer Kaatee afwezig. 

 

VRAGENUUR 

  

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE 

HAARLEM OP DONDERDAG 26 JUNI 2008 OM 19.30 UUR 
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De VOORZITTER: Er zijn verschillende vragen aangemeld. We beginnen bij het CDA 

met vragen over de elektronische dienstverlening. 

 

De heer PEN: Die hebben wij via de mail teruggetrokken. 

 

De VOORZITTER: Prima. De SP over de bomenkap aan de Zwedenlaan. 

 

De heer VAN DEN MANAKKER: Ik heb een vraag aan wethouder Divendal. U hebt 

gelezen dat er eventueel een kapvergunning verleend wordt voor een of twee volwassen 

lindebomen aan de Zwedenstraat. Volgens de verantwoordelijke ambtenaar hangt het 

besluit af van de bouwvergunning voor de Nederlandlaan. Kunt u dit bevestigen en kunt u 

zeggen of een dergelijke vergunning verleend gaat worden? 

 

De VOORZITTER: Wethouder Divendal. 

 

Wethouder DIVENDAL: Voor twee lindebomen is een extra onderzoeksvraag bij het 

bureau uitgezet om te kijken hoe ze tijdens en na de bouw behouden kunnen worden. U 

kent het voorbeeld van de plataan op de Burgwal. Daarvoor is een kapvergunning 

verleend, maar daarvan is geen gebruikgemaakt. Soms moet je met een bouwplan een 

kapvergunning verlenen voor het geval dat tijdens de bouw blijkt dat het kappen van de 

boom nodig is. Het ziet ernaar uit dat het voor een van deze twee lindebomen nodig is, 

omdat hij erg dicht op de parkeergarage staat. Waarschijnlijk geldt dat niet voor de andere 

boom. Dit wordt op het moment uitgezocht. De kapvergunningen worden verleend, maar 

er wordt alleen gebruik van gemaakt als het nodig is. 

 

De VOORZITTER: Aanvullende vragen zijn niet nodig, zie ik. De volgende vragen 

komen van D66 en de Actiepartij over Stadion/Oostpoort.  

 

De heer VRUGT: Samen met D66 maken wij ons ernstig zorgen om de ontwikkelingen 

rond Oostpoort. De ene grootschalige ontwikkeling na de andere wordt gepresenteerd en 

we vragen ons langzamerhand af hoe dit in te passen is in het kwetsbare gebied. Een 

stadion met kantoortorens, een hoteltoren, leisure en andere voorzieningen slokken tot op 

de centimeter de groene ruimte op tot aan de vooruitgeschoven rode contour. Bewoners 

van woonwijk Zuiderpolder en Lieoever worden zwaar benadeeld, net als het 

werelderfgoed van de groene stelling van Amsterdam.  

 

Ook aan de andere zijde van de spoorlijn staan kantoren en een hotel gepland, met als 

klap op de vuurpijl een sport and adventure plaza, waarmee de Veerplas volledig 

verknald wordt. Net als omwonenden zitten wij met tal van vragen die we graag 

beantwoord zien. We spreken daarmee de hoop uit dat niet opnieuw in het zomerreces 

allerlei onomkeerbare schade zal worden toegebracht aan dit kwetsbare gebied. Onze 

vragen: 

Klopt het dat het voorontwerp bestemmingsplan Oostpoort vanaf 4 juli 2008 ter inzage 

wordt gelegd?  

Zo nee, wanneer wel? 

Het is wettelijk geoorloofd om een omstreden bestemmingsplan ter inzage te leggen 

tijdens de periode dat de meeste mensen op vakantie zijn. Vanuit het oogpunt van 

degenen die hier een stadion willen realiseren, is dit zelfs slim. Het scheelt immers in het 

aantal zienswijzen. Maar is het met het oog op het verkleinen van de kloof tussen bestuur 

en inwoners verstandig om de ter visie legging te laten plaatsvinden in de 

vakantieperiode? 
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Met welke reden meent het college af te moeten wijken van de toezegging van wethouder 

Nieuwenburg om bij het ter visie leggen van bestemmingsplannen waar mogelijk 

rekening te houden met vakanties? 

Is het college bereid om het bestemmingsplan een maand later ter inzage te leggen? 

Klopt het dat een aanlegvergunning voor de fly-over nog niet is aangevraagd of ten 

minste niet is gepubliceerd? 

Kunt u aangeven hoe een vergunning voor de fly-over zou kunnen worden verleend nu 

een deel ervan valt binnen het nog niet vastgestelde bestemmingsplan Stadion/Oostpoort? 

Sloten dienen te worden gedempt bij de Robertus Nurksweg en verplaatst binnen het 

bestemmingsplangebied. Dit is niet anders uit te leggen dan als voorbereidende 

werkzaamheden voor een stadion waarover nog niet is besloten en over de komst waarvan 

steeds meer twijfel rijst. Zoals de burgemeester het deze week uitdrukte op een 

bijeenkomst in Parkwijk: “Als het stadion er tenminste nog komt.” Bovendien is het 

voorlopig ontwerp nog niet vastgesteld en hoeft er gelet op realisatie voor eind 2012 niet 

eerder dan 2011 te worden begonnen. Dat is een bouwtijd van twaalf maanden. Waarom 

wordt er nu al een aanleg- en kapvergunning aangevraagd voor het stadion? Kunt u 

garanderen dat er geen werkzaamheden voor andere projecten dan de fly-overs worden 

verricht voor het vaststellen van het bestemmingsplan? Dus voorlopig geen 

graafmachines, hei-apparaten, of wat al niet. 

Hoe verklaart u de huidige graaf- en andere werkzaamheden bij de Veerplas zonder 

vergunning voor het heimelijk ontwikkelde plan voor het sport and adventure plaza, dat 

in strijd is met het geldende bestemmingsplan? Hoe verklaart u de bizarre opmerking van 

een ambtenaar die bij navraag van de wijkraad zei dat deze werkzaamheden vallen onder 

een 'gedoogvergunning'. Zoals u weet, bestaat die niet. 

  

De VOORZITTER: Mijnheer Vrugt, kunt u ermee instemmen dat u schriftelijk antwoord 

krijgt op deze vragen? 

 

De heer VRUGT: Als het niet tot het einde van de vakantie duurt, is dat prima. Hoe 

eerder hoe beter. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Ik zal me nu beperken tot de tervisielegging. Deze vindt 

plaats vanaf 31 juli 2008. Dat betekent dat men ook na de vakantie zienswijzen kan 

indienen. Op de rest van de vragen kom ik schriftelijk terug. 

 

De VOORZITTER: De volgende vragen zijn van D66 en SP en gaan over de aanbieders 

van thuiszorg.  

 

De heer ELBERS: We hebben drie vragen: 

De kern van het vraagstuk is de aanbesteding. Die heeft geleid tot het vroegtijdig 

ophouden van de financiële moeilijkheden van de instellingen. Dit is niet alleen in 

Haarlem, maar op tal van plaatsen het geval. Dit betekent dat de oplossing zo mogelijk 

moet komen uit een nieuwe aanbesteding, waarin de voorwaarden gecreëerd worden om 

dit voor de toekomst te voorkomen. Dit kan door het maken van goede afspraken. 

Wanneer gaat dit gebeuren? 
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Er zijn allerlei vragen gekomen. We hebben dit in de krant gelezen en de SP heeft een 

aantal weken geleden ook vragen gesteld. Medewerkers komen, vaak niet onder eigen 

naam, met allerlei vraagstukken. Er zijn klachten binnengekomen van mensen. Wij 

denken dat het goed is als de gemeente een meldpunt creëert waar zowel cliënten als 

medewerkers hun klachten naar voren kunnen brengen. Dat is de enige manier om dit te 

analyseren en op te lossen, 

We gaan nu de vakantieperiode in en met zekerheid kunnen we stellen dat er 

vraagstukken komen. Welke extra maatregelen neemt de gemeente, die de zorgplicht 

heeft om dit uit te voeren? 

 

De VOORZITTER: Heeft D66 aanvullende vragen? 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Nee, voorzitter.  

 

De VOORZITTER: Bij afwezigheid van wethouder Van der Molen zal wethouder Van 

Velzen antwoorden. 

 

Wethouder VAN VELZEN: Het antwoord op de eerste vraag is eenvoudig. We hebben 

het contract met de bestaande partijen tot 1 oktober 2009 verlengd. In de tweede plaats 

komt er een nieuwe aanbesteding per 1 oktober 2009. De tweede vraag gaat over het 

meldpunt. Dit meldpunt is er inmiddels. De derde vraag is hoe de gemeente haar 

zorgplicht denkt uit te voeren. U bedoelt natuurlijk hoe we proberen te garanderen dat de 

zorg zoveel mogelijk geleverd wordt. Dat is afhankelijk van een aantal zaken, waarover 

ik u een geheim stuk heb toegestuurd. Daar kon u veel meer in lezen dan in het 

persbericht, maar ik kan er natuurlijk niet uit citeren. U kon eruit opmaken dat we 

gesprekken voeren met zorgaanbieders om deze taken op zo kort mogelijke termijn over 

te nemen. Dat gebeurt ook al. 

 

De VOORZITTER: De SP heeft ook vragen gesteld over een eventuele jachthaven op 

Schoteroog. 

 

De heer NAGTEGAAL: Voorzitter, we stellen u één mondelinge vraag. Die vraag is 

bedoeld om er zorg voor te dragen dat we antwoord krijgen op vragen die eerder gesteld 

zijn aan wethouder Divendal. De vragen hebben betrekking op het Schoteroogproject. De 

vraag van vandaag gaat over het feit dat de wethouder in de commissie geen inhoudelijk 

antwoord heeft gegeven op onze vragen, maar er inhoudelijk langs is gegaan. Op de 

vragen over de financiën geeft hij helemaal geen antwoord. Omdat wij de vraag over de 

financiën zeer belangrijk vinden, stellen we deze nogmaals. Omdat hier een embargo op 

rust, overhandigen we u de vraag schriftelijk. De SP verzoekt de voorzitter van het 

college zeer dringend om er zorg voor te dragen dat de verantwoordelijke wethouder 

Divendal deze vraag schriftelijk en uiterlijk voor 3 juli 2008 beantwoordt. 

 

De VOORZITTER: Als het een zedelijke vraag is, kunnen we daaraan tegemoetkomen, 

 

Wethouder DIVENDAL: Nee, dat kunnen we niet. Een onderdeel van de beantwoording 

van de vragen hangt af van de onderhandelingen die zijn gevoerd met ontwikkelaars en 

de gesprekken die nu gevoerd worden met de HJC, het recreatieschap en anderen. Pas als 

deze gesprekken afgerond zijn, krijgt u een nieuw raadsstuk. Daarover vindt via de 

commissie en de raad besluitvorming plaats. Dat zal zijn in augustus of september 2008. 

 

De heer NAGTEGAAL: Hier ben ik het niet mee eens. De onderhandelingen lopen al drie 
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of vier maanden. Wij worden aan het lijntje gehouden en krijgen geen inhoudelijk 

antwoord op onze vragen. 

 

Wethouder DIVENDAL: Soms duren onderhandelingen lang. Op 2 juli 2008 heb ik een 

gesprek waarin ik verwacht ze af te ronden, op een aantal uitwerkingszaken na. Ik kan u 

geen antwoord geven, omdat er nog geen antwoord is. 

 

De heer NAGTEGAAL: Mijn interpretatie is dat u het antwoord niet wilt geven. 

 

Wethouder DIVENDAL: Dat gaat te ver, mijnheer Nagtegaal. U moet weten dat ik u 

antwoord zou geven als ik dit kon. Als ik u zeg dat ik geen antwoord kan geven omdat de 

gesprekken nog lopen, hoort u mij te vertrouwen. 

 

De heer NAGTEGAAL: Voorzitter, ik heb de betreffende ambtenaar gesproken en die 

heeft mij veel meer informatie gegeven. Ik had deze informatie aan u gevraagd, maar u 

loopt erlangs. Wie heeft er dan gelijk? 

 

De VOORZITTER: De wethouder heeft altijd gelijk boven de ambtenaar. Een korte 

aanvullende vraag van de heer De Vries? 

 

De heer DE VRIES: Me dunkt dat de vragen van de SP overduidelijk zijn. Deze 

wethouder zou op zijn minst kunnen zeggen dat er problemen met de sanering zijn of dat 

we het probleem moeten zoeken in de claims. Maar u geeft de welbekende antwoorden: 

niets. 

 

Wethouder DIVENDAL: Zoals is afgesproken in de raad, krijgt u een stuk waarin u 

wordt gevraagd om instemming. Daar komen de antwoorden op alle vragen in te staan. 

 

De VOORZITTER: Akkoord. 

 

VASTSTELLING VAN DE AGENDA 

 

Mevrouw EIKELENBOOM: Ik weet dat het een lange vergadering is, maar agendapunt 

12 is op de agenda gekomen als hamerstuk terwijl in de commissie een meerderheid het 

stuk heeft aangehouden. Hierover is e-mailcontact geweest. Ik verzoek daarom 

agendapunt 12 op te waarderen naar bespreekpunt. 

 

De VOORZITTER: Dat kan, maar binnen de vastgestelde spreektijden. We gaan er dus 

niet uitgebreid over praten. 

 

Mevrouw DE JONG: Ik zie dat er voor agendapunt 13 ook mensen op de tribune zitten. 

Ik vraag u om dit punt naar voren te halen. 

 

De VOORZITTER: Het is het eerste bespreekpunt, mevrouw De Jong. Daar staat het ook. 

Er zijn ook interpellaties ingediend. Die doen we na de reguliere agenda. 
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De heer VRUGT: In de commissie is geen meerderheid geweest voor het voorstel onder 

agendapunt 11. De wethouder zou met een notitie komen en we hebben inderdaad een 

A4’tje gekregen met informatie die we al kenden. Er speelt meer, dus wil ik op zijn minst 

een stemverklaring geven. Eigenlijk wil ik voorstellen om dit over het reces heen te tillen, 

nu uit de beantwoording blijkt dat het nog maanden kan gaan duren. 

 

De VOORZITTER: Conform uw verzoek waarderen we het op naar hamerstuk met 

stemverklaring. 

 

De heer VRUGT: Uit naam van de heer Reeskamp vraag ik hetzelfde over de verkoop 

Pieter Wantelaan. Daarvoor was eveneens geen meerderheid in de commissie. 

 

De VOORZITTER: Dit is al opgewaardeerd naar bespreekpunt. 

 

De heer VRUGT: Bij agendapunt 8 lees ik in de notulen van de commissie dat de 

wethouder aan GroenLinks heeft geantwoord dat de commissie een aangepast 

kredietvoorstel krijgt. Dat is er echter niet.  

 

Wethouder DIVENDAL: Het geagendeerde stuk is het aangepaste stuk. Het is anders dan 

het commissiestuk.  

 

De VOORZITTER: Akkoord. 

 

INGEKOMEN STUKKEN 

 

De heer MULDER: Ik wil vragen om VI.a te agenderen in de commissie Bestuur. Het 

gaat over de koplopergemeentes. 

 

De VOORZITTER: Dit is uitgebreid behandeld bij de kadernota. Er is zelfs een motie 

over afgewezen. Moeten we er geen punt achter zetten, mijnheer Mulder? 

 

De heer MULDER: Toen de motie aan de orde was, heb ik u verteld dat wij de motie niet 

zouden steunen omdat we het eerst in de commissie wilden bespreken. U zat toen driftig 

ja te knikken.  

 

De VOORZITTER: Ik kan me niet herinneren of ik ja of nee geknikt heb. Misschien zei 

ik ja tegen wethouder Divendal die me een glaasje water aanbood. Bespreking lijkt mij 

overdreven, maar laat de raad het zeggen. Steunt de raad het voorstel van de heer Mulder? 

Dat is te weinig, dus we gaan het niet doen. 

 

De heer MULDER: Ik vind het raar dat u als voorzitter hierover het woord voert, terwijl u 

portefeuillehouder op dit onderwerp bent.  

 

De VOORZITTER: Dat komt wel vaker voor. 

 

De heer MULDER: Normaliter gaat de heer Overbeek dan op uw plaats zitten.  

 

De VOORZITTER: Zullen we de heer Overbeek vragen om het over te doen? Mijnheer 

Mulder, dit gaat toch nergens over? U bent gewoon aan het drammen. De motie is 

afgewezen. Volgende spreker over de ingekomen stukken. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Ik hoop dat ik meer geluk heb dan de heer Mulder. 
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De heer MULDER: Het is maar hoe het lontje staat, mevrouw Van Zetten. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: VI.c over de beantwoording van de voorzieningen 

maatschappelijke ondersteuning voor de commissie Samenleving, graag. 

 

De VOORZITTER: Kunt u dit onderbouwen? 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Ik denk dat de verkeerde interpretatie van de verordening veel 

mensen heeft getroffen. Met terugwerkende kracht moeten er allerlei zaken worden 

hersteld en het lijkt me goed om daarover te praten. 

 

De VOORZITTER: Wie steunt het voorstel van mevrouw Van Zetten? Dat is erg weinig. 

 

Mevrouw DE JONG: Ik heb de indruk dat een aantal mensen niet luistert naar mevrouw 

Van Zetten of de heer Mulder. Ik vind niet dat we de ingekomen stukken op deze manier 

moeten behandelen. 

 

De VOORZITTER: Ik vind het tendentieus dat u zegt dat een aantal raadsleden niet oplet. 

 

Mevrouw DE JONG: Ik zie een aantal mensen driftig knikken. 

 

Mevrouw EIKELENBOOM: De VVD was scherp. 

 

 HAMERSTUKKEN 

 

WIJZIGING PROTOCOL ACTIEVE INFORMATIEPLICHT INZAKE EXCLUSIEVE 

GUNNINGEN AAN NIEUWE OPDRACHTNEMERS 

AANVULLEND KREDIET HERPROFILERING AMSTERDAMSEVAART 

AANPASSING EXPLOITATIEVERORDENING 

KREDIETAANVRAAG EN OPENEN GRONDEXPLOITATIE PROJECT 

NEDERLANDLAAN 

JAARREKENING 2007, BEGROTINGSWIJZIGING 2008, 

PROGRAMMABEGROTING 2009 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 

RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE, SGP EN SMG 

AFRONDING UITVOERING KOP SCHEEPMAKERSDIJK E.O. 

SUBSIDIEBESCHIKKING STICHTING MOLEN DE ADRIAAN 

 

De VOORZITTER: Bij dezen stel ik de hamerstukken vast. 

 

BESPREEKPUNTEN 

 

12.  VERKOOP PIETER WANTELAAN/WILLEM DREESPLANTSOEN AAN PRÉ 

WONEN 
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Mevrouw EIKELENBOOM: Deze discussie is aangeslingerd door D66. Het betreft een 

oud dossier. We zien dat een stuk grond verkocht gaat worden aan een ontwikkelaar die 

in onze ogen twee mazzeltjes heeft. Hij mag exclusieve gesprekspartner zijn van de 

gemeente en krijgt korting aangeboden. De VVD heeft hier moeite mee, want wij staan 

een transparante verkoop voor. We moeten aan de burger kunnen uitleggen waarom een 

bepaalde partij korting krijgt. Daarom hebben we twee vragen aan de wethouder. Kan de 

wethouder uitleggen waarom hij deze weg gekozen heeft? Volgens mij is hij namelijk 

ook geen voorstander van een dergelijke manier van werken. Kan de wethouder aangeven 

of er meer soortgelijke gevallen in een la liggen en kan hij bevestigen dat het in de 

toekomst niet meer op deze manier gebeurt? 

 

De VOORZITTER: Er zijn geen andere vragen, dus is het woord aan wethouder 

Nieuwenburg. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Ik heb hard aan dit dossier getrokken. Tegenover de vraag 

of het anders gekund had, stel ik dat Pré Wonen bijvoorbeeld in het kader van de 

overdracht van de woningen aan Meerwijk Centrum zijn nek uitsteekt. Ik wil het een niet 

tegen het andere wegstrepen, maar soms gaan wij inderdaad op deze manier om met een 

preferente partij. Namelijk als het lastig is, zoals in dit geval.  

 

De onderhandelingen hebben lang geduurd. Ik heb ze zelf ter hand genomen, omdat we 

vinden dat we de grond te gelde moeten maken. Er ligt een goede stedenbouwkundige 

visie onder. Ik heb er vertrouwen in dat Pré Wonen deze op een goede manier uitvoert. 

Mevrouw Hoffmans heeft in de commissie gezegd dat ze liever heeft dat een 

ontwikkelaar dit met grote zorg doet, omdat het gaat om een complexe plek in een 

complexe omgeving. Daarom hebben wij gekozen voor deze variant. 

 

U zegt dat de ontwikkelaar twee voordeeltjes krijgt. Ik ben dat niet helemaal met u eens, 

hoewel ik me uw redenering kan voorstellen. U hebt gezien dat we sinds 1991 in 

onderhandeling zijn. Het is dus een lang slepende situatie. In het begin was er geen sprake 

van handhaven van een parkeernorm. Nu zijn we dit verplicht en dat doen we dus ook. 

Als we zo lang in gesprek zijn met een partij en dan een parkeernorm hard doorzetten, 

vind ik het terecht dat ik laat zien hoe de berekening tot stand is gekomen. Ik vind het ook 

terecht dat we een korting van deze omvang in rekening brengen. 

 

Mevrouw EIKELENBOOM: Zegt de wethouder dat als een ontwikkelaar een 

betrouwbare partner is die met goede plannen komt, hij preferent kan onderhandelen en 

een korting kan krijgen? Waarom stellen we dan een nota Grondprijzen vast? Welke 

waarde heeft die? 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Die heeft voor u een belangrijke waarde, want hij laat zien 

welke maatstaven wij hanteren. Er kunnen echter situaties zijn waarin we ervan afwijken. 

Dat doen wij in dit geval met gegronde redenen. De nota Grondprijzen is een zeer sterk 

toetsingskader, met name voor corporaties. U hebt in de nota kunnen lezen waarom wij 

hier op gepaste wijze invulling aan geven. Dat kan en het is terecht. 

 

Mevrouw EIKELENBOOM: Wat gaat u in de toekomst doen? Dit is een langlopend 

dossier. We hebben gezien dat de historie de prijs in dit geval zou kunnen vergoelijken, 

maar hoe doen we dit in de toekomst? Er zijn toch meer ontwikkelaars die goede dingen 

doen in de stad? Gaan we die ook korting geven? 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Nee, helemaal niet. U krijgt elk verkoopvoorstel met 
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goede onderbouwing in ieder geval in de commissie te zien. Er is dus geen sprake van een 

precedent. U bent in staat over deze voorstellen een oordeel te vellen, zoals u nu doet. Ik 

leg u dit voorstel voor en kan het goed verdedigen om de redenen die verwoord staan in 

de nota.  

 

De VOORZITTER: Goed, dat was het. Ik stel voor dat we stemmen. Wilt u een 

stemverklaring afleggen, mevrouw Van Zetten? 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Mijn fractie had een probleem met de manier waarop dit is 

gegaan. We volgen de redenering van mevrouw Eikelenboom en stemmen daarom niet in 

met het voorstel. 

 

De heer ÖZCAN: Dat heb ik mevrouw Eikelenboom niet horen zeggen. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Dan is dit de inbreng van D66. 

 

De VOORZITTER: Wil iemand anders een stemverklaring afleggen? 

 

De heer ÖZCAN: Voorzitter, mevrouw Eikelenboom maakt dit punt terecht. De hele 

commissie heeft dit gedaan. Gelukkig komt het niet regelmatig voor dat men afwijkt van 

de nota Grondprijzen. We zien dit af en toe langskomen in de commissie Ontwikkeling, 

maar het is altijd beargumenteerd met een onderbouwing. Dat geldt ook voor deze 

situatie. Gezien de achtergrond en historie van dit dossier kan de Partij van de Arbeid 

berusten in deze handelingswijze en kunnen we ons vinden in het besluit dat het college 

voorlegt. Wij stemmen voor. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Het verdient niet de schoonheidsprijs, maar zoals ik in de 

commissie al zei vindt GroenLinks het belangrijk dat Pré Wonen hier iets goeds gaat 

doen. Daaraan geven wij op dit moment de prioriteit. We zullen dus voorstemmen met 

het verzoek om in het vervolg de commissie meer mee te nemen zodat we eerder weten 

waar we aan toe zijn. 

 

De heer VRUGT: Ik begrijp de aarzeling bij met name de VVD. Ik stem toch voor, want 

ik heb er iets minder moeite mee. B en W heeft de mogelijkheid om af te wijken van de 

nota Grondprijzen. Misschien heeft de VVD moeite met het feit dat de VNU korting heeft 

gekregen in Amsterdam. Misschien had ze graag gezien dat bedrijven deze korting hier 

ook zouden krijgen. Misschien gunnen ze dit een corporatie moeilijker. 

 

Mevrouw EIKELENBOOM: Gelukkig gaat de corporatie hier vrije sector bouwen, maar 

dat terzijde. We hebben het antwoord van de wethouder beoordeeld en kunnen in dit 

geval instemmen, met hetzelfde voorbehoud dat GroenLinks maakt. Gezien de 

achtergrond van het dossier kunnen we instemmen met het voorstel, maar in de toekomst 

kan het niet zo zijn dat de gemeente met één partner praat en deze daarboven op korting 

geeft. Wij willen een maximale opbrengst halen uit onze gronden. Het gaat om 

belastinggeld dat we keihard nodig hebben. 
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De VOORZITTER: Ik begrijp dat alleen D66 het voorstel niet steunt. De overige 

raadsleden wel. Aldus besloten. 

 

HERIJKING PEUTERSPEELZAALWERK – VASTSTELLING 

 

De heer DE RIDDER: Het spandoek Peuter niet aan de toekomst doet me denken aan een 

bekende uitspraak van de jezuïeten: geef ons de kinderen en wij hebben de toekomst in 

handen. Ze geloofden erg in het belang van kinderen en hun ontwikkeling in de eerste 

levensjaren. Dat is ook vreselijk belangrijk, want in de eerste jaren kan veel gebeuren ten 

goede en ten verkeerde. In onze complexe maatschappij kunnen ouders soms het spoor 

bijster raken en kunnen kinderen in een situatie terechtkomen waar het allemaal niet goed 

meer loopt. Daarom vindt mijn partij het erg belangrijk dat er veel aandacht is voor 

peuterspeelzaalwerk. 

 

Aan de orde is een nota Heroriëntatie. Die kunnen we samenvatten als 'klaarmaken voor 

het volgende decennium'. Efficiency en een goede spreiding van het aanbod zijn daarbij 

belangrijke uitgangspunten. Zoals we in de commissie hebben gezegd, vinden we het een 

goede nota. De nota is overzichtelijk en besteedt aandacht aan wat er kan en wat we met 

elkaar zouden kunnen bereiken. We hebben in de commissie ook een goede discussie 

gehad over een aantal belangrijke problemen. De wethouder heeft hierop gereageerd met 

een uitgebreide brief, waarvoor dank. Daarin worden een aantal punten aan de orde 

gesteld waarbij nog problemen waren, zoals de ouderbijdrage en de discussie over de 

dagdelen. Ik wil deze discussie niet overdoen, want we zijn erg tevreden met de reactie 

van de wethouder.  

 

Er zijn twee punten die ik wel aan de orde wil stellen. In de eerste plaats is dat de druk 

om goed en efficiënt te werken. Dit vinden we belangrijk, maar we maken ons zorgen 

over de conclusie dat er meer kan met evenveel geld. Waar komt het vandaan? We zijn 

bang dat er weinig ruimte meer is in de randen van het peuterwerk, zoals contacten met 

ouders en contacten met andere organisaties. Het gaat niet alleen om de paar dagdelen, 

maar ook om wat eromheen met peuters gebeurt. Hoe hangen ouderinterventie-

programma's als Opstap en Opstapje, die nu bij DOCK zitten, samen met het peuterwerk? 

Ik wil graag van de wethouder horen hoe hij kan waarborgen dat deze zaken goed blijven 

gebeuren. 

 

Het tweede punt waar ik aandacht aan wil besteden is de mogelijkheden die richtlijnen 

vanuit de landelijke politiek kunnen bieden. Er is een brief gekomen van de 

staatssecretaris die allerlei perspectieven biedt over hoe het in de toekomst kan. Samen 

met de coalitiepartijen hebben wij hier vorige week een door de raad breed gesteunde 

motie ingediend. We willen u herinneren aan deze motie en benadrukken dat we het 

belangrijk vinden dat er iets mee gebeurt. We begrijpen dat het nog niet duidelijk is welke 

landelijke richtlijnen er precies komen, maar willen dat de wethouder zo snel mogelijk 

komt met een plan van aanpak als dit wel duidelijk is. De SP zal hiervoor een mede door 

ons ondertekende motie indienen. 

 

Wie het kind heeft, heeft de toekomst en wie een kind laat vallen, verknalt een toekomst. 

We vinden het dus belangrijk dat er een continue inspanning is op het gebied van 

peuterwerk. Efficiency is goed en nodig, maar vergeet geen ruimte te creëren voor 

samenwerking met andere organisaties. Niet alleen efficiency, maar ook kwaliteit is 

belangrijk. 

 

De VOORZITTER: Wil de SP iets zeggen? 
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De heer ELBERS: De tekst op het spandoek luidt Twee leidsters voor de peuters. Deze 

discussie kwam ook in de commissie naar voren. Het is absoluut noodzakelijk om goede 

kwaliteit te hebben. Het is belangrijk om te kijken hoe de nota van de gemeente zich 

verhoudt tot de nota van de PvdA-staatssecretaris. De landelijke nota biedt naar de 

mening van de SP de mogelijkheid van twee leidsters voor driejarigen vanaf 2010. De 

ABVAKABO heeft de staatssecretaris erover gekapitteld dat dit niet geldt voor 

tweejarigen. De vakbond zegt dat het goed is dat de staatssecretaris dit doet voor 

driejarigen, maar vindt dat de tweejarigen in de kou blijven staan. Daarom willen wij 

vragen aan de heer Divendal om in zijn contacten met de staatssecretaris te benadrukken 

dat twee leidsters op een groep ook voor tweejarigen geldt.  

 

Er zijn redenen om positief te staan ten opzichte van de nota van de gemeente, zoals het 

oormerken van het budget van de gemeentelijke gelden en de huidige toekomstige 

rijksgelden. Er wordt duidelijk gesteld dat deze gebruikt zullen worden voor de 

verbetering van het werk in de peuterspeelzalen, peuters met taalachterstand en het liefst 

gemengd. Dit is een pluspunt, want er kunnen geen lantaarnpalen meer van gekocht 

worden. 

 

Naar aanleiding van de nieuwe brief van de staatssecretaris heb ik een vraag. Daarin staat 

dat de middelen die zijn toegekend voor 2008 voor de kinderen met achterstand, die in 

Haarlem in alle peuterspeelzalen zitten, ongeveer 600.000 euro is. Klopt dit bedrag met 

uw huidige berekeningen voor 2008? 

 

Het inbouwen van de ongesubsidieerde peuterspeelzalen van de protestants-christelijke 

vereniging Salomo is ook een pluspunt. Dit is een welkome stap op weg naar ongedeeld 

onderwijs, te beginnen bij het peuterspeelzaalwerk. 

 

Een ander pluspunt is het inbouwen van een betaalde assistent. Maar wordt daarbij 

gerekend volgens het arbeidsrecht en de cao? Aanvankelijk dacht ik dat het ging om 

iemand met vergoeding, maar ik heb begrepen dat het gaat om een assistent die betaald 

wordt conform de cao. In verband met de toekomst wil ik vragen of u wilt bevorderen dat 

deze betaalde assistenten een opleiding volgen in het beroepsbegeleidend leeronderwijs 

of cursussen ter versteviging van de kwaliteit. Dan zijn we een eind op weg naar 

kwaliteitsverhoging.  

 

Nog een pluspunt staat in de brief van wethouder Divendal over de wensen van de 

ouderbijdrage en het beleid van harmonisatie. Hij zegt dat er werkgroepen komen die 

uitzoeken of een systeem van ouderbijdragen mogelijk is. Daarbij zijn afspraken gemaakt 

over het bevorderen van gemengde groepen kinderen, inclusief contacten met en tussen 

ouders. Dit is belangrijk in verband met de achterstand van allochtone kinderen. De 

staatssecretaris zegt dat dit soort ouders moeten worden bezocht en dit betekent dat er een 

nieuwe vorm van gemengd onderwijs komt. Het liefst wordt dit gekoppeld aan school, 

zodat het doorgezet kan worden in groep 1 en 2 van het basisonderwijs.  
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Vervolgens is er de motie Verbeter de peuterspeelzalen en het landelijk kwaliteitskader 

die de gemeenteraad heeft aangenomen. De motie gaat om afstemming met het landelijk 

harmonisatiebeleid, de normen aanpassen van peuterspeelzalen waar kinderen met 

achterstand zijn, en onder voorbehoud van rijksfinanciering twee leidsters SPW op een 

groep. Zoals gezegd doet de staatssecretaris dit alleen voor driejarigen. De SP vraagt of u 

van plan bent om de motie uit te voeren. We hebben hierover een motie gemaakt met 

PvdA, VVD en GroenLinks. De heer De Ridder heeft zijn best gedaan om mijn motie te 

matigen. Het is een duw in de rug van de staatssecretaris. De motie doet recht aan het 

belang van de organisaties en houdt de opdracht in om de motie uit te voeren om de 

peuterspeelzalen te verbeteren. 

 

Motie 13/1 Pas landelijk kwaliteitskader toe 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2008. 

 

Constaterende dat: 

de gemeenteraad per raadsbrede motie op 19 juni 2008 aan het college heeft opgedragen 

om de nota Herijking peuterspeelzaalwerk af te stemmen met het landelijk 

harmonisatiebeleid peuterspeelzalen (psz), kinderdagverblijven (kdv) en voor een 

vroegschoolse educatie (vve) mede in het licht van de brief van de staatssecretaris, 

'Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie’; 

de nota nog niet is aangepast zoals in de motie gevraagd; 

de wethouder wel een brief heeft gestuurd, gedateerd 19 juni 2008, met daarin onder 

andere een toelichting op de relatie tussen de nota en het landelijk harmonisatiebeleid. 

 

Overwegende dat: 

vaststelling van de nota als kader belangrijk is voor de organisaties die actief zijn in 

Haarlem in het peuterspeelzaalwerk; 

de landelijke richtlijnen en de bijbehorende financiering nu nog niet op alle punten 

duidelijk zijn. 

 

Verzoekt het college om: 

de brief van 19 juni 2008 van het college te beschouwen als een integraal onderdeel van 

de nota. 

uiterlijk januari 2009, of zoveel eerder als mogelijk of nodig gegeven de landelijke 

richtlijnen, te komen met een plan aanpak over hoe het landelijk harmonisatiebeleid 

wordt vertaald naar de Haarlemse situatie en daarbij aandacht besteden aan: 

- de normen voor ratio leidster/kinderen, groepsgrootte en opleidingsniveau leidster; 

- de wijze waarop beschikbare rijksgelden zullen worden ingezet in het peuterwerk; 

- de eventueel noodzakelijke aanpassing van de huidige Verordening 

peuterspeelzaalwerk. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: SP, PvdA, VVD, GroenLinks” 

 

De heer PEN: Het kan aan het tijdstip of mijn blonde haren liggen, maar ik hoor tussen de 

regels door dat u aankoerst op gedwongen mengen. Klopt dat, mijnheer Elbers? 

 

De heer ELBERS: Nee. In Haarlem hebben veel peuterspeelzalen kinderen zonder 

achterstand en kinderen die extra hulp krijgen. Dit zijn niet twee gescheiden groepen, 
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maar dat wordt samen gedaan. Dit betekent dat er een aantal financiële mogelijkheden 

zijn om de kwaliteit van de hele groep te verbeteren. 

 

De heer PEN: Dus als het college met oogst komt uit het overleg met het Rijk bent u 

bereid om te kijken naar wat Haarlem daarbij kan leggen? We kijken nu alleen naar het 

Rijk, maar we kunnen zelf ook iets doen. 

 

De heer ELBERS: Ik ben bereid om de staatssecretaris te bewegen. 

 

De heer PEN: Dat is te makkelijk. 

 

De heer ELBERS: Het gaat om uw staatssecretaris. 

 

De heer PEN: U weet hoe het spel werkt. U moet zelf ook iets bieden. Haarlem zal kleur 

moeten bekennen en u dus ook. 

 

De heer ELBERS: In de brief worden middelen genoemd voor 2008, 2009 en 2010. Er 

staat dat de vrijval uit de brededoeluitkering ook gebruikt kan worden. Dit biedt ruimte. 

Ik geef toe dat het een regeringsbesluit van de staatssecretaris is, maar we moeten nog 

onderhandelen over wat er precies mee bedoeld wordt. De PvdA-staatssecretaris kan alles 

beloven, maar... 

 

De heer PEN: U wilt dus bij de begroting meedenken of we iets extra's kunnen doen als 

het moet? 

 

Wethouder DIVENDAL: Voorzitter, ter interruptie. Volgens mij is hier sprake van een 

misverstand. Het peuterspeelzaalwerk wordt volledig bekostigd door de gemeente. Er zit 

geen rijksgeld bij.  

 

De heer ELBERS: Op het ogenblik worden alleen de vve-gelden door het Rijk bekostigd. 

De gemeentelijke bekostiging van het peuterspeelzaalwerk is een behoorlijk bedrag. 

 

Mevrouw DE JONG: Mijnheer Elbers, mag ik u een vraag stellen? Als ik het goed 

begrijp, wilt u de extra leidster in peuterspeelzalen waar een vve-programma wordt 

aangeboden bekostigen uit de rijksmiddelen. En u wilt dat uiteindelijk ook 

peuterspeelzalen waar geen vve-programma wordt aangeboden met dubbele leidsters 

bemenst wordt. 

 

De heer ELBERS: Dat is de consequentie van de denkwijze van de staatssecretaris. Die 

zegt dat de normen van de kinderdagverblijven normgevend zijn. Ze zegt dat een groep 

van kinderen van drie jaar bestaat uit acht kinderen en daarbij hoort een leidster SPW-III 

bij. Maar in de praktijk hebben peuterspeelzalen niet alleen driejarigen, maar ook 

tweejarigen. Als je hierover consequent bent, betekent dat een groep van veertien 

kinderen. Tweejarigen zitten namelijk in een groep van zes kinderen. 
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De heer DE RIDDER: Mijnheer Elbers, mag ik u onderbreken? Is het niet aardiger om 

deze discussie te voeren aan de hand van een notitie van de wethouder zodra de context 

van de landelijke richtlijnen duidelijk is? Het is al laat en deze discussie is te belangrijk 

om nu af te raffelen. 

 

De heer ELBERS: Daar hebt u volkomen gelijk in. Bovendien heeft de wethouder 

afspraken gemaakt met de verschillende organisaties waarbij de 

personeelsvertegenwoordigingen betrokken worden.  

 

De VOORZITTER: Kunnen we het hier bij laten? Wie wil hier nog meer iets over 

zeggen? GroenLinks. Uw spreektijd is 3:46 minuten, mevrouw De Jong. 

 

Mevrouw DE JONG: GroenLinks vindt dat de peuterspeelzalen een volwaardige plek als 

voorschoolse voorziening verdienen. Gelukkig wordt dit nu op rijks- en lokaal niveau 

onderkend. De peuterspeelzalen spelen een heel belangrijke rol in de voor- en 

vroegschoolse educatie, dat volgens GroenLinks een belangrijke bijdrage aan de 

samenleving biedt.  

 

Zelfs in de jaren zestig zagen we het belang van peuterspeelzalen in. We hadden geen 

voor- en vroegschoolse educatie, maar ze waren bedoeld om kinderen samen te leren 

spelen. Met steeds meer verkeer en steeds drukkere steden vonden wij het belangrijk dat 

kinderen met elkaar in contact kwamen. De gezinnen werden kleiner, waardoor dit 

minder mogelijk was. Zolang bestaan deze peuterspeelzalen dus al. Langzamerhand zijn 

ze volwassen geworden en ze kunnen zich meten met de kwaliteit van menig 

kinderdagverblijf. 

 

GroenLinks stemt daarom in met de nota. Wij zijn erg blij met de extra brief van de 

wethouder, want deze heeft een aantal van onze vragen beantwoord. Middels de motie die 

de SP heeft ingediend, vragen wij om deze brief te betrekken bij de besluitvorming en dus 

te koppelen aan deze nota. Als wij deze nota goedkeuren doen we dat inclusief de brief. 

We zijn blij dat het geld gelabeld wordt voor de peuterspeelzalen en dat het dus niet aan 

iets anders besteed kan worden. We zijn ook blij dat u de huisvesting garandeert en dit 

gekoppeld aan de scholen onderbrengt bij het strategisch huisvestingsplan. Dat zijn 

voorwaarden waardoor het peuterspeelzaalwerk verankerd wordt in onze samenleving. 

 

De ambitie van de gemeente en GroenLinks is om toe te groeien naar 90% stedelijk 

bereik. Ook in de wijken waar het minder gaat, moet het bereik groter worden. We hopen 

dat de peuterspeelzalen hier zelf hun steentje aan kunnen bijdragen. De ambitie is om met 

name het bereik van de voor- en vroegschoolse educatie op 100% te zetten. We willen de 

wethouder vragen om het werven van kinderen in wijken waar de doelgroep zit een 

prioriteit te maken.  

 

Ik denk dat we de vragen over de ratio kind/leidster beantwoorden als de motie wordt 

uitgevoerd. Wij zoeken via de motie aansluiting bij het landelijke harmonisatiebeleid. 

Daar willen we de ouderbijdrage geregeld zien.  

 

We vragen om niet tot april 2009 te wachten met het plan van aanpak, maar om begin 

volgend jaar te komen met een rapportage over de financiële consequenties. We zijn in 

ieder geval blij dat dit nu goed op de rol is gezet. 

 

De VOORZITTER: Het CDA. 
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De heer PEN: Ik houd het kort, want een aantal dingen is al gezegd. Ik geef u 

complimenten voor de nota namens mevrouw Keesstra. Het is prima dat de begeleidende 

brief is toegevoegd. Ons logo kan op de motie en we hoeven daar verder niets over te 

zeggen. Het labelen van het geld lijkt me voor dit onderwerp prima. 

 

We gaan er nu niet over discussiëren, maar voor ons is een belangrijk punt is wat we op 

een creatieve en slimme manier kunnen doen om de ontwikkelingsachterstanden versneld 

in te lopen. In rapporten is te lezen wat je kunt voorkomen als je op tijd ingrijpt. We 

moeten een politieke discussie voeren over wat we kunnen doen. Ik heb het niet over 

dwang, maar over instrumenten om extra intensivering hierop los te laten. In het najaar 

willen we hierover rustig doorpraten, want het zijn gevoelige zaken.  

 

De VOORZITTER: Eerst de VVD. 

 

De heer HAGEN: Wij zijn mede-indiener van de motie. We vinden het goed dat deze 

zaken uitgevoerd worden. We vinden het ook goed om af te wachten welk geld er uit Den 

Haag komt in plaats van blindelings in te zetten op van alles en nog wat. We zijn ook blij 

met de inbreng die het veld van de kinderopvang heeft geleverd tijdens het inspreken.  

 

Er blijft een vraagstuk liggen, maar we verwachten dat dit pas in de volgende 

collegeperiode aan de orde komt. Als we kijken naar hoeveel geld er in het 

peuterspeelzaalwerk gaat zitten, denken wij dat het misschien beter is om dit te 

outsourcen naar kinderdagverblijven met aanvullingen voor de specifieke zaken. Ik kan 

me voorstellen dat de heer Elbers hier vanuit zijn achtergrond van gruwt, maar vanuit 

mijn VVD-achtergrond vind ik dat dit te overwegen is. 

 

De VOORZITTER: Mijnheer Elbers, deze discussie gaan we nu niet aan. Alstublieft een 

andere keer. 

 

De heer ELBERS: Mag ik de heer Hagen aanmoedigen? In 1990 waren de 

peuterspeelzalen nog bij de kinderdagverblijven en daarmee werd de kwaliteit goed 

bewaakt omdat men gelijkgeschakeld werd. Toen het werd overgegeven aan Radius zijn 

de normen omlaaggegaan. 

 

De VOORZITTER: Dank u. Stop. D66. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Ik vind het heerlijk om te zien dat de coalitie meer aandacht 

krijgt voor het vve. We zijn ook blij met de begeleidende brief van de wethouder. We 

hebben ons altijd zorgen gemaakt over het feit dat de peuters (met name die met een 

achterstand) in buurten als Schalkwijk, Oost en Noord nauwelijks bereikt werden. Dit 

waren de buurten waar Radius het voor het zeggen had. Ik hoop dat dit nu aangepakt 

wordt en dat het de komende tijd beter gaat. 

 

De VOORZITTER: ChristenUnie/SGP. 
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De heer VREUGDENHIL: ChristenUnie/SGP is van mening dat kinderen primair bij hun 

ouders zouden moeten worden opgevoed, maar we erkennen dat er in deze ingewikkeld 

wordende samenleving peuterspeelzalen moeten zijn.  

 

We zijn blij dat de wethouder een brief heeft geschreven waarin hij alle (samenhangende) 

aspecten duidelijk voor het voetlicht brengt. Ik denk dat het goed is als we daar de 

komende tijd nogmaals over spreken. Er is ook een duidelijke relatie met de centra voor 

jeugd en gezin. We willen erop wijzen dat samenwerking daarmee goede resultaten kan 

bieden. Mevrouw De Jong heeft al gewezen op de relatie met het strategisch 

huisvestingsplan en we hopen dat er een goede overgangsregeling wordt gevonden voor 

de groepen die groter zijn. Hopelijk kunnen deze goed afgebouwd of getransformeerd 

worden. 

 

De VOORZITTER: Verder zijn er geen sprekers. Wethouder Divendal heeft het woord. 

 

Wethouder DIVENDAL: Ik kan kort zijn. De essentie is dat de fracties het beleid dat we 

inzetten ondersteunen. U voegt er alleen aan toe dat het moet toegroeien naar de 

voornemens van het Rijk om een bepaalde verantwoordelijkheid te leggen voor de 

kwaliteit van de peuterspeelzalen en op onderdelen te verbeteren. Het spreekt aan dat het 

Rijk voor het eerst met geld over de brug lijkt te komen voor het peuterspeelzaalwerk. 

Het is vreemd dat er wel rijksgeld is voor de kinderopvang en niet voor peuterspeelzalen.  

 

Ik zie de motie als een werkbare motie om invulling te geven aan wat u hebt gevraagd bij 

de kadernota. U vraagt om aandacht te besteden aan de ratio leidster/kinderen, de 

groepsgrootte en het opleidingsniveau van de leidsters. Ik zeg u toe dat we moeten weten 

hoe de staatssecretaris dit definitief regelt en welk geld ze hiervoor beschikbaar stelt. 

 

De heer Elbers vraagt of voor de tweejarigen gedaan kan worden wat de staatssecretaris 

voor de driejarigen wil doen. Ik zal dit in mijn gesprekken met de staatssecretaris onder 

de aandacht brengen, maar het wordt nog uitgebreid besproken in de Tweede Kamer. Ik 

roep u allen op om via uw landelijke kanalen ervoor te zorgen dat uw inbreng ook daar 

terechtkomt. Dit is de sterkste manier, omdat de Tweede Kamer dit moet vastleggen. 

 

Tot slot heb ik nog een paar punten. De heer De Ridder hoeft niet bezorgd te zijn dat wat 

we doen ten koste zal gaan van de vve-gelden. Het is een aparte stroom. Ik denk zelfs dat 

het op deze manier versterkt wordt. De vragen over de ouderbijdrage en huisvesting 

nemen we mee in de uitwerking. De kaders zijn in ieder geval vastgesteld.  

 

De motie geeft aan dat we aan het eind van het jaar nogmaals zullen spreken over dit 

onderwerp. Het college gaat met de instellingen hard aan de gang. Ik zie dat de ouders 

van de Pinokkio-groepen ook hun belangen hebben geuit en het is goed als zij dit met de 

leiding bij hun instellingen blijven doen. 

 

De VOORZITTER: Ik neem aan dat er geen behoefte is aan een tweede termijn. We gaan 

stemmen over de motie Pas landelijke kwaliteitskader toe. Wil iemand een 

stemverklaring afleggen? Niemand. Wie steunt de motie? Dat is iedereen. De motie is 

raadsbreed aangenomen. 

 

Dan komen we bij het voorstel. Iemand een stemverklaring? Niet. Iedereen steunt het. 

Vastgesteld.  

 

14.A  VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ST. JOANNES DE DEO 
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De heer FRITZ: We hebben het vanavond over een project dat al vaak besproken is in de 

commissie, maar nog niet ter besluitvorming in deze raadzaal. Het is goed dat we er nu 

een definitief besluit over nemen. Tot nu toe is het masterplan door het college 

vastgesteld en hebben we het ontwerpbestemmingsplan gehad. Nu kan de raad definitief 

zijn mening geven en dat is goed. In de commissievergadering van twee weken geleden 

hebben we uitgebreid over het onderwerp gesproken en ik ga niet alles herhalen wat ik 

toen heb gezegd. Ik zal wel op een paar punten nader ingaan, onder andere een aantal 

zaken waar wij de afgelopen twee weken zelf naar hebben gekeken en waar andere 

partijen ons in de afgelopen twee weken op hebben gewezen. Samen met andere fracties 

zullen wij hier moties en amendementen over indienen. 

 

Het gaat om de volgende drie punten: spelen, bruto vloeroppervlak (bvo) en de rooilijn. 

In de commissie hebben we gezegd dat we het antwoord van de wethouder over spelen 

onbevredigend vinden. De wethouder zei dat er speelruimte komt voor oudere kinderen, 

maar dat hij nog niet weet waar deze komt en hoe deze wordt ingevoegd in het plan. 

Daarom willen wij hier als raad vanavond een duidelijke uitspraak over doen en 

vastleggen dat er in het plangebied speelgebied komt voor niet alleen jongeren, maar ook 

oudere kinderen. Samen met de SP en de VVD zullen wij hierover een motie indienen.  

 

Motie 14/5 Speelruimte I 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2008. 

 

Overwegend dat: 

voor de sloop van deze buurt een volwaardige speeltuin bestond aan de rand van het 

plangebied; 

aan de Maerten van Heemskerckstraat eveneens een speelgelegenheid bestond in het zicht 

van de buurtbewoners; 

in het voorliggende bestemmingsplan slechts marginaal ruimte is gereserveerd voor 

spelen; 

in eerste instantie slechts in speelvoorzieningen is voorzien voor de leeftijdsgroep vier tot 

acht jaar. 

 

Concludeert dat hierdoor op generlei wijze wordt voldaan aan de ministeriële richtlijn van 

3% voor de speelruimtenorm. 

 

Draagt het college op er zorg voor te dragen dat binnen het plangebied een volwaardige 

speelgelegenheid wordt gecreëerd voor kinderen in de leeftijd van vier tot dertien jaar. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: PvdA, SP, VVD” 

 

Het tweede onderwerp waarover ik het wil hebben, is het bruto vloeroppervlak. Dit heeft 

tot veel discussie met bewoners geleid. Veel bewoners vinden dat er een te hoge dichtheid 
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is in het plan. Wij hebben altijd gezegd dat het plan dat er ligt acceptabel is (gebaseerd op 

het masterplan), maar dat we ons wel aan de maximumaantallen moeten houden. Dat is 

34.000 m² bvo plus wat nodig is voor de ondergrondse parkeergarage. Daarover zal de 

VVD mede namens ons een motie indienen. De wethouder heeft toegezegd dat het 

college zich zal houden aan deze aantallen en dit willen wij bekrachtigen. Het is een steun 

in de rug van de wethouder, die ermee naar de ontwikkelaar kan stappen om te zeggen 'tot 

hier en niet verder' en dat gemeente zich houdt aan de gemaakte afspraken. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Mogen wij de heer Fritz een vraag stellen? Ik heb begrepen dat 

als wij het bestemmingsplan op deze manier vaststellen (waarin overschrijding van deze 

34.000 m² bvo mogelijk is), de gemeente geen grond meer heeft om de vergunningen van 

de ontwikkelaar te weigeren. 

 

De heer FRITZ: Volgens mij is dat niet correct. We hebben een masterplan vastgesteld. 

Althans, het college. Er is een realisatieovereenkomst waarin het aantal staat en daar kan 

de ontwikkelaar aan gehouden worden.  

 

De VOORZITTER: Mijnheer, ik ben het zat. U gaat nu weg. 

 

De VOORZITTER schorst de vergadering. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, we gaan het weer proberen. We gaan verder met de 

heer Fritz. 

 

De heer VRUGT: Ik wil graag interrumperen op het debatje tussen de heer Fritz en 

mevrouw Hoffmans. Ik kan het rumoer van de tribune in zoverre inhoudelijk 

onderschrijven, dat in de realisatieovereenkomst staat dat het bestemmingsplan leidend is. 

Het is sowieso de vraag of de overeenkomst getekend is, maar in ieder geval moeten we 

alles dat we mogelijk maken in het bestemmingsplan vergunnen. Misschien kan de 

wethouder hier meer over zeggen, maar ik weet niet beter dan dat het bestemmingsplan 

leidend is voor de plannen van de uitvoerder. 

 

De VOORZITTER: Het lijkt me aan de wethouder om deze vraag straks te 

beantwoorden. Gaat u verder, mijnheer Fritz. 

 

De heer FRITZ: Misschien is er over de rooilijn wel de meeste discussie geweest. Vanaf 

de vorige periode hebben wij bij monde van mijn voorganger mevrouw Mesman gezegd 

dat de rooilijn terug moet worden gelegd. We hebben gezegd dat hij niet op de 

voorgestelde 1,3 m moest komen te liggen, maar met name bij het hoofdgebouw verder 

naar achter moest. Dan kun je door middel van bredere voortuinen de straat breder 

houden. We hadden forse kritiek op het ontwerp-bestemmingsplan waarin slechts 1,3 m 

was opgenomen. De wethouder heeft de kritiek meegenomen en is met een nieuw 

bestemmingsplan gekomen, waarin de rooilijn bij het hoofdgebouw is teruggelegd naar 

2,8 m. Wij vinden dit een verbetering, maar hebben de afgelopen weken met onze 

coalitiepartners gekeken of het mogelijk is om met name bij het stukje naast het 

hoofdgebouw de rooilijn nog iets verder naar achter te leggen. Met name de SP heeft hier 

veel tijd in gestoken en mijn collega van de SP zal een amendement indienen waarin we 

hiervoor voorstellen doen. 

 

De heer VRUGT: Opnieuw bij interruptie. De heer Fritz vertelt het fraai, maar we hebben 

in de commissie al gesteld dat de PvdA en SP tijdens de verkiezingstijd een letterlijk 

identiek standpunt hadden: “Rooilijn naar achteren gelijk met rooilijn van het 
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hoofdgebouw.” Dan citeer ik de huidige wethouder, toen raadslid, op 17 februari 2006 in 

het PvdA-krantje: “We vragen de rooilijn terug te leggen tot aan de rooilijn van het 

hoofdgebouw. Dit is circa 8 m.“ Kunt u dit uitleggen, mijnheer Fritz? 

 

De heer FRITZ: Voorzitter, zoals u in het mapje van de wijkraad kunt zien staat bij de 

titel van het eerste ‘overal’. Het tweede staat niet in de tekst die op de website heeft 

gestaan, die ik ook bij me heb. 

 

De heer CATSMAN: Mijnheer Fritz, ik heb hetzelfde krantje voor me en daarin staat dat 

de PvdA-fractie verwacht dat het college ‘dit [het terugleggen van de rooilijn tot het 

hoofdgebouw] bij de behandeling van het bestemmingsplan zo gaat voorstellen. Zo niet 

dan zal de PvdA op dit punt het bestemmingsplan willen wijzigen’. Kennelijk wilt u dit 

niet meer. 

 

De heer FRITZ: Voorzitter, zoals ik zei komen wij met een voorstel om het 

bestemmingsplan te wijzigen. 

 

De heer CATSMAN: 8 m, mijnheer Fritz? 

 

De heer FRITZ: We komen niet met het voorstel om het 8 m te wijzigen, maar met het 

voorstel om het in totaal 4,8 m te wijzigen. 

 

De heer CATSMAN: Dat is anders dan in verkiezingstijd, stel ik vast. 

 

De heer FRITZ: Mijnheer Catsman, wij hebben het altijd gehad over grotere voortuinen 

en grotere voortuinen zijn niet hetzelfde als 8 m. U krijgt straks de tekst van het voorstel 

en dan kunnen we er in tweede termijn over verder spreken. 

 

De heer CATSMAN: Wat u zegt, klopt niet helemaal. U hebt gezegd ‘tot het 

hoofdgebouw’. 

 

De VOORZITTER: Dat was het, mijnheer Fritz? 

 

De heer FRITZ: Wat mij betreft wel. 

 

De VOORZITTER: Wie spreekt er namens de SP? Gaat uw gang. 

 

De heer HILTEMANN: Het Deo-terrein: prachtige artist impressions en prachtige 

mogelijkheden voor de wijk en de stad, maar ook veel weerstand uit de wijk. Weerstand 

die met het voorliggende bestemmingsplan groter is geworden, hoewel de SP moeite 

heeft met sommige uitspraken die de afgelopen dagen in de krant te lezen waren.  

 

Bewoners hebben vooral kritiek vanwege het idee dat er te weinig tegemoet is gekomen 

aan hun wensen en inspraakreacties. Een aantal van de wensen en reacties waarmee niets 

is gedaan, acht de SP redelijk. We zouden er wat mee kunnen doen. Zicht houden op het 

monumentale hoofdgebouw lijkt ons redelijk. Een goede speeltuinvoorziening in het 
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plangebied lijkt ons redelijk. Verdeling van de verkeersdruk over de om de wijk liggende 

wegen lijkt ons redelijk. Daar wil de SP echt iets aan doen. 

 

Voor het behoud van het zicht op het hoofdgebouw dienen wij samen met de PvdA en 

VVD een amendement in. In het kort komt het hier op neer: het bestemmingsplan wordt 

zodanig aangepast, dat de gevellijn van het eerste blok in de Maerten van 

Heemskerckstraat ten noorden van het hoofdgebouw minimaal 2 m naar achter wordt 

verplaatst. Ik zeg bewust gevellijn, want wat ons betreft mag de ruimte die vrijkomt best 

gebruikt worden voor grotere voortuinen. 

 

Motie 14/6 Hou het hoofdgebouw in zicht! 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2008. 

 

Overwegend dat: 

het voor de buurtbewoners erg belangrijk is dat er ruim zicht blijft op het historische 

hoofdgebouw van de voormalige St. Joannes de Deo aan de Maerten Van 

Heemskerckstraat; 

de geplande invulling van de bebouwing dit zicht in ernstige mate belemmert; 

de geplande bebouwing direct ten noorden van het hoofdgebouw aan de Maerten van 

Heemskerckstraat aanzienlijk ruimer is opgezet dan de overige geplande bebouwing van 

deze straat; 

het mogelijk is door het inkorten van de binnentuinen tot dezelfde lengte als bij de beide 

andere woonblokken een aantal meters te winnen; 

het hierdoor mogelijk wordt de woningen aan de Maerten van Heemskerckstraat enkele 

meters achteruit te praten; 

het daardoor ook mogelijk wordt deze woningen een uitbreiding van de voortuin te 

gunnen. 

 

Concludeert dat: 

het gewenst is het zicht op het bestaande hoofdgebouw te verbeteren; 

daartoe mogelijkheden bestaan. 

 

Besluit het bestemmingsplan St. Joannes de Deo zodanig aan te passen, dat de gevellijn 

van het eerste blok woningen aan de Maerten van Heemskerckstraat ten noorden van het 

bedoelde hoofdgebouw 2 m verder achterwaarts wordt verplaatst. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: SP, PvdA, VVD” 

 

De heer CATSMAN: Bent u bekend met de uitspraak die uw fractievoorzitter, de heer 

Elbers, in verkiezingstijd deed: “Hier komt de rooilijn”? Met ‘hier’ bedoelde hij het 

hoofdgebouw.  

 

De heer HILTEMANN: Die uitspraak ken ik niet, maar ik weet dat we in het stuk dat net 

geciteerd werd, achter het voorstel staan om de rooilijn naar achteren te brengen. En dat 

doen we met dit amendement.  

 

De heer CATSMAN: Het voorstel van de heer Elbers was in verkiezingstijd: “Hier komt 

de rooilijn.” Hij deed die uitspraak bij de excursie bij het hoofdgebouw. Ik kan er niets 

anders van maken. 
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De heer HILTEMANN: In ieder geval hebben we dit niet vastgelegd. We hebben alleen 

gezegd dat we er voor zullen pleiten om de rooilijn naar achteren te leggen. We hebben 

nooit de toezegging gedaan dat de rooilijn naar achteren zou gaan. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Maar pleit u er hier ter plekke voor om dat te doen? 

 

De heer HILTEMANN: We willen nu dit blok naar achter brengen met minimaal 2 m, 

zodat er beter zicht komt op het hoofdgebouw en het monumentale pand meer in de kijker 

komt te liggen. 

 

Mevrouw HOFFMANS: De heer Catsman heeft gelijk. De SP heeft destijds gezegd dat ze 

achter het voorstel van de omwonenden staat. Dit houdt in dat de rooilijn naar achter 

verplaatst wordt, gelijk aan de rooilijn van het hoofdgebouw en dat u er voor zult pleiten 

om hun verzoek te honoreren. U doet dat niet. 

 

De heer HILTEMANN: Op dit moment gaan wij tot 4,8 m. 

 

Mevrouw HOFFMANS: U pleit er niet voor om het verzoek van de omwonenden te 

honoreren en dus wijkt u af van uw verkiezingsbelofte. Dat stellen we vast. 

 

De heer HILTEMANN: U kunt dit voor uzelf vaststellen, maar wij hebben ons best 

gedaan om dit voor elkaar te krijgen en we komen tot 4,8 m. Dat is een weloverwogen 

afweging. 

 

De heer CATSMAN: Mijnheer Hiltemann, ik vind het vervelend om u door te zagen over 

een standpunt dat de heer Elbers naar voren heeft gebracht, maar mevrouw Hoffmans 

heeft gelijk. 

 

De heer HILTEMANN: Ik denk dat we hier op dit moment niet uitkomen. Ik denk dat we 

gewoon door moeten gaan. 

 

De heer CATSMAN: Ik heb anders een voorstel waarmee we er prima uitkomen: 8 m 

naar achteren. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren op de tribune, mag ik u nogmaals vragen om de 

vergadering niet te verstoren? 

 

De heer HILTEMANN: In ieder geval belemmeren de grotere voortuinen het zicht op het 

monumentale hoofdgebouw niet. We vragen ook alleen om het achteruitzetten van de 

gevellijn van het eerste blok woningen. Naar onze mening is die ruimte er. We hebben 

gemeten dat het erf tussen de woningen en het blok 19 m breed is, terwijl het 17 m breed 

is tussen de beide andere blokken woningen. Ook het gebouw in het midden, achter het 

eerste blok, heeft een kleiner oppervlak. De gevel van dat gebouw staat 5 m verder naar 

het midden dan het gebouw achter de beide andere blokken. Volgens ons moet daar zeker 

de 2 m te vinden zijn waar wij – en ik neem aan de wijk – om vragen. Het zicht op het 
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hoofdgebouw zal hierdoor zeker verbeteren. Al is het geen echt monument, het blijft een 

monumentaal pand. 

 

We hebben daarom ook een amendement voorbereid over het terugplaatsen van het in 

Velserbroek geplaatste torentje, maar we wachten de motie af die de Actiepartij hierover 

wil indien. 

 

We zijn teleurgesteld over wat we in het bestemmingsplan lezen over de 

speelgelegenheid. We komen niet verder dan de openbare weg, een open plein tussen de 

bebouwing en wat speelgelegenheid voor kinderen van vier tot acht jaar. Dat in een buurt 

waarin in de wijde omtrek van het plangebied geen speelgelegenheid te vinden is. U kunt 

verwijzen naar het Ripperda of het Schotersingelpark, maar wij zoeken in het plangebied 

plaatsen waar kinderen veilig en beschermd kunnen spelen op leuke, veilige en goed 

onderhouden speeltoestellen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een speeltuin of een 

goed omheind terrein met voldoende sociale controle. Ik kan me de speeltuin Burcht ter 

Cleefftuin nog herinneren. Misschien kan die nieuw leven worden ingeblazen. De SP wil 

dat er in het plangebied een volwaardige speelgelegenheid komt voor kinderen van 

minimaal vier tot dertien jaar. 

 

De heer VRUGT: Voorzitter, los van het pleidooi voor het opnieuw in gebruik nemen van 

de speeltuin Ter Cleeff. In de zin daarna hoor ik de heer Hiltemann vragen om 

speelgelegenheid in dit plan. Maar dit plan is zo dichtgemetseld, dat ik benieuwd ben 

waar de SP deze speeltuin of dit speelterrein voor zich ziet. Of gaat er toch bebouwing af 

voor de SP? 

 

De heer HILTEMANN: Als u de bouwtekening goed bekijkt, zult u zien dat er geen 

bebouwing af hoeft. Er zijn voldoende plekken te vinden waar het speeltuintje terecht 

kan. We zullen hiervoor samen met de PvdA en VVD een motie indienen. 

 

Over het bvo zal de VVD een motie indienen. Deze motie om het bvo terug te brengen tot 

34.000 m² plus 600 m² voor de parkeergarage zullen wij steunen. 

 

Ten slotte de verkeersdruk op de in en om het plangebied gelegen wegen. Door de komst 

van de beide parkeergarages zal een aanzienlijk aantal extra verkeersbewegingen ontstaan 

op de Maerten van Heemskerckstraat. Gezien het eenrichtingsverkeer zal ook op de 

Schotersingel, de Grebbestraat en de Soutmanstraat extra verkeer komen. Dit zijn 

allemaal straten die niet berekend zijn op veel verkeer. De laatste twee straten zijn zelfs 

aangeduid als erf, waar de auto slechts te gast is. Wij verwachten dat het college in ieder 

geval op zoek gaat om de toegang tot de parkeergarages uit meerdere richtingen mogelijk 

te maken en om het verkeer rondom het plangebied te reguleren. Er wonen nu al veel 

kinderen in het plangebied en wij verwachten nog meer kinderen in de nieuwbouw Deo. 

Het gaat ons met name om hun veiligheid. Tot zover de SP. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Wie van de VVD? 

 

De heer HIKSPOORS: Dank u wel, voorzitter. Als eerste wil ik de bewoners 

complimenteren. U bent in grote getale aanwezig en hebt ons van veel informatie 

voorzien, maar ook wat de bewoners allemaal bereikt hebben. De bewoners hebben 

ervoor gezorgd dat de supermarkt er niet komt en dat er een veel hogere parkeernorm 

komt. De bewoners hebben er terecht op gewezen dat parkeren rond de Deo in 

verschillende wijken erg lastig is. Dat de parkeernorm omhoog is gegaan, is met name te 

danken aan de bewoners die dit goed onder de aandacht hebben gebracht. 
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Mevrouw HOFFMANS: Mijnheer Hikspoors, wilt u de bewoners voor de gek houden 

door de belangrijkste van de punten waarvoor zij pleiten over het hoofd te zien en op de 

proppen te komen met dit soort doekjes voor het bloeden? 

 

De heer HIKSPOORS: Mevrouw Hoffmans, dit zijn zaken die met name door de 

bewoners tot stand zijn gebracht. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Het is leuk geprobeerd, maar u weet goed dat de bewoners 

absoluut niet blij zijn met het voorstel. Wat u er ook van maakt en hoe u het ook brengt. 

 

De heer HIKSPOORS: Er blijven nog veel wensen over, maar er zijn ook veel wensen 

ingevuld. De credits daarvoor gaan met name naar de bewoners. 

 

Zo is er veel aandacht geweest voor de Maerten van Heemskerckstraat en met name voor 

de rooilijn. Die is al twee keer opgeschoven en het ziet ernaar uit dat hij vanavond 

nogmaals opgeschoven wordt. De bewoners hebben gepleit voor waar mogelijk een 

achterom bij de huizen. De credits daarvoor wil ik graag geven aan de mensen die zich 

daarvoor hebben ingespannen. 

 

Voorzitter, ik wil terugkomen op drie hoofdonderdelen: bvo's, openbare ruimte en 

speelplekken, en de rooilijn van de Maerten van Heemskerckstraat.  

 

Voor het bvo zijn we uitgegaan van 34.000 m². Voorheen was er 600 m² voor 

parkeergarages gereserveerd; 700 m² voor de opbouw van de Maerten van 

Heemskerckstraat; en 872 m² die overschreden wordt.  

 

Als eerste de parkeergarage. Luisterend naar wat de omgeving wil, hebben we besloten 

om de parkeernorm zo hoog mogelijk te maken om de parkeerdruk zo laag mogelijk te 

houden. Als we afwijken van een bvo van 600 wordt de parkeerdruk hoger en dat is niet 

wat de omgeving wil. Dit kunnen we dus toestaan.  

 

Een jaar geleden hebben we geprotesteerd tegen de 700 m² voor de Maerten van 

Heemskerckstraat. Gelukkig is de extra 700 m² voor opbouw in het nieuwe plan 

onmogelijk gemaakt. Dat vinden we een goede zaak. 

 

Twee weken geleden hebben we een coulance gegeven voor de bvo van 873. Die 

coulance is er wat ons betreft niet meer. Het maximum is 34.000 m² plus 600 m². De 

wethouder heeft met iets te veel woorden in die richting gesproken Wij willen dit 

bekrachtigd zien door middel van een motie.  

 

Toen een jaar geleden het aantal bvo's dreigde ver boven de 34.000 m² uit te komen, heeft 

de VVD gezegd dat het beter en minder moet. We hebben de wethouder toen vier 

suggesties gegeven om mee te nemen naar de ontwikkelaar. Het niet mogelijk maken van 

de Maerten van Heemskerck is overgenomen. De andere drie mogelijkheden zijn het 

lager maken van de orangerie, die zorgt voor schaduw; van driehoog naar tweehoog gaan; 
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of het laten verdwijnen van een huizenblok. Van deze vier opties is er in ieder geval een 

overgenomen.  

 

Wat betekent het dat 34.000 m² het maximum is? Als de berekeningen kloppen moet er 

ergens ruim 800 bvo verdwijnen. Misschien kunt u nogmaals luisteren naar de opties die 

we vorig jaar hebben aangegeven. Het creëren van openbare ruimte zal ons het meeste 

aanspreken. Misschien bij de Maerten van Heemskerckstraat. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Mijnheer Hikspoors, wat gaat u doen om zeker te weten dat de 

34.000 m² niet wordt overschreden? De kans is er nu om het bestemmingsplan aan te 

passen. 

 

De heer HIKSPOORS: Door een motie in te dienen. Wij gaan ervan uit dat de wethouder 

zich hier aan zal houden. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Staat in de motie dat het bestemmingsplan moet worden 

aangepast? 

 

De heer HIKSPOORS: In de motie staat dat er maximaal 34.000 bvo plus 600 m² voor de 

parkeergarage is toegestaan. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Dat staat ook in de uitgangspunten, maar het bestemmingsplan 

is de juridische vertaling daarvan. Als we akkoord gaan met het voorgestelde 

bestemmingsplan maken we het mogelijk dat de 34.000 m² wordt overschreden. Wat gaat 

u daaraan doen? 

 

De heer HIKSPOORS: Wij gaan er door middel van deze motie voor zorgen dat het niet 

mogelijk is. Als deze motie een meerderheid haalt, wordt dit onmogelijk gemaakt. 

 

Motie 14/8 Deo-project niet meer dan 34.000 plus 600 bvo 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2008. 

 

Overwegend dat: 

er plannen liggen om over de 34.000 m² bvo te gaan; 

de uitbreiding van een parkeergarage met 600 m² bvo aanvaardbaar is omdat dit een wens 

van de bewoners vervult. 

 

Besluit het bestemmingsplan St. Joannes de Deo zodanig aan te passen dat de bebouwing 

in het plangebied maximaal 34.000 m² bvo bedraagt, vermeerderd met 600 m² bvo voor 

de ondergrondse parkeergarage. 

 

En gaat over tot de orde van de dag; 

 

Ondertekening: SP, PvdA, VVD” 

 

De heer CATSMAN: Mijnheer Hikspoors, waarschijnlijk bent u niet goed op de hoogte 

van juridische kwalificaties. De wet regeert boven deze motie. De Wet ruimtelijke 

ordening geeft aan wat mevrouw Hoffmans zegt. De motie is dus waardeloos. 
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De heer VRUGT: Er heerst dezelfde onduidelijkheid als bij de PvdA. Wat wij nu 

vaststellen in het bestemmingsplan is leidend in juridische zin. Een motie is leuk voor de 

bühne, mijnheer Hikspoors, maar werkt niet. 

 

De heer HIKSPOORS: Deze motie is niet voor de bühne. Dit is 34.000 m² plus 600 m² en 

daarmee is het afgedaan. 

 

De heer CATSMAN: Dit is inderdaad niet voor de bühne. Het is voor de balie. 

 

De heer HIKSPOORS: Erg grappig, mijnheer Catsman.  

 

Vasthouden aan 34.000 plus 600 m² biedt ruimte voor extra spelen, extra groen of andere 

zaken. Wij vinden dat we niet moeten zeggen wat het precies moet worden tegen een 

architect die een plan maakt en zich moet houden aan wat er is voorgeschreven. Dat kan 

het plaatje des te mooier maken. 

 

Dan de openbare ruimte. Vorige week, tijdens de behandeling van de kadernota, hebben 

we een motie aangenomen met de naam Potjes leeg. Hoewel de meeste raadsleden weten 

waar deze over gaat, lijkt het me goed om de strekking van de motie te verwoorden voor 

met name de bewoners. Het is een motie om de onderbesteding van de externe OPH-

gelden binnen deze peiler in te zetten. Ik citeer de motie: “meer ondergrondse 

parkeerplaatsen zodat deze wijken [onder andere Deo] volledig autoluw worden, er grond 

bij komt door het niet aanleggen van parkeerplaatsen en de openbare ruimte in te richten 

als groen of speelplaatsen.” De motie is een week oud, maar we gaan ervan uit dat de 

wethouder de motie serieus neemt. De motie is door een grote meerderheid aangenomen 

en we gaan ervan uit dat de wethouder zijn uiterste best gaat doen om de motie uit te 

werken. Dat biedt extra openbare ruimte voor het Deo-terrein, waar gras, groen of 

speelvoorzieningen kunnen komen. Wethouder, ga hier mee aan de gang. 

 

Verder is er het spelen. Zoals GroenLinks en PvdA hebben gezegd is het een omgeving 

waar voor de jongere leeftijd redelijk voorzien is in de speelbehoefte, maar het is te karig. 

Desondanks is de omgeving redelijk autoluw. Voor kinderen is dat erg belangrijk, want 

het is prettig voor het spelen op straat. Evenals de PvdA en SP vinden wij dat dit beter 

kan. Dit kunt u lezen in de motie die we gezamenlijk ingediend hebben. 

 

Dan ga ik over naar de rooilijn van de Maerten van Heemskerckstraat; ondertussen de 

meest beroemde rooilijn van Haarlem. De VVD heeft tijdens de verkiezingen niet gezegd 

dat de rooilijn helemaal teruggebracht moet worden tot het hoofdgebouw, maar wel dat 

hij naar achter moet. 

 

De heer CATSMAN: Mijnheer Hikspoors, de exacte uitspraak was “maar wel er 

dichtbij”.  

 

De heer HIKSPOORS: Dat klopt. We vinden dat de rooilijn verder naar achter moet. 8 m 

is echter niet reëel. Het college van CDA, GroenLinks en D66 was een aantal jaar geleden 

betrokken bij het opzetten van het plan. 
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De heer CATSMAN: Ik denk dat u wat betreft de rooilijn bij het verkeerde adres bent. 

 

De heer HIKSPOORS: Ik weet dat u 8 m wilt en ik kan me voorstellen dat de bewoners 

van de Maerten van Heemskerckstraat heel graag een brede straat willen. Dat willen de 

meeste Haarlemmers. 

 

De heer CATSMAN: En een zichtlijn op een monument. Dat is toch een VVD-standpunt? 

 

De heer HIKSPOORS: Inderdaad. Door onze ingediende motie komt die zichtlijn er ook.  

 

De heer VRUGT: U zegt dat 8 m niet reëel is. Hoe kijkt u aan tegen het alternatieve plan 

dat is ingediend door de bewoners? Deze mensen hebben daar veel energie in gestoken 

om een alternatief te bedenken met behoud van de rooilijn en het is wel degelijk serieus te 

nemen. U serveert het af als niet reëel, maar kunt u dit onderbouwen? 

 

De heer HIKSPOORS: Ik kan begrijpen dat bewoners dit graag willen. Bij iedere 

ontwikkeling waar tegenover mensen wordt gebouwd, willen mensen inzetten op een zo 

breed mogelijke straat. 

 

De breedte van een straat geeft woonplezier, evenals de hoeveelheid huizenblokken waar 

je tegen aan moet kijken. Een gedeelte wordt verder teruggelegd. De opbouw uit het 

oorspronkelijke plan wordt onmogelijk gemaakt. Het aankijken tegen een massa stenen 

wordt verminderd. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Dus de mensen kijken nu tegen een minder grote massa stenen 

aan? 

 

De heer HIKSPOORS: Of je aankijkt tegen een huizenblok van twee of van drie hoog 

maakt voor het ruimtegevoel wel degelijk uit.  

 

Mevrouw HOFFMANS: Maar niet voor de zichtlijn op het hoofdgebouw? 

 

De heer HIKSPOORS: U weet dat we voor de zichtlijn op het hoofdgebouw een motie 

hebben ingediend. 

 

Ten slotte, het ziekenhuis dat er voorheen stond, was geen juweeltje. We zijn blij dat dit 

verdwenen is. We hebben een motie ingediend voor 34.000 plus 6000 bvo en niet meer. 

Wat dit betekent voor het plan zullen we afwachten. Als de berekeningen kloppen, zullen 

er bvo's moeten verdwijnen. Onze eerste voorkeur gaat uit naar het creëren van openbare 

ruimte in de Maerten van Heemskerckstraat. Voer de motie Potjes leeg uit. Ik hoop dat de 

motie Spelen een brede meerderheid gaat halen, net als de motie om de rooilijn van de 

Maerten van Heemskerckstraat extra naar achter te leggen. Dat was het. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar de fractie van GroenLinks. 

 

Mevrouw HOFFMANS: De uitgangspunten voor het Deo-plan zijn lang geleden 

vastgesteld. Ongelukkig is dat het masterplan voor het Deo niet door de raad is 

vastgesteld. Juist in dit masterplan staat een aantal punten dat weerstand oproept bij 

omwonenden van dit nieuwbouwplan. Als we beginnen met het ons houden aan de 

uitgangspunten die zijn vastgesteld in 2001... 
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De heer VAN DEN BELD: Er is wat verwarring aan mijn kant. De raad heeft het 

masterplan niet vastgesteld, maar het vorige college heeft dit wel gedaan? 

 

Mevrouw HOFFMANS: Het college heeft het masterplan vastgesteld. 

 

De heer VAN DEN BELD: Dus het college van GroenLinks en CDA heeft het 

masterplan vastgesteld? En wij moeten er nu iets van maken? Is het dat masterplan? 

 

Mevrouw HOFFMANS: Ja, maar er is dualisme. Dualisme houdt in dat fracties het niet 

eens hoeven te zijn met hun college. Die vrijheid heeft de VVD ook. 

 

De heer VAN DEN BELD: Dat is technocratie, mevrouw Hoffmans. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Helemaal niet, mijnheer Van den Beld. Aangezien wij als 

fracties destijds niet hebben kunnen discussiëren over het masterplan, is het geworden 

zoals het nu is. U kunt mij verwijtend aankijken, maar ik en mijn fractie hebben daar niets 

mee te maken. Mijn fractie is tijdens de verkiezingen volkomen helder geweest. 

 

De heer VRUGT: Als de heer Van den Beld de redenering van mevrouw Hoffmans 

technocratisch noemt, heeft hij inderdaad geen boodschap aan dualisme. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Dat blijk al vaak, mijnheer Vrugt. 

 

De heer VAN DEN BELD: Wilt u het over dualisme hebben, terwijl we praten over een 

probleem van een hele wijk? 

 

Mevrouw HOFFMANS: U valt mij aan op iets waarop u mij niet aan kunt spreken. Dat 

probeer ik u uit te leggen. 

 

De VOORZITTER: Dat is uitgesproken. Een interruptie van de heer Fritz. 

 

De heer FRITZ: Het masterplan is inderdaad niet in de raad geweest, maar we hebben er 

wel over kunnen discussiëren. Mijn fractie heeft daarbij een voorbehoud gemaakt. Ook 

als het niet ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad, hadden we moties in kunnen 

dienen. Dat hebben zowel u als wij niet gedaan.  

 

Mevrouw HOFFMANS: We kunnen geen moties indienen in de commissie, mijnheer 

Fritz. 

 

De heer FRITZ: Een motie vreemd aan de orde van de dag naar aanleiding van de 

commissiebespreking kan heel goed. Uw fractie heeft deze niet ingediend, omdat u het 

toen nog niet belangrijk vond. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Hoe dan ook is onze fractie in verkiezingstijd helder geweest. 
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Laten we beginnen bij de uitgangspunten die zijn vastgesteld in 2001. In de 

uitgangspunten staat dat 34.000 m² bruto-vloeroppervlak het absolute maximum is dat 

bebouwd mag worden. Vervolgens staat er dat de kwaliteitscriteria moeten bepalen welke 

dichtheid feitelijk kan worden gehaald: 34.000 m² of minder als de kwaliteit zoveel niet 

toelaat. Wat ons betreft moeten we dit en geen vierkante meter meer mogelijk maken in 

het bestemmingsplan. Het is de enige manier waarop we de bewoners de zekerheid 

kunnen bieden dat er niet meer gebouwd wordt dan 34.000 m². 

 

De heer HIKSPOORS: Dat wilt zeggen dat u ook geen extra parkeermogelijkheden wilt? 

 

Mevrouw HOFFMANS: Dat klopt. 

 

De heer HIKSPOORS: Weet u hoe groot de parkeerdruk in die omgeving is? Misschien 

moet u eens proberen om daar 's avonds een auto neer te zetten.  

 

Mevrouw HOFFMANS: Het standpunt van GroenLinks over parkeren is helder. Op dit 

punt komen we de bewoners niet tegemoet. We hebben een de parkeernorm van 1,2 tot 

1,4 afgesproken en wat GroenLinks betreft gaat dit niet omhoog. Als de bewoners 

desondanks meer parkeerplaatsen willen, komen die wat ons betreft binnen de 34.000 m². 

In die zin wijkt het standpunt van GroenLinks af van het standpunt van een groot deel van 

de mensen dat op de tribune zit. 

 

De heer FRITZ: Ik verwachtte dat u een amendement zou indienen dat op een kaart laat 

zien waar alles komt. Dat is de enige manier om uw belofte waar te maken. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Die motie zal ik u straks voorlezen. 

 

De heer FRITZ: Een motie! Daarin staat precies hoe de tekening van het 

bestemmingsplan wordt aangepast om alles binnen deze hoeveelheid vierkante meters te 

krijgen? 

 

Mevrouw HOFFMANS: Ik hoef het bestemmingsplan niet te tekenen, mijnheer Fritz. Ik 

lees u mijn moties straks voor. Als u weet wat erin staat, kunt u een oordeel geven. 

 

De heer FRITZ: Ik ben heel benieuwd. 

 

De VOORZITTER: We wachten het af, mijnheer Fritz. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Dan de weerstand tegen de rooilijn. De gemeenteraad wil dat 

mensen participeren in het gemeentelijke beleid. We nodigen mensen uit, we richten 

klankbordgroepen op en we leggen stukken ter inzage waarop mensen mogen reageren. 

Vervolgens maken wij ons volstrekt ongeloofwaardig door niets met deze informatie te 

doen. 

 

De heer HIKSPOORS: Volgens mij heb ik bij mijn complimenten aan de bewoners een 

aantal punten opgenoemd waarop wel degelijk naar de bewoners geluisterd is. Het gaat 

onder andere om het parkeren en het opschuiven van de rooilijn van de Maerten van 

Heemskerckstraat. Het gaat niet zover als de bewoners willen, maar u kunt niet 

volhouden dat er helemaal niet geluisterd is. Dat is niet waar. 
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Mevrouw HOFFMANS: GroenLinks vindt dat wij als gemeente kansen op het gebied van 

participatie hebben laten liggen. Ik ben ervan overtuigd dat we veel dichter bij elkaar 

hadden kunnen komen als we beter hadden gecommuniceerd. 

 

De VOORZITTER: Mijnheer Hikspoors, we gaan hier niet op verder. Het komt vast aan 

de orde in het betoog van de wethouder. Gaat u verder, mevrouw Hoffmans. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Net als de SP heeft GroenLinks een verkiezingsbelofte gedaan 

om de rooilijn terug te brengen tot hij gelijk ligt met het hoofdgebouw. Wij zullen ons 

hier aan houden. In onze motie dragen wij het college op om de plankaart zo aan te 

passen dat de rooilijn 8 m naar achteren gaat. Dat komt mooi uit, want de ruimte die we 

krijgen door het schrappen van de overschrijding van de vierkante meters bvo en het 

verschuiven van de rooilijn kunnen we goed gebruiken voor meer groen en speelplaatsen. 

Ik denk dat we het over dit punt eens kunnen zijn. 

 

Motie 14/7 Deo 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2008. 

 

Overwegend dat: 

in de in 2001 vastgestelde uitgangspunten voor het Deo-terrein wordt gesteld dat het 

maximum van 34.000 m² bvo geldt als strikte bovengrens (uitgangspunt I1); 

in hetzelfde uitgangspunt wordt gesteld dat de kwaliteitscriteria uiteindelijk zullen 

bepalen welke dichtheid feitelijk kan worden gehaald; 

het huidige plan de bvo met minstens 872 m² wordt overschreden; 

het voorliggende bestemmingsplan bovengenoemde overschrijding mogelijk maakt; 

het huidige plan een hoge dichtheid heeft met slechts 7 m² groen per woning, wat niet 

bepaald ten goede komt aan de kwaliteit van de woonomgeving; 

de voorgestelde rooilijn aan de Maerten van Heemskerckstraat leidt tot een zeer smalle 

straat, het kappen van bomen en een onveilige verkeerssituatie. 

 

Besluit de plankaart en de tekstuele planvoorschriften van het bestemmingsplan St. 

Joannes de Deo zo aan te passen dat: 

het maximum van 34.000 m² bvo, exclusief erfbebouwing maar inclusief de 10% 

toegestane overschrijding, de extra parkeerplaatsen en het hoofdgebouw, niet kan worden 

overschreden (bijvoorbeeld door voor een deel van de bouwblokken de toegestane 

bouwhoogte omlaag te brengen); 

de rooilijn van het zuidelijke nieuwbouwblok aan de Maerten van Heemskerckstraat 

wordt teruggebracht tot de hoogte van het monumentale hoofdgebouw; 

de aldus vrijgekomen ruimte te bestemmen voor groen en/of speelruimte. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: GroenLinks, Actiepartij” 
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De heer VRUGT: Ik neem het mevrouw Hoffmans niet kwalijk dat ze het niet zegt, maar 

het is misschien goed om te vermelden dat het een gezamenlijke motie is met de 

Actiepartij. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Excuses, mijnheer Vrugt. 

 

De heer HAGEN: De heer Vrugt zei dat de VVD niets begrijpt van het dualisme, maar 

volgens mij is het te veel dualisme als een partij binnen het college een masterplan 

vaststelt en tijdens verkiezingstijd iets anders roept. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Dat is onzin, mijnheer Hagen. Het college mag zijn eigen 

beslissingen nemen. De raad heeft het masterplan niet vastgesteld. Als fractie hebben wij 

het recht om tegen het college te zeggen dat we het niet zo willen. We hebben hierover 

echter geen motie in kunnen dienen, omdat het masterplan niet is vastgesteld in de raad. 

 

De heer HAGEN: De heer Fritz heeft aangegeven dat u daar wel ruimte voor had. Toen 

hebt u geen motie ingediend, maar aan het eind van uw collegeperiode hebt u een stap 

terug gedaan en roept u iets anders. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Hoffmans, u hoeft hier niet op in te gaan. Het punt is 

eerder aan de orde geweest. Het CDA heeft het woord. 

 

De heer CATSMAN: Voorzitter, dit is het tweede moment waarop de raad zich kan 

uitspreken over de plannen voor de Deo. Formeel is het dat eigenlijk niet, want we 

hebben het over het bestemmingsplan dat het bouwplan mogelijk moet maken. Het is wel 

het enige wapen dat de raad in handen heeft om het plan tegen te gaan. Buiten het 

verwerpen van de CDA-motie over de rooilijn van een jaar geleden, heeft de raad zich 

alleen uitgesproken in 2001. Toen werden de uitgangspunten – monistisch – vastgesteld. 

Er waren toen veel vraagtekens. Het Kennemer Gasthuis, de toenmalige eigenaar van de 

grond, wist dat er nog zaken openstonden. De toekomstige ontwikkelaar, die de grond 

nog moest kopen, wist dat punten nog moesten worden verduidelijkt. Zij wisten dat alles 

van het bestemmingsplan afhing en namen bewust een risico.  

 

In de vorige raadsperiode werd het masterplan besproken in de commissie Ontwikkeling. 

Het was een collegebevoegdheid. Daarom was er geen besluit door de raad. Het college 

doet er goed aan om de commissiestandpunten ter harte te nemen. Voorafgaand aan de 

bespreking bezochten omwonenden de fractiekamers en gingen de fracties op 

werkbezoek. Zoals vaker wisten omwonenden die zich in de materie hadden ingegraven, 

zoals mevrouw Schot, de fracties extra informatie te geven. Daarvan zouden we meer 

gebruik moeten maken, maar dit terzijde.  

 

De vlam sloeg in de pan. In de commissie merkte het CDA op dat de voorgestelde 

rooilijn niet kon. De zichtlijn op het hoofdgebouw werd niet hersteld. Een historische 

kans werd uit handen gegeven en aan de bezwaren van de bewoners werd niet 

tegemoetgekomen. De commissie volgde het CDA in de kritiek op de voorgestelde 

rooilijn en voorspelde wethouder Rietdijk waar doorgaan op deze lijn toe zou kunnen 

leiden. Helaas blijkt het anders te zijn.  

 

Eerst kwamen de verkiezingen. Deo werd een verkiezingsitem. Het was heel slim dat de 

heer Voet de uitlatingen van de diverse partijen op een rijtje heeft gezegd. Partij van de 

Arbeid: rooilijn tot het hoofdgebouw. Dat wordt niet zo. VVD: rooilijn tot bijna aan het 

hoofdgebouw. Nu halverwege. De SP was, zoals de SP past, heel duidelijk. De heer 
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Elbers stootte CDA-raadslid Jonck Verhagen ter plekke opzij en riep: “Hier komt de 

rooilijn.” In het stemwijzeroverzicht zei hij: “We zullen ervoor blijven pleiten uw verzoek 

te honoreren.” Daar horen we nu niets meer over. 

 

De heer ELBERS: Dit is volkomen onjuist. Wij hebben indertijd gezegd dat we er zoveel 

mogelijk voor zullen pleiten, maar dat de realiteit vaak is dat de projectontwikkelaar en 

de financiën voor een belangrijk deel de grenzen bepalen. Wij gaan zo ver als we kunnen. 

We zijn toen in de speeltuin geweest en hebben gezegd dat we de 3%-norm honoreren. 

Dat is ook gebeurd. We hebben voorstellen ingediend voor onderzoek. De heer Nagtegaal 

en de heer Hiltemann hebben opnieuw gemeten en we hebben een voorstel ingediend om 

voor een deel ruimte te creëren. 

 

De heer CATSMAN: Mijnheer Elbers, ik begrijp dat de SP gezwicht is voor de 

ontwikkelaar. U wordt potty trained. 

 

De heer ELBERS: We hebben zoveel mogelijk gepleit, maar wij maken helaas niet alleen 

de dienst uit.  

 

De heer CATSMAN: Voorzitter, dit bestemmingsplan komt onvoldoende tegemoet aan 

de bezwaren van de omwonenden en de commissiebespreking van het masterplan, zoals 

het CDA eerder in de commissie naar voren bracht. Het vertrouwen van de bevolking is 

ondermijnd en het is ontaard in een prestigeslag. Juist het college had plannen en 

bezwaren dichter bij elkaar moeten brengen. Dit is onvoldoende gebeurd.  

 

Voorzitter, een dergelijke situatie mag niet meer voorkomen. Het college moet er lering 

uittrekken voor het Connexxion-terrein. Het CDA wil dit punt alvast neerzetten: denk aan 

het van toepassing verklaren van de groentoets die vanuit de Deo-situatie is ontstaan.  

 

Afsluitend. Het is makkelijk om in de oppositie te zitten en tegen te stemmen, maar het 

CDA heeft al aangekondigd tegen te zullen stemmen vanwege de rooilijn toen het in de 

vorige periode coalitiepartij was. We hebben het in de verkiezingstijd herhaald en die lijn 

trekken we door. We doen dit door een amendement in te dienen. 

 

Amendement 14/9 Rooilijn Deo 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2008. 

 

Overwegend dat: 

in verkiezingstijd door veel partijen vergaande uitspraken zijn gedaan over de rooilijn in 

de Maerten van Heemskercklaan; 

het voorliggende voorstel van het college de door velen gewenste zichtlijn op het 

hoofdgebouw niet mogelijk maakt; 

het voorliggende voorstel van de Maerten van Heemskercklaan een zogenaamde pijpenla 

maakt. 
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Besluit de in het conceptbestemmingsplan voorgestelde rooilijn van de Maerten van 

Heemskercklaan terug te leggen tot de rooilijn van het hoofdgebouw. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: CDA” 

 

Tot slot, waar is het dakruitertje van het hoofdgebouw in de plannen gebleven? Zelfs een 

dergelijk klein verzoek wordt niet gehonoreerd. Tot zover in eerste termijn. 

 

De VOORZITTER: We gaan naar D66. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Voorzitter, door het chaotische begin van deze vergadering 

heb ik niet kunnen melden dat de heer Reeskamp vanwege familieomstandigheden niet 

aanwezig kan zijn. Hij heeft zich ingegraven in het Deo-drama. Ik kan er weinig meer 

over kwijt dan dat dankzij initiatieven uit de buurt we het Haarlems burgerinitiatief Meer 

groen hebben gekregen. 

 

Ik heb van de heer Reeskamp een amendement en een motie meegekregen met gekleurde 

plaatjes en gearceerde gebieden. Het zal de heer Fritz genoegen doen. Het voorstel is om 

een deel van dit bestemmingsplan te verklaren tot uitwerkingsgebied. Zowel het 

amendement als de motie gaat hierover. Ik hoop dat u ze steunt. 

 

Amendement 14/10 Uitwerkingsgebied 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2008. 

 

Besluit: 

het in bovenstaande figuur gearceerde gebied in het bestemmingsplan St. Joannes de Deo 

tot uitwerkingsgebied te maken; 

het college op te dragen het vastgestelde bestemmingsplan grafisch en tekstueel zodanig 

te wijzigen, dat de voorschriften van het bestemmingsplan met dit amendement in 

overeenstemming zijn. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: D66” 

 

Motie 14/1 Uitwerkingsgebied 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2008. 

 

Besluit: 

het in bovenstaande figuur gearceerde gebied in het bestemmingsplan St. Joannes de Deo 

tot uitwerkingsgebied te maken; 

het college op te dragen het vastgestelde bestemmingsplan grafisch en tekstueel zodanig 

te wijzigen, dat de voorschriften van het bestemmingsplan met dit amendement in 

overeenstemming zijn; 

pas mee te werken aan nadere uitwerking als uit de bouwaanvraag blijkt dat de 34.000 m² 

bvo van de raamovereenkomst voor het totaal van het gebied niet wordt overschreden; 



26 juni 2008   

519  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

      

verdere uitwerking van het gebied aan de raad voor te leggen, waarbij het al dan niet 

overschrijden van de gestelde 34.000 m² bvo in beslissende mate de ligging van de 

voorgevellijn aan de Maerten van Heemskerckstraat zal bepalen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: D66” 

 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar de Actiepartij. 

 

De heer VRUGT: Ik heb eerst een opmerking van orde. Omdat de opening chaotisch was, 

heb ik dit ook niet eerder kunnen zeggen. De heer Reeskamp had graag willen 

meeluisteren, maar het schijnt dat de website van de gemeente eruit ligt en ook 

telefonisch niet bereikbaar is. Dit als mededeling. 

 

Ondanks jarenlange inspanningen en een ontelbare hoeveelheid uren die wijkraden en 

bewonersraden hebben gestoken in het participatietraject voor de Deo-plannen, zien zij 

weinig terug van de redelijke wensen die zij inbrachten voor het voorliggende 

bestemmingsplan. Officieel spreken we niet over het bouwplan, maar we weten dat dit 

bestemmingsplan de kaders aangeeft waarbinnen het bouwplan gerealiseerd kan worden. 

We weten ook dat dit voor de raad het instrument is om de plannen bij te sturen. Tot nu 

toe hadden wij die mogelijkheid nauwelijks tot niet.  

 

Des te opmerkelijker is het dat de steun die deze bewoners dachten te vinden (en op basis 

van verkiezingsbeloftes mochten verwachten te zullen vinden) bij veel van de fracties in 

deze raad nu grotendeels in rook op lijkt te gaan. Gelukkig bewaarde de heer Voet, 

woordvoerder van de Maerten van Heemskerckstraat, de beloftes zorgvuldig. De heer 

Catsman heeft het hier over gehad, dus ik hoef niet te herhalen wat hij stelde. De beloftes 

van de huidige oppositiepartijen lijken niet te worden gebroken. Wat in de eerste zin van 

de PvdA-beloftes staat, heb ik al eerder aangegeven. 

 

De heer FRITZ: U weet beter. 

 

De heer VRUGT: Dat is mooi, mijnheer Fritz. Iets verder stelt u destijds: “Kappen 

voorkomen. Bij een ruime Maerten van Heemskerckstraat ziet de PvdA geen enkele reden 

om hier niet aan vast te houden.” Helaas houdt de PvdA niet vast aan de belofte over de 

rooilijn en komen ze makkelijk onder de laatste belofte uit, omdat ze door de enthousiast 

begroete Maerten van Heemskerckstraat kunnen zeggen dat ze niet hoeven vast te houden 

aan het standpunt dat de bomen moeten blijven.  

 

Maar het was wethouder Nieuwenburg die in het onvolprezen PvdA-krantje de harde 

toezegging deed over de rooilijn: “Wij vragen de rooilijn terug te leggen tot de rooilijn 

van het hoofdgebouw. Dit is circa 8 m.” Nu hij deze vraag aan zichzelf als Deo-

wethouder moet stellen, blijkt zijn antwoord het toenmalig raadslid Nieuwenburg te 

moeten teleurstellen.  
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In dit fraaie college bevindt hij zich in bedenkelijk eensgezind gezelschap. Ook de SP 

sprak onomwonden dezelfde belofte over de rooilijn uit. De SP stelde ook dat het van den 

gekke is dat bewoners met projectontwikkelaars om de tafel moesten zitten en zich daarin 

maar staande moesten houden. De Actiepartij is het daarmee eens en vraagt zich af 

waarom de bewoners van het huidige college geen steun hebben gekregen.  

 

De heer ELBERS: Het had te maken met de ruimte voor de school. Het was inderdaad 

belachelijk dat de gemeente zei uitgepraat te zijn met de ontwikkelaar, maar dat de 

gemeente er niet tegen zou zijn als de bewoners nog ruimte los wisten te krijgen van de 

projectontwikkelaar. Dat vinden wij van den gekke van het vorige college. Dat zit er niet 

meer. 

 

De heer VRUGT: Ik wijs erop dat er nu een nieuw college zit dat deze lijn heeft 

voortgezet. 

 

De heer ELBERS: Vanaf 2001 zijn er discussies geweest. Ik herinner me de discussies 

over de volkshuisvesting, waarin het percentage van 40% volkshuisvestingprojecten 

omlaag moest vanwege de grote druk die het ziekenhuis... 

 

De heer VRUGT: Als u bedoelt te zeggen dat de differentiatie ook is losgelaten, hebt u 

het bij het juiste eind. 

 

De heer ELBERS: Als u de geschiedenis kent, moet u dit weten. 

 

De heer VRUGT: Het is niet begonnen in 2001. Als sinds 1998 strijden deze mensen met 

de materie. Ik vind het teleurstellend wat ze van deze tien jaar terugzien. 

 

Ik was bij het punt dat de VVD destijds voorzichtiger was. Terecht zei de heer Catsman 

dat van de VVD de rooilijn dichter bij moest komen (5 m, waarvan nu 1 m is 

afgeknibbeld) en dat hier nog steeds niet aan is voldaan. De fractie zei destijds ook dat er 

voldoende bomen moeten komen in de straat. Over wat voldoende bomen inhoudt, valt 

natuurlijk eindeloos te twisten. 

 

De heer FRITZ: U hebt het over een afstand van 5 m, maar volgens mij hebben we een 

amendement ingediend waardoor de rooilijn nog maar 3,2 m is verwijderd van het 

hoofdgebouw.  

 

De heer VRUGT: Fantastisch, mijnheer Fritz. Waarvan akte.  

 

De heer FRITZ: Het zijn geen kleine beetjes. 

 

De heer CATSMAN: Als u er toch bijna bent, waarom neemt u het laatste stapje niet? 

 

De heer VRUGT: Dat begrijp ik met u volstrekt niet. 

 

Er schijnt over smaak niet getwist te kunnen worden. Ik denk dat het prima kan. Ik 

betwijfel dat de smaak van architecten en opstellers van de welstandscriteria gezond zijn. 

Met de voorliggende welstandseisen kan in feite alles neergezet worden. Daarom komen 

wij hierover met een motie. De motie Nee jôh vraagt de vaststelling van het 

bestemmingsplan uit te stellen en na overleg te komen met een plan dat meer recht doet 

aan de redelijke wensen van de buurt. 
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Motie 14/3 Nee jôh 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2008. 

 

Overwegend dat: 

ondanks jarenlange inspanningen door wijkraden en bewonersgroepen in het 

participatietraject over de nieuwbouw op het Deo-terrein, zij teleurstellend weinig terug 

zien van hun redelijke wensen tot aanpassing van de plannen; 

bijna alle politieke partijen hen in verkiezingstijd ten aanzien van een aantal van deze 

'wensen' steun hebben beloofd; 

het bestemmingsplan bij uitstek het instrument is waarin deze partijen via hun huidige 

(volks)vertegenwoordiging in de gemeenteraad deze aanpassingen aan het plan bindend 

kunnen vastleggen, daar het bestemmingsplan de kaders aangeeft waarbinnen een 

bouwplan kan worden gerealiseerd. 

 

Besluit een beslissing op het bestemmingsplan uit te stellen. 

 

En het college op te dragen: 

opnieuw met de betrokken partijen en participanten om de tafel te gaan zitten teneinde 

dusdanig verdere aanpassingen aan het plan en dus verdergaande tegemoetkoming aan de 

redelijke wensen van omwonenden en wijkraden door te voeren; 

hiervoor, mede gelet op de vakantieperiode, een redelijk termijn uit te trekken; 

daarna het aldus aangepaste bestemmingsplan alsnog voor te leggen aan de raad. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: Actiepartij” 

 

Voor het geval de raad deze motie niet kan steunen, komen wij met een motie die op 

essentiële punten wijziging eist. Mevrouw Hoffmans heeft deze al aangekondigd. 

 

Motie 14/1 De blokkendoos voorbij 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2008. 

 

Overwegend dat: 

niets met de inspraak op dit punt is gedaan (alle zienswijzen zijn ongegrond verklaard); 

de criteria zo zacht zijn dat vrijwel elk ontwerp hierop zou kunnen aansluiten; 

niets is terug te vinden van eerder gepresenteerde uitgangspunten die recht deden aan 

aansluiting met aanwezige elementen in de aangrenzende wijken, waaronder een 

beschermd stadsgezicht (typerende elementjes als torentjes, erkers en muurtjes in plaats 

van schuttingen). 

 

Besluit niet in te stemmen met de welstandscriteria en het college op het dragen nieuwe 

criteria op te stellen die hardere voorwaarden stellen waarmee typerende elementen uit 
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omliggende wijken zijn opgenomen, zodat hiermee betere aansluiting wordt 

gegarandeerd; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: Actiepartij” 

 

Tot slot halen we door middel van de motie Toegespitst op het hoofdgebouw nog een 

wens uit de schoenendoos. We vragen de torenspits van het monumentale gebouw te laten 

terugkeren. 

 

Motie 14/4 Toegespitst op het hoofdgebouw 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2008. 

 

Overwegende dat al lang en vaak is gesproken over terugplaatsing van het torentje – dat 

hierop al tien jaar wacht in een weiland te Velserbroek – op het hoofdgebouw van de Deo 

en de wethouder dit zou nagaan. 

 

Draagt het college op terugplaatsing te bewerkstelligen en indien nodig het vast te stellen 

bestemmingsplan zodanig aan te passen, dat deze terugplaatsing mogelijk maakt. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: Actiepartij” 

 

Actiepartij hoopt op beterschap van het college om het vertrouwen in de politiek van 

degenen voor wie wij hier zitten, niet volledig kwijt te raken. We blijven hopen op een 

groenere en mooiere nieuwe woonwijk. Bij dezen wil ik verzoeken om een hoofdelijke 

stemming. 

 

De VOORZITTER: We gaan naar de heer De Vries van Partij Spaarnestad. 

 

De heer DE VRIES: Voorzitter, dit agendapunt is voor Partij Spaarnestad een zeer 

belangrijk onderwerp. Het treft veel mensen in Haarlem in hun toekomstig woongenot. 

Deze mensen hebben al maanden geuit hoe ze het graag zouden zien.  

 

Ik moet kort zijn, omdat ik beperkt ben in mijn spreektijd. Maar belofte maakt schuld en 

ik roep alle partijen, met name de coalitiepartijen, op om de beloftes na te komen die zij 

tijdens de laatste verkiezingen hebben gedaan. Tenzij u uw eigen kiezers niet meer 

serieus neemt. 

 

Ik heb ook een vraag voor wethouder Nieuwenburg. Waarom laat u de burgers niet 

serieus participeren in dit project? Het college neemt de burgers toch serieus?  

 

De VOORZITTER: ChristenUnie/SGP. 

 

De heer VREUGDENHIL: De geschiedenis kennen we. Destijds hebben we het Deo-

terrein bezichtigd. Het masterplan geeft een globale opzet, maar elk plan en elke 

overeenkomst hoort gesloten te zijn onder het voorbehoud van de goedkeuring van de 

gemeenteraad. Nu is dat moment aangebroken. 
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Wij hebben altijd gezegd dat de rooilijn naar achteren verlegd moet worden. In mijn 

verkiezingstoespraken heb ik nooit gezegd waar deze exact zou moeten komen te liggen, 

maar ik denk dat het reëel is om ervan uit te gaan dat hij gelijk komt te liggen aan het 

hoofdgebouw.  

 

We vinden dat er te weinig speelruimte is en dat deze uitgebreid kan worden. We komen 

straks terug op het parkeren in het kader van het gebied dat is aangewezen voor verkeer- 

en verblijfsdoeleinden. De bebouwing vinden wij erg compact. Het lijkt op het 

bestemmingsplan van De Appelaar. 

 

Ten slotte kom ik met een amendement. Ik heb al gezegd dat ik het verkeersgebied en de 

openbare ruimte beperkt vind. Ik ben niet overtuigd van de noodzaak om het pand naast 

nummer 33 te realiseren en heb een amendement om dit uit het voorstel te schrappen. Via 

een wijzigingsbevoegdheid krijgt het college meer ruimte om dit gebied beter te kunnen 

inrichten. 

 

Amendement 14/12 Bestemmingsplan St. Joannes de Deo 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2008. 

 

Constaterende dat een unilocatie voor basisschool De Ark wordt onderzocht; 

 

Overwegend dat: 

de ontwikkeling van de unilocatie door de wijzigingsbevoegdheid tot een toename van 

bebouwd vloeroppervlak binnen het plangebied kan leiden; 

nieuwe bebouwing ter plaatse van de oude entree van het Deo-terrein aan de Velserstraat 

tegen het bestaande woonhuis op nummer 33 zoals weergegeven op de plankaart de 

ontwikkelingsmogelijkheden voor de schoollocatie beperkt en leidt tot een slechtere 

betonning voor het woonhuis op nummer 33; 

deze nieuwe bebouwing tevens de zichtlijn tussen Aelbertbergstraat en Soutmanstraat 

doorbreekt; 

bij herontwikkeling van De Ark bebouwing aan de zijde van het bestaande schoolgebouw 

meer voor de hand ligt. 

 

Stelt voor in het bestemmingsplan Deo voor de locatie Velserstraat 29-31 de bestemming 

voor het gehele bouwblok met de bestemming gemengde doeleinden B (gb) met 

wijzigingsbevoegdheid 1 te wijzigen in verkeers- en verblijfsdoeleinden (vv) zonder 

wijzigingsbevoegdheid. 

 

Besluit het college te vragen het bestemmingsplan in bovengenoemde zin aan te passen; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: ChristenUnie/SGP” 
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De VOORZITTER: Dit was de eerste termijn van de raad. We gaan naar wethouder 

Nieuwenburg.  

 

Wethouder NIEUWENBURG: Voordat ik inga op uw opmerkingen, wil ik een kort en 

duidelijk statement maken. Het Deo-terrein was vroeger een ziekenhuisterrein, dat was 

afgeschermd van de omliggende buurt. Het was een groot gebouw met een dikke 

parkeerlaag waar de omgeving geen gebruik van kon maken.  

 

Ik ben blij met het plan dat er nu ligt, omdat we dit deel van de stad teruggeven aan de 

burgers. U kunt daar om lachen, maar de opzet van het bestemmingsplan laat zien dat er 

sprake is van een zeer mooie doorkijk vanuit de Soutmanstraat en andere plekken. Laten 

we kijken naar de succesvolle voorbeelden die we op dit moment in de stad (laten) 

realiseren. De Spaarndamstraat sluit prachtig aan op het Ripperda-terrein. Bij het 

Energieterrein kijk je vanaf het Thorbeckekwartier prachtig uit richting het Spaarne. 

 

De VOORZITTER: Dit was uw laatste waarschuwing. Nog een keer en u gaat naar 

buiten. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: We proberen het stedelijk weefsel terug te brengen op een 

manier die de stad verdient.  

 

Dit doen wij ook op het Deo-terrein. Ik denk dat de buurt gaande het traject belangrijke 

ideeën heeft geopperd. Ook het college heeft dit gezien. Maar laten we eerlijk zijn. Het 

planproces is negen jaar geleden gestart met een klankbordgroep. Daarin zijn bewoners 

betrokken bij de wenselijke ontwikkeling. Mensen zeggen dat er veel signalen uit de 

buurt worden genegeerd, maar sommige wensen hebben niets te maken met het 

bestemmingsplan en sommige wensen hebben wij weloverwogen naast ons neergelegd. 

Als wethouder sta ik daar achter. 

 

Desalniettemin zijn er gaande het proces verschillende momenten geweest waarop u uw 

zorgen hebt geuit. Ik denk dat u zich goed hebt verstaan met de buurt en het is uitstekend 

dat dit gebeurd is. Ik heb dit als wethouder ook op een aantal momenten gedaan, hoewel 

ik wist dat er kritiek was. Het gaat om een aantal zaken die we niet in het 

bestemmingsplan hoeven te regelen, maar om toezeggingen van de ontwikkelaar, 

afspraken met de ontwikkelaar en zaken die we sowieso doen. Het gaat om groen, 

speelruimte en maximale bvo. In het bestemmingsplan willen we de bouwhoogte Maerten 

van Heemskerckstraat aanpassen. Dit zijn enkele van de zaken waarover ik met u 

gecommuniceerd heb. 

 

De commissie heeft op een gegeven moment de ontwikkelaar uitgenodigd, omdat u wilde 

weten wat er komt. Dat is een geheel legitieme vraag en als wethouder ben ik in staat 

geweest om u daar met de ontwikkelaar over te informeren. 

 

In de brief van 22 november 2007 zijn deze toezeggingen opgenomen. De ontwikkelaar 

komt deze na, want hij heeft geen belang bij een grote verdichting. Daar hoeft u dus niet 

bang voor te zijn. U hebt wel een punt als u zegt dat het niet hard genoeg is om dit alleen 

bij motie uit te spreken. Daarom leg ik het vast in de bestemmingsplanvoorschriften, die 

juridisch bindend zijn. We moeten de ontwikkelaar daaraan houden en hij moet ons 

daaraan houden. Het is een uitstekend uitgangspunt om ervoor te zorgen dat de maximale 

bvo niet wordt overschreden. 
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Per brief heb ik u laten weten dat er in de huidige planopzet inderdaad een overschrijding 

is. Dit heb ik naar eer en geweten gedaan. In de commissie heb ik gezegd dat er meer rek 

is als het gaat om kwalitatieve verbeteringen. Wij willen deze spanning niet hebben. Wij 

willen de 34.000 m² exclusief parkeren niet vastleggen, maar willen er een grens aan 

stellen. Ik betreur dat dit ten koste gaat van de kwaliteit, maar wil wel gehoor geven aan 

de coalitiemotie die er een plafond aan geeft en met de ontwikkelaar wil ik de architect de 

opdracht geven om alle creativiteit aan te boren om te kijken of het mogelijk is om goede 

kwalitatieve randvoorwaarden in tact te houden. In dat opzicht kom ik tegemoet aan uw 

motie. We zetten dit in de planvoorschriften. 

 

De heer ELBERS: Ik neem aan dat de motie van de VVD een amendement wordt. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Van de heer Hiltemann heb ik begrepen dat het al een 

amendement is. 

 

De coalitie komt ook met het zuidelijk bouwblok. Ik heb u op verschillende manieren 

laten zien wat de effecten zijn. In goed overleg met u hebben we het bouwblok 

teruggezet, om te kijken of we op die plek meer ruimte zouden kunnen realiseren in de 

Maerten van Heemskerckstraat. Ik vind dat de toezeggingen die de politiek gedaan heeft 

op zijn minst multi-interpretabel zijn. U hebt dit ook gezegd. We hebben een goede stap 

gezet door de aanpassing die ik heb voorgesteld op het bestemmingsplan. Als u vindt dat 

het meer moet zijn, wil ik dat doen. Ik wil daarbij wel een kanttekening maken. Je 

realiseert met deze verandering grote voortuinen. Die staan vrolijk groen ingetekend, 

maar ik vraag me af of u dit moet doen. In de praktijk laten mensen hun voortuin meestal 

niet groen. Ze zetten er een schutting neer of leggen tegels. Van het groen blijft dus 

weinig over. Ik vraag u om in overweging te nemen het een publiek karakter te geven en 

het daarmee groen te houden. Anders leidt het tot verrommeling. Dit garandeert ook beter 

wat u wilt, namelijk een doorkijk van de Maerten van Heemskerckstraat naar de 

oudbouw. Ik neem aan dat u hier geen bezwaar tegen hebt. 

 

De heer ELBERS: U hebt het dus over een publieke tuin. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Ja. Dat betekent dat het geen voortuinen worden en de 

achtertuinen kleiner worden. Dit is echter te verkiezen boven wat u wilt, want dat leidt tot 

verrommeling in dat gebied. Dan komt het moment dat ik met de bewoners door de wijk 

fiets en we ons afvragen of dit is wat we wilden. Ik vertrouw erop dat u hierop terugkomt 

in uw tweede termijn. 

 

De heer FRITZ: Dit is niet in strijd met de tekst van het amendement. In het besluit staat 

alleen dat het bestemmingsplan St. Joannes Deo aangepast wordt door de gevellijn van de 

eerste blokken naar achter te plaatsen.  

 

Wethouder NIEUWENBURG: Het lijkt mij dat u beter recht doet aan wat u wilt als u 

erbij zet dat het geen voortuinen worden. 
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De heer HILTEMANN: Dat is duidelijk. Er staat dat de mogelijkheid ontstaat om mensen 

grotere voortuinen te gunnen. Meer niet. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Ik ga het regelen zoals we nu overeenkomen. 

 

Mevrouw BOSMA: U kunt toch ook voorschriften verbinden aan de bouw, zodat de 

voortuinen niet ontsierd worden door schuttingen en dat het groene afscheidingen 

worden? 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Er zijn twee redenen waarom ik u hier niet in tegemoet 

wil komen. In de eerste plaats is het erg ingewikkeld. Ten tweede ken ik u als een partij 

die zo min mogelijk regelgeving wil opleggen aan burgers. 

 

Mevrouw BOSMA: We zijn ook de partij van groen, mijnheer de wethouder. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Ik verzeker u dat het beter groen wordt als we het in 

publieke handen hebben dan als ik het overlaat aan de toekomstige eigenaren. Ook al 

denk ik dat zij een tuin met liefde zullen onderhouden, denk ik echt dat we het zo moeten 

regelen. 

 

De heer VRUGT: Ik ben blij dat u zegt dat particuliere eigenaren met liefde om hun 

tuinen zullen geven. Ik mag hopen dat u niet bedoelt dat alle straten met voortuinen 

verrommeld zijn en we dat niet moeten willen. 

 

De VOORZITTER: Mijnheer Vrugt, we gaan terug naar de hoofdlijn. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Ik word een beetje boos als u dit zo benadert, mijnheer 

Vrugt. We hebben allemaal zorg om een inrichting van goede kwaliteit van de Maerten 

van Heemskerckstraat. Laten we dit zo goed mogelijk regelen. Ik begrijp niet waar u nu 

mee komt. 

 

De VOORZITTER: Mijnheer Nieuwenburg, ook voor u geldt dat we teruggaan naar de 

hoofdlijn. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: De coalitiepartijen hebben hun opmerkingen over spelen 

vastgelegd in een motie. Ik heb in uw commissie duidelijk gezegd dat ik het goed vind 

dat de gemeenteraad hierover een duidelijke uitspraak doet en ons verzoekt om dit beter 

te regelen. In het kader van het bestemmingsplan hebben we in eerdere instantie met de 

ontwikkeling om de tafel gezeten. We hebben ons afgevraagd of we dit in dit stadium 

moeten regelen. Wij hebben gezegd dat we het later, in betrokkenheid met de bewoners, 

willen doen. Maar hier zit het risico aan vast dat het op de lange baan geschoven en niet 

gerealiseerd wordt. Dus het is goed dat de gemeenteraad uitspreekt dat hij het op deze 

manier geregeld wil zien. Het is een van de zaken die ik de komende weken zal opnemen 

in het kader van de uitwerking van dit plan. 

 

Er zijn opmerkingen gemaakt over de verkeersdruk. Ik kan de redenering van de heer 

Hiltemann hierin goed volgen. Wij zijn bezig om dit goed te regelen. Ik maak u er attent 

op dat we een deel van het gebied hebben bestempeld als uitwerkingsgebied, namelijk de 

scholenlocatie. U wijst hierop als mogelijk in- en uitrit voor de grotere parkeergarage. Ik 

hoopte u vandaag meer te kunnen vertellen over de onderhandeling met het schoolbestuur 

over het realiseren van een unilocatie. Ik heb u hierover geïnformeerd. Ook voor ons is 

het van belang om dit af te ronden, want we moeten weten waar de kabels en leidingen 
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gelegd moeten worden voor de start van het project. Deze komen voor een deel door het 

uitwerkingsgebied. We willen dit van tevoren goed regelen, zodat we een in- en uitrit niet 

onmogelijk maken. Het heeft onze grootste aandacht, want het is ook voor ons belangrijk 

dat we hier uitkomen. 

 

Ik hoop dat ik hiermee ook antwoord heb gegeven op de vraag van de heer Vreugdenhil. 

Heb ik u hiermee goed begrepen? 

 

De heer VREUGDENHIL: Nee. Nu is er naast de Velserstraat een gebiedje ingetekend 

met gemengde bestemming. Mijn verzoek is om dit gebouw te laten vervallen. Dan is er 

van de Aelbertbergstraat tot de Soutmanstraat een rechte lijn. Daarmee creëer je een 

betere doorstroming voor het verkeer. Mogelijk kan het gebouw zelfs ergens anders 

teruggebouwd worden, want u hebt nog een aantal wijzigingsbevoegdheden. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Volgens mij verstaan wij elkaar. De vraag is of we dit 

kunnen realiseren, want we zijn hierover in onderhandeling. 

 

De heer VREUGDEHIL: U kunt dus niet aangeven wat er komt in het gebouw dat nu is 

gemarkeerd met gb? 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Het kan verschoven worden om de unilocatie te bereiken.  

 

De heer VREUGDENHIL: Dan handhaaf ik mijn amendement. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: We zijn hierover in onderhandeling en proberen de 

optimale situatie te creëren. Het heeft te maken met geld en ik doe een dringend beroep 

op u om dit verzoek niet vast te leggen met een motie of amendement. Dan wordt onze 

onderhandelingspositie heel slecht.  

 

De heer DE VRIES: Wethouder, ik hoorde u zeggen dat u dit gebied teruggeeft aan de 

stad. Maar u hoort toch dat ze niet blij zijn met de manier waarop u dat doet? Nogmaals 

de vraag: kunt u uitleggen waarom u niet meer tegemoet kunt komen aan de wensen van 

de bewoners? Komt het door de projectontwikkelaar? 

 

De VOORZITTER: Dank u, de vraag is helder. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: De vraag is niet helder.  

 

De VOORZITTER: De vraag is waarom u de bewoners niet meer tegemoetkomt. Daar 

hebt u vast een helder antwoord op. 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Dank u wel, voorzitter. Ik zeg dat de vraag niet helder is, 

omdat u niet aangeeft waarin ik de bewoners meer tegemoet zou moeten komen. Ik denk 

dat u uzelf serieus moet nemen. 
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De heer DE VRIES: Wij komen onze beloftes uit verkiezingstijd na, maar dat kan ik niet 

zeggen van alle coalitiepartijen.  

 

Wethouder NIEUWENBURG: Daar ga ik niet op in. De verschillende partijen hebben 

hun zegje gedaan. We komen de bewoners niet verder tegemoet dan ik op dit moment 

doe. Uit kwaliteitsoogpunt omarm ik de opmerkingen van verschillende partijen 

waarvoor zich een meerderheid lijkt af te tekenen. Hier wil ik het bij laten. 

 

De VOORZITTER: Dit was de eerste termijn van het college. We gaan naar de tweede 

termijn van de raad. Mag ik u vragen om het kort en bondig te houden? We hebben tijd 

tot 23.00 uur en moeten nog veel agendapunten afronden. De Partij van de Arbeid. 

 

De heer FRITZ: Ik heb een paar korte punten. Ten eerste wil ik graag de reactie van de 

wethouder horen op de motie van de Actiepartij over het torentje. We zijn benieuwd of 

dit mogelijk is. Volgens mij kan de wethouder doen wat hij voorstelde met de huidige 

tekst van het amendement dat we hebben ingediend over de rooilijn. Wij vinden het een 

goede oplossing, want er komt meer openbare ruimte en groen. Toch geeft het 

amendement ook de mogelijkheid om iets te doen met de tuinen, mocht dit nodig zijn.  

 

Ik rond af met een conclusie. Ten opzichte van het masterplan is een groot aantal zaken 

gewijzigd. Als de moties worden aangenomen, hebben we het voor elkaar gekregen: 

dat er ook speelruimte is voor oudere kinderen; 

dat er ondergronds parkeergelegenheid is, zoals de inwoners willen;  

dat de rooilijn 4,8 m naar achter gaat. Dit is 3,5 m meer dan GroenLinks en D66 wilden 

op het moment dat het masterplan werd besproken.  

 

Mevrouw HOFFMANS: Mijnheer Fritz, u draait de zaken om. Het kan zo zijn dat er ten 

tijde van het masterplan niet hard is gesproken over de 8 m. Maar dat wil niet zeggen dat 

wij nu pleiten voor 3 m meer. Er is sinds die tijd veel gepraat. Er is veel gebeurd. We 

hebben er nogmaals over nagedacht en we zijn tot het inzicht gekomen dat de rooilijn 

terug moet naar de hoogte van het hoofdgebouw. U moet de zaken niet omdraaien. 

 

De heer FRITZ: Ik heb gezegd dat u dat toen kennelijk niet belangrijk vond.  

 

Mevrouw HOFFMANS: Daarom zeg ik dat u de zaken niet om moet draaien. Het feit dat 

het toen niet op deze manier ter sprake is gekomen, wil niet zeggen dat het nu niet 

belangrijk is. We gaan nu een plan vaststellen waar wij niet achter kunnen staan. De 

vraag is of we ermee akkoord gaan en wat ons betreft doen we dat niet. 

 

De heer FRITZ: Ik constateer dat wij het toen wel belangrijk vonden en het ter sprake 

hebben gebracht. Wij hebben voor elkaar hebben gekregen dat de rooilijn 4,8 m naar 

achter gaat. Ik kan me indenken dat dit voor sommige mensen niet voldoende is, maar wij 

vinden dat dit het maximaal haalbare is. Het is zeer acceptabel en wij zijn er trots op dat 

we dit voor elkaar hebben gekregen. Zulke grote wijzigingen in een bestemmingsplan zijn 

zeldzaam in deze raad. 

 

De VOORZITTER: De SP. 

 

De heer HILTEMANN: Wethouder, bedankt voor alle duidelijke antwoorden. Ik heb 

onderzoek gedaan en tot mijn verbazing lag op foto's uit 2005 de rooilijn in de Maerten 

van Heemskerckstraat tegen de straat aan. We zijn dus al ver naar achteren gegaan. Het 

amendement geeft voldoende ruimte om iets anders te maken dan voortuinen. Als u kiest 
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voor een openbare tuin, moet u wel zorgen voor goed onderhoud. Hiermee hebben we 

ervaring in Schalkwijk. 

 

De VOORZITTER: De VVD? 

 

De heer HIKSPOORS: Ik kan ook kort zijn. De suggestie van de wethouder om het groen 

in de Maerten van Heemskerckstraat openbaar te maken vinden we goed. We zien dit 

graag tegemoet. Verder hebben we geen vragen. 

 

De VOORZITTER: Het CDA. 

 

De heer CATSMAN: Voorzitter, de Partij van de Arbeid zegt dat er zelden zulke grote 

toezeggingen zijn gedaan. Maar ook zelden lagen de standpunten van bewoners en 

college zo ver uit elkaar. 

 

De heer FRITZ: Ik had het over grote wijzigingen en dat is correct. 

 

De heer CATSMAN: Dat hebt u inderdaad gezegd. Dat ontken ik niet, maar wij vinden 

een slecht plan dat iets minder slecht wordt gemaakt nog steeds een slecht plan. 

 

Voorzitter, wij willen aan het einde van deze tweede termijn graag een schorsing om de 

moties rustig te bekijken, 

 

Mevrouw HOFFMANS: Voorzitter, mag ik ook gebruikmaken van mijn tweede termijn? 

 

De VOORZITTER: Natuurlijk, u bent nu aan de beurt. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Een kort statement. Wij laten ons niet op deze manier in slaap 

sussen. We blijven achter ons verkiezingsstandpunt staan, dat we ook hebben verwoord in 

onze motie. Wat ons betreft komt het bestemmingsplan er op een andere manier niet door. 

 

De heer HILTEMANN: Mevrouw Hoffmans, mag ik u iets vragen over uw motie? Wij 

hebben een motie ingediend om het bvo terug te brengen tot 34.000 m² plus 600 m². U 

geeft een vrijbrief door de erfbebouwing hier buiten te houden.  

 

Mevrouw HOFFMANS: Dat geldt ook voor uw motie, mijnheer Hiltemann. 

 

De heer HILTEMANN: In mijn motie staat alleen 34.000 plus 600 m². 

 

Mevrouw HOFFMANS: Wethouder Nieuwenburg heeft in de commissie duidelijk 

gezegd dat mensen altijd recht hebben op erfbebouwing. Daarmee kan binnen de 34.000 

m² geen rekening gehouden worden. Zo heb ik het althans begrepen en daarom heb ik het 

op deze manier verwoord. 

 

De VOORZITTER: Heeft D66 behoefte aan een tweede termijn? Andere partijen? 

Niemand. Dan komt nu de beantwoording van de wethouder. Daarna volgt een schorsing. 
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Wethouder NIEUWENBURG: Ik heb de motie over het torentje van de Actiepartij nog 

niet beantwoord. Het college willigt dit verzoek in. 

 

De heer FRITZ: U neemt de motie over? 

 

Wethouder NIEUWENBURG: Ja, we gaan de motie uitvoeren. Tenminste, we verzoeken 

de ontwikkelaar om hier gehoor aan te geven en gaan ervan uit dat hij dit kan doen. 

 

De VOORZITTER: Dit was de beantwoording van het college. Het CDA heeft gevraagd 

om een schorsing voor de stemming. Ik wil dit graag toestaan, maar wil de schorsing 

graag kort houden. We hebben veel agendapunten en willen op een redelijk moment naar 

huis. Gaat u akkoord met vijf minuten, mijnheer Catsman? 

 

De heer CATSMAN: U kent onze besluitvaardigheid. 

 

De VOORZITTER schorst de vergadering. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, ik wil de vergadering heropenen. Voordat we 

stemmen wil ik twee dingen melden. Ten eerste neemt de heer Özcan van de Partij van de 

Arbeid niet deel aan de stemmingen omdat hij woont in het betreffende gebied en dus 

belanghebbende is. Ten tweede heeft de heer Vrugt gevraagd om een hoofdelijke 

stemming. Dit zullen we doen voor het voorstel. Verder is het gebruik dat we de moties 

en amendementen in stemming brengen in volgorde van verstrekkendheid. Ik zal u helder 

door de besluitvorming heen loodsen, dus alstublieft geen aanbiedingen van 

hulpvoorzitters. Ik kijk of het CDA behoefte heeft om iets op te merken of te vragen naar 

aanleiding van de schorsing. 

 

De heer CATSMAN: Nee, we zijn er uit. 

 

De heer VRUGT: Voorzitter, van de orde. Motie 2 moet u beschouwen als niet ingediend. 

Deze motie is inmiddels vervangen door motie 7 die we samen met GroenLinks indienen. 

 

De VOORZITTER: We stemmen eerst over amendementen en moties. Daarna stemmen 

we over het totale voorstel. De meest verstrekkende is motie 14/3 van de Actiepartij die 

voorstelt om de besluitvorming uit te stellen. Wie wil hierover een stemverklaring 

afleggen? 

 

Mevrouw HOFFMANS: Voorzitter, ik vind dat we die motie als laatste moeten 

behandelen. Voor GroenLinks is het een uiterste redmiddel. 

 

De VOORZITTER: Ik heb u gevraagd om het voorzitterschap aan mij over te laten. 

 

Mevrouw HOFFMANS: Ik mag wel een ordevoorstel doen. 

 

De VOORZITTER: Ik denk niet dat dit voorstel correct is. Het meest vergaande is om de 

besluitvorming uit te stellen. Wie steunt dit voorstel? Partij Spaarnestad, 

ChristenUnie/SGP en Actiepartij. De motie is verworpen. 

 

Dan komt amendement 14/10 van D66 dat voorstelt om een uitwerkingsgebied op te 

nemen in het bestemmingsplan. Wil iemand hierover een stemverklaring afleggen? 
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De heer HIKSPOORS: We hebben aangegeven dat er in het plangebied iets kan 

veranderen als het bvo 34.000 plus 600 m² blijft. Dit was een van de opties. Desondanks 

steunen we het amendement niet. Het is nog steeds een optie, maar wij vinden het meer 

correct om de projectontwikkelaar en de architect hierbij te betrekken. 

 

De VOORZITTER: Wie steunt het amendement? GroenLinks, CDA, Partij Spaarnestad, 

ChristenUnie/SGP en D66. Het amendement is verworpen. 

 

Motie 14/11 over de invulling van het uitwerkingsgebied. Wie wil een stemverklaring 

afleggen?  

 

De heer HIKSPOORS: Hiervoor geldt hetzelfde. 

 

De VOORZITTER: Wie steunt deze motie? Dat zijn GroenLinks, Partij Spaarnestad, 

CDA, ChristenUnie/SGP en D66. De motie is verworpen. 

 

Dan zijn we bij amendement 14/7 van de Actiepartij en GroenLinks over het aantal bvo 

en de rooilijn. Stemverklaringen? Niemand. Wie steunt het amendement? GroenLinks, 

CDA, ChristenUnie/SGP, Partij Spaarnestad, Actiepartij en D66. Verworpen 

 

Dan amendement 14/8 van de SP, PvdA en VVD dat voorstelt om het bvo vast te leggen 

op 34.000 plus 600 m² bvo. Zijn hierover stemverklaringen?  

 

De heer CATSMAN: Ons inziens is deze motie niet uitvoerbaar. We zullen daarom 

tegenstemmen. 

 

De heer VRUGT: Als ik de redenering van de coalitiepartijen beluister, begrijp ik niet 

wat dit toevoegt aan wat er al gesteld wordt. Hetgeen overigens niet juist is. In weerwil 

van wat eerder gesteld werd, ging onze motie verder. Daarin werd ook de 10% 

overschrijding voor de erfbebouwing meegenomen in de 34.000 m².  

 

De VOORZITTER: Wie steunt dit amendement? Dat zijn PvdA, VVD en SP. 

Aangenomen. 

 

Dan komen we bij amendement 14/9 van het CDA over de rooilijn tot het hoofdgebouw. 

Er zijn geen stemverklaringen. Wie steunt dit amendement? GroenLinks, CDA, Partij 

Spaarnestad, ChristenUnie/SGP, Actiepartij en D66. Verworpen 

 

Dan motie 14/6 Houd het hoofdgebouw in het zicht, van SP, PvdA en VVD. Er zijn geen 

stemverklaringen. Wie steunt de motie? PvdA, VVD en SP. Aangenomen. 

 

Amendement 14/12 van de ChristenUnie/SGP over de verandering van de oude entree. 

Stemverklaringen?  
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De heer HIKSPOORS: We hebben in de commissie de bezwaren van de bewoners 

gehoord. We steunen de strekking van het amendement, maar we denken dat we niet door 

de onderhandelingen heen moeten walsen. We stemmen daarom niet voor. 

 

De VOORZITTER: Wie steunt het amendement? GroenLinks, CDA, ChristenUnie/SGP, 

Partij Spaarnestad, Actiepartij en D66. Verworpen. 

 

Dan motie 14/5 Speelruimte! van SP, VVD en PvdA. Stemverklaringen? 

 

De heer CATSMAN: Dit soort situaties zijn problematisch, maar wie kan er tegen meer 

speelruimte zijn? We stemmen dus voor. 

 

De heer VRUGT: De heer Fritz vraagt ons om ingetekende kaartjes, maar die geven de 

coalitiepartijen bij deze motie ook niet. Maar in lijn van wat de heer Catsman zei: het is 

een sympathiek voorstel en dus stemmen we voor. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Het is net als een lief zeehondje: daar ben je ook altijd voor. 

Uiteraard zal mijn partij deze motie steunen. 

 

De VOORZITTER: Willen degenen die de motie steunen hun hand opsteken? De motie 

is unaniem aangenomen. 

 

Motie 14/4 Toegespitst op het hoofdgebouw van de Actiepartij. Niemand wil een 

stemverklaring afleggen? Wie steunt deze motie? Dat is de hele gemeenteraad. 

Aangenomen. 

 

Motie 14/1 De blokkendoos voorbij van de Actiepartij. Geen stemverklaringen. Wie 

steunt de motie? GroenLinks, Partij Spaarnestad, CDA, ChristenUnie/SGP, Actiepartij en 

D66. Verworpen. 

 

Dan stemmen we over het voorstel. Zoals afgesproken doen we dit hoofdelijk. Ik trek een 

lootje om te bepalen bij wie we beginnen. Dat is nummer 18 op de presentielijst. Dat is de 

heer Mulder. De griffier roept uw naam af en u roept voor of tegen. Als u niet aan de 

stemmingen wilt deelnemen, moet u de zaal verlaten. 

 

De heer Mulder tegen 

De heer Van den Beld voor 

De heer Hiltemann voor 

De heer De Vries tegen 

Mevrouw Van Zetten tegen 

Mevrouw De Jong tegen 

De heer Pen tegen 

Mevrouw Hoffmans tegen 

De heer Overbeek voor 

Mevrouw Koper voor 

De heer Elbers voor 

De heer Visser tegen 
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De heer Hagen voor 

Mevrouw Funnekotter voor 

Mevrouw Eikelenboom voor 

De heer Vreugdenhil tegen 

Mevrouw Lodeweegs voor 

De heer De Ridder voor 

Mevrouw Kropman voor 

Mevrouw Özoğul voor 

Mevrouw De Leeuw voor 

De heer Catsman tegen 

De heer Van den Manakker voor 

De heer Buys voor 

De heer Wever voor 

De heer Hikspoors voor 

Mevrouw Zoon voor 

De heer Fritz voor 

Mevrouw Bosma voor 

Mevrouw Langenacker voor 

De heer Vrugt tegen 

 

Er zijn 21 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen. 

 

14.B  WELSTANDSCRITERIA VOOR DE DEO 

 

De VOORZITTER: Wil iemand hierover een stemverklaring afleggen? Niemand. Wie 

steunt dit voorstel? Dat zijn PvdA, VVD en SP. Aangenomen. 

 

15. EVALUATIE UITVOERINGSPLAN STRATEGISCH HUISVESTINGSPLAN 

ONDERWIJS 2007-2010 – BIJSTELLING INVESTERINGSPLAN 2008-2011 

 

Mevrouw LODEWEEGS: Ik zal kort en bondig zijn. In de commissie zijn de punten van 

onze fractie uitgebreid besproken. Nogmaals, het is een goede nota. Het is goed dat de 

toegezegde evaluatie er ligt. 

 

We moeten vandaag ons jawoord geven aan een flink bedrag, maar het gaat om kwaliteit 

goed onderwijs in goede, schone en prettig werkbare scholen. Het college en de raad 

moeten hiervoor hun verantwoordelijkheid nemen. We vragen de wethouder natuurlijk 

om bij afwijkingen terug te komen bij de commissie. 
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Ik heb nog een paar vragen. De financiële verrassingen van nu zijn besproken in de 

commissie. Op bladzijde 102 van het raadsstuk staat dat niet-noodzakelijke aanpassingen 

van de plannen niet doorgaan. Kan de wethouder uitleggen wat hiermee wordt bedoeld? 

 

Ik heb ook een opmerking over de tijdelijke huisvesting in de risicoparagraaf. Bij het 

aanpakken van het strategisch huisvestingsplan hebben we hierover al vragen gesteld, 

omdat het bedragen zijn die gedurende het jaar voorkomen. Let op het domino-effect dat 

we al een paar keer hebben genoemd. Er staat dat het college dit niet kan aangeven, maar 

tijdens de volgende commissie Samenleving krijgen we toch iets over tijdelijke 

voorzieningen. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? 

 

Dan heb ik een vraag over de scholen voor praktijkonderwijs; een belangrijke doelgroep 

in Haarlem. Met de twee scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen is van alles aan de 

hand. Misschien kunt u hier even bij stilstaan. 

 

Als laatste wil ik De Dreefschool noemen. Ik weet dat het probleem moeilijk is en de 

wethouder zijn uiterste best doet, maar het moet worden opgelost. Misschien kunnen er 

noodlokalen aan De Dreef komen. 

 

De VOORZITTER: Niemand van de SP. Dan is de VVD aan de beurt. 

 

De heer HAGEN: Dit agendapunt gaat over ongeveer 80 miljoen euro. Dat is meer dan 

andere agendapunten waar vanavond veel aandacht aan is besteed. We hebben drie 

opmerkingen bij het stuk. We willen van de wethouder de toezegging dat de bandbreedte 

voor de afwijkingen in de toekomst aanzienlijk geringer wordt dan waar we dit jaar over 

praten. We willen scherp hebben dat wat we nu vaststellen het karakter van een 

reservering heeft, omdat we niet over ons graf heen willen reageren. Jaarlijks wordt er 

besloten over het investeringsniveau in dat jaar en ik zou het op prijs stellen als we de 

individuele beslissingen in ieder geval ter kennisgeving toegezonden krijgen zodat we het 

er eventueel over kunnen hebben. We stellen het ook sterk op prijs als het geld dat wordt 

ingezet voor onderhoud van scholen bewaakt wordt, zodat niet opnieuw 

onderhoudsmiddelen voor andere doelen worden aangewend. Deze toezeggingen krijgen 

we graag van de wethouder. 

 

De VOORZITTER: Nog andere sprekers? Het CDA. 

 

De heer PEN: Het feit dat we zo kort over een plan van 80 miljoen euro spreken geeft aan 

dat het een prima plan is. We hebben waardering voor de aanpak waarin dingen klip en 

klaar benoemd en aangepakt worden. De wethouder geeft hiermee duidelijk aan dat zijn 

onderwijshart hard klopt.  

 

We hebben nog één belangrijk punt. Juist in deze tijd moeten leerlingen en leraren trots 

kunnen zijn op hun gebouw We moeten daarom niet beknibbelen op gebouwen en goed 

letten op binnenklimaat en uitstraling. Op het moment beknibbelen allerlei gemeentes te 

snel op uitstraling terwijl dat het visitekaartje zou moeten zijn voor leerlingen en leraren. 

Daarmee bind je mensen.  

 

De VOORZITTER: We hebben de raad gehad en het woord is aan de wethouder. 

 

Wethouder DIVENDAL: Dank aan de raad voor de wijze waarop dit voorstel is 

besproken in de commissie en we vorig jaar de eerste klap hebben gemaakt door het 
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kiezen van deze aanpak. Ik wil graag van de gelegenheid gebruikmaken dat dit alleen tot 

stand kan komen door een goede samenwerking met alle schoolbesturen. Er ligt voor het 

eerst een plan waarin scholen en gemeente hun geld gemeenschappelijk geven aan de 

onderwijshuisvesting waar het nodig is. De toezeggingen waar de VVD om vraagt, kan ik 

daarom doen.  

 

Vorig jaar hadden we een aantal ontwikkelingen nog niet in beeld en nu wel. In het 

tweede jaar is het daarom gelukt om binnen het geld voor onderwijshuisvesting de extra 

middelen beschikbaar te stellen. Ik kan toezeggen dat het komend jaar niet meer zoveel 

zal afwijken als in het eerste jaar. 

 

We bekijken investeringen en onderhoud nu in samenhang, waardoor onderwerpen als 

binnenklimaat en energiebesparing integraal worden begrepen. Dit zal leiden tot lagere 

exploitatielasten en een beter klimaat voor scholen. Met de lagere exploitatielasten 

worden de scholen in staat gesteld om het onderhoudsgeld te gebruiken waar het voor is. 

 

De PvdA-fractie heeft een aantal specifieke vragen gesteld. Met de passage op bladzijde 3 

wordt bedoeld dat niet de enige reden om het uit te geven is dat het in het plan staat. Er 

moet altijd getoetst worden of het nog klopt. Als iets afwijkt, kan het meegenomen 

worden in het volgend jaar. Maar dan moeten er wel objectieve redenen voor zijn en moet 

het passen binnen het totale plan.  

 

Het risico onder punt 2 is natuurlijk een punt. U hebt vanavond een agendapunt 

meegemaakt dat laat zien hoe we zaken soms niet in de hand hebben. De raad vraagt om 

een unilocatie voor basisschool De Ark. Dit leidt tot afwijking van het plan. Voor dit 

college geldt dat de financiële kaders van het plan blijven staan, maar er kunnen 

verschuivingen plaatsvinden door bijvoorbeeld wensen van de raad. Ik denk dat het 

belangrijk is om dit te blijven noemen, want de werkelijkheid van de 

onderwijshuisvesting staat niet stil.  

 

Ten slotte vraagt de PvdA naar de praktijkscholen. De praktijkschool De Schakel is 

opgenomen in dit plan. Wat er gebeurt met de praktijkschool aan de Oosterhoutlaan hangt 

af van de carrousel van de vmbo-scholen en Dunamare. We moeten daar uitkomen. 

 

De VOORZITTER: Geen tweede termijn? Wil iemand eens stemverklaring afleggen? Dat 

is ook niet aan de orde. Wie steunt het voorstel? Dat is de hele raad. Vastgesteld. 

 

16.A  ONDERZOEK RKC NAAR RADIUS: RADELOOS, REDDELOOS, RADIUS 

 

Mevrouw LODEWEEGS: Met het vaststellen van dit rapport van de 

Rekenkamercommissie zijn we aangekomen bij de afsluiting van het dossier Radius. 

Voor de ex-medewerkers en het welzijnswerk in Haarlem is het een roerige periode 

geweest Sommige van deze mensen voelen dit nog dagelijks. Het is goed dat de raad dit 

onderzoek heeft opgedragen aan de Rekenkamer. Het is een goed rapport. Pro Facto heeft 

een leesbaar feitenrelaas geschetst, dat leest als een thriller. Het duidelijk maken van 

zoveel mogelijk zaken die hebben geleid tot het faillissement van Radius is belangrijk om 



 

                      26 juni 2008     

 

 

 

 

536 

van te leren. Nogmaals, zoals we in de commissie Bestuur hebben aangegeven, wij 

onderschrijven alle conclusies.  

 

Het rapport gaat enerzijds in op het feit dat Radius als fusieorganisatie vanaf de start 

moeilijkheden kende met betrekking tot reorganisatie en gebrek aan interne sturing. In het 

rapport wordt zelfs gesproken van falend leiderschap en de meer zakelijke houding van 

de gemeente. Anderzijds is er vanuit de gemeente nauwelijks sprake geweest van enige 

sturing of begeleiding. Ik citeer bladzijde 37 van het rapport: “Op zichzelf is het 

acceptabel dat de gemeente Haarlem streeft naar professionalisering van de 

verhoudingen, maar die wijziging zou niet van de ene op de andere dag doorgevoerd 

moeten kunnen worden. Dat betekent dat wanneer in de veranderde verhouding sprake is 

van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap van de opdrachtgever mag worden verwacht 

dat de opdrachtnemer wordt begeleid in zijn ontwikkeling tot volwaardig 

subsidiepartner.” 

 

Ik ga geen zwarte pieten uitdelen. Om in de sfeer van de thriller te blijven: wie heeft het 

gedaan? Feit is dat zowel Radius als de gemeente zaken niet goed heeft opgepakt. Het is 

gigantisch misgegaan en daar moeten wij (gemeente, raad en college) van leren. De les 

die mijn fractie hieruit trekt, is dat alle aanbevelingen in het rapport belangrijk zijn. Ik 

haal er een paar expliciet aan, die worden genoemd in het voorliggende stuk: 

Het opdrachtgeverschap. Het is belangrijk om in een duidelijke visie aan te geven wat van 

wie wordt verlangd. Het college neemt deze aanbeveling over. De vraagstelling 

aanscherpen. Kaders formuleren. Samenwerking van alle organisaties die hiermee te 

maken hebben. Niet alleen met DOCK, maar alle welzijnsorganisaties in Haarlem.  

Goede sturing- en controlemomenten, waarbij verwacht mag worden dat de gemeente 

zich uitspreekt in het stellen van doelen.  

Laten we alert zijn en blijven op de ontwikkelingen in het nu. Mede gelet op de Wet zorg 

en welzijn en de inbedding in de Wmo; ontmoeten en meedoen; versterken van de sociale 

samenhang, heeft het de hoogste prioriteit om tijdig kaders te stellen en richting te geven. 

Nogmaals, in samenwerking met alle uitvoerende organisaties. Niet radeloos en 

reddeloos, maar stevig en sterk. 

  

Dan onze motie over het personeel. We hebben op 6 september 2007 in de raad de motie 

We laten ze niet los aangenomen. Deze was bedoeld om de ex-medewerkers van Radius 

een steun in de rug te geven. De zaken die het college voor hen deed werden door de raad 

van harte omarmd en we wilden dat er voor alle mensen van Radius een goede, werkbare 

situatie zou zijn na Radius. Voor de een anders dan voor de ander. 

 

Omdat het punt is uitgesteld, hebben we bij de vorige raadsvergadering een brief 

gekregen van het college waarin wordt aangegeven dat er voor twee groepen van vier en 

drie personen ondersteuning nog geen positief resultaat laat zien. Wat ons betreft is het 

ook hier belangrijk om niet te vervallen in welles-nietes. Ook voor hen moet het boek 

dicht en het verhaal uit zijn. In de brief is gezegd dat er elke maand een stand van zaken 

komt, maar wij vragen in deze motie met klem om de ex-medewerkers echt niet los te 

laten. De motie heet ook We laten ze echt niet los. De Partij van de Arbeid dient de motie 

in met SP, VVD, D66 en het CDA. We willen dat het college uiterlijk eind september 

2008 in de commissie Samenleving rapporteert wat de ondersteuning heeft ingehouden en 

wat het heeft opgeleverd. Dan kan voor deze mensen het boek dicht. Een saillant detail is 

dat de mensen in deze groep zich morgen moeten melden bij het UWV. Het is daarom 

belangrijk om te kijken of we de motie op deze manier kunnen laten uitvoeren, zodat de 

mensen enige lucht krijgen. 
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Motie 16/1 We laten ze echt niet los! 

 

“De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 juni 2008. 

 

Overwegend dat: 

op 6 september 2007 de motie We laten ze niet los is aangenomen waarin staat: 

'Verzoekt het college: 

- om alles in het werk te stellen voor het bereiken van optimale werk-naar-werk trajecten 

voor alle betrokkenen; 

- dat overigens waar redelijkheid gepaard kan gaan met de mogelijkheid alles in het werk 

wordt gesteld om betrokkenen te ondersteunen’; 

bij brief van 4 juni 2008 wordt aangegeven dat er voor de tweede groep (vier personen) 

en derde groep (drie personen) de ondersteuning nog geen positief resultaat laat zien; 

we ook voor deze mensen het hoofdstuk willen afsluiten. 

 

Draagt het college op om na het reces, uiterlijk eind september 2008, in de commissie 

Samenleving te rapporteren hoe en wat deze ondersteuning is geweest en wat het heeft 

opgeleverd; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening: SP, VVD, PvdA, D66, CDA, GroenLinks” 

 

De VOORZITTER: De SP? 

 

De heer HILTEMANN: Mevrouw Lodeweegs heeft al gezegd dat zwarte pieten niet op 

hun plaats zijn. We moeten wel leren van Radius en de SOHO, waarbij beide partijen ook 

fouten hebben gemaakt. Voor de partijen moet het heel duidelijk zijn wat de gemeente 

wanneer van ze wil. Verder wil ik aangeven dat we de aanbevelingen van de 

Rekenkamercommissie erg goed vinden. We zien graag dat ze opgevolgd worden.  

 

Ten slotte wil ik kort iets zeggen over de mensen. We hebben het over zes mensen, 

waarvoor wij grote aandacht vragen. We zullen met enthousiasme de motie van de PvdA 

steunen. 

 

De VOORZITTER: De VVD. 

 

De heer HAGEN: Binnen de commissie is veel gesproken over Radius en ik wil dit niet 

herhalen. Er liggen drie conclusies: 

te weinig aansturing vanuit de gemeente; 

slechte interne organisatie; 

te politieke aansturing op het dossier. 

 

De VVD is blij dat we in de afgelopen jaren een traject van meer zakelijke verhoudingen 

tussen de welzijnsorganisaties en de gemeente hebben ingezet. Het Rekenkamerrapport 

geeft verdere impulsen om dit voort te zetten. Die steunen we van harte. Daarnaast erkent 
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de VVD de persoonlijke drama's en belangen van de betrokkenen. Daarom zijn we mede-

indiener van de motie We laten ze echt niet los. 

 

De VOORZITTER: Zijn er andere sprekers? GroenLinks. 

 

Mevrouw DE JONG: GroenLinks zal het ook niet hebben over een zwarte piet, hoe deze 

er ook uitziet. Wij nemen wel de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over. 

Toch willen we hier iets over opmerken. De heer Hagen van de VVD zegt dat hij blij is 

met de zakelijke houding die de gemeente aanneemt ten opzichte van de uitvoerders van 

het welzijnsbeleid. GroenLinks heeft echter het idee dat we afdrijven van waar het 

werkelijk om gaat doordat we het marktidioom overnemen (opdracht, uitvoeren, product, 

prijs). Welzijnswerk gaat om bezig zijn met mensen, mensen steunen als ze in de 

problemen zitten en mensen stimuleren. 

 

De heer HAGEN: Bij interruptie, voorzitter. Ik ga uit van de goede intentie van mevrouw 

De Jong, maar gelet op de intensiteit van bijvoorbeeld de discussies over de Wmo vind ik 

het niet juist dat GroenLinks zich opwerpt als de partij die de menselijke maat in het 

welzijnswerk wil vasthouden. Daar wil ik afstand van nemen. Zakelijker verhoudingen 

binnen relaties houden in dat we afspraken maken over wat we van elkaar verwachten en 

dat we elkaar hier aan houden. Dat kun je prima doen met compassie voor de bedrijfstak. 

 

Mevrouw DE JONG: Ik begrijp dat de heer Hagen een betoog houdt dat hij misschien 

liever in zijn eerste termijn had gehouden. Ik denk niet dat ik geacht wordt om hierop in 

te gaan. 

 

GroenLinks gaat het erom dat we goed nadenken over de diverse rollen die we als 

overheid hebben in deze moderne samenleving. Deze rollen wisselen. Het is niet dat we 

zoals vroeger de spin in het web zijn, die alles bepaalt. De rol varieert van controleren tot 

stimuleren, regie voeren en voorwaarden scheppen. Dit gebeurt met steeds wisselende 

partners in de stad. Ik denk dat het misschien beter loopt als we goed nadenken over 

wanneer we moeten sturen en wanneer we ons moeten terugtrekken. We moeten niet te 

veel met offertes werken of in detail voorschrijven wat welzijnsorganisaties, inmiddels 

professionals, zouden moeten doen. In samenspraak moeten we bepalen wat er gaat 

gebeuren. 

 

Het tweede onderwerp waar ik het over wil hebben, is de motie We laten ze echt niet los. 

Wij hebben deze ook ondersteund, want het is een belofte die we gedaan hebben aan de 

mensen van Radius. We hebben hierover een aantal vragen aan, ik denk, wethouder Van 

Velzen. Er is toegezegd dat het mobiliteitsbureau actie zou ondernemen. We willen van 

de wethouder graag weten wat de toegevoegde waarde is geweest van dit 

mobiliteitsbureau voor de mensen die nog geen plek hebben gevonden. We hebben de 

indruk dat het mobiliteitsbureau te weinig is gestuurd om ervoor te zorgen dat de mensen 

werkelijk aan de slag kwamen of er iets anders voor hen gedaan werd. We hebben hier 

tijdens de commissievergadering over gesproken en misschien kan wethouder Van 

Velzen een tipje van de sluier oplichten. Ik heb begrepen dat men per persoon 4000 euro 

ter beschikking heeft. GroenLinks wil graag weten wat er per persoon met die 4000 euro 

is gebeurd. 

 

De VOORZITTER: Het CDA. 

 

De heer CATSMAN: Voorzitter, normaliter zou de heer Pen hierover vanuit de 

commissie Samenleving het woord voeren. Hij zit echter ook in de 
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Rekenkamercommissie en dus mag ik het stokje overnemen. Ook het CDA onderschrijft 

de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.  

 

Wel meen ik dat ook in de commissie is gezegd dat we de verhouding tussen vrijwilligers 

en beroepskrachten binnen Radius missen. We hebben de afgelopen jaren een 

verschuiving gemerkt van vrijwilligers die langzamerhand vervangen werden door 

beroepskrachten. Dit hadden we graag in het rapport gezien. Onze vraag is wat het 

college gaat doen met de aanbevelingen. Welke lering trekken we eruit richting DOCK? 

Gaan we ook in het prestatieplan van DOCK voor een vrijwilligersbeleid? 

 

Verder willen wij vragen om de focus richting de Wmo te draaien. We helpen mensen 

deel te nemen aan de samenleving.  

 

De VOORZITTER: De Actiepartij. 

 

De heer VRUGT: Ik ga kort op de motie in. Ik kende de motie niet, want anders had ik 

deze misschien ondertekend. Ik zal haar wel steunen. Ik moet wel vragen of we volgend 

jaar komen met een motie We laten ze echt echt niet los. We vragen om een rapportage, 

maar de brief van de vakbonden vraagt om iets concreters. De zes mensen die nog steeds 

rondlopen zouden nu aan de slag moeten kunnen bij de gemeente.  

 

Ook wij onderschrijven de conclusies van het rapport. De heer Hagen interrumpeerde dat 

we zo lang bezig zijn met de kaders en visie. Daar zijn we nu inderdaad lang mee bezig, 

maar ik heb niet het idee dat we er al zijn. Aanhakend bij wat de heer Catsman zei, hoop 

ik dat we met DOCK niet dezelfde fout maken. We kunnen Radius namelijk niet kwalijk 

nemen dat er steeds fors op de organisatie is bezuinigd. Ik hoop dat we dat niet nogmaals 

meemaken. 

 

De VOORZITTER: Partij Spaarnestad. 

 

De heer DE VRIES: Met name het vorige college mag zich aantrekken wat er is gebeurd 

met Radius. We hopen dat dit college met meer visie weet aan te sturen. 

 

De VOORZITTER: Zijn er nog andere sprekers? ChristenUnie/SGP. 

 

De heer VREUGDENHIL: Ik zit ook in de Rekenkamercommissie, dus ik zit hier met 

een dubbele pet. Als eenmansfractie kun je dit nu eenmaal niet scheiden.  

 

De situatie is begonnen in 1994 met het Spaarneconcern. Ik denk dat ik een van de 

weinigen ben die dit heeft mogen meemaken. Vervolgens hebben we stadsdeelorganisatie 

Oost gehad. In 1999 kwam Radius. Ik wil erop wijzen dat de Rekenkamer in 2003 en 

2004 een uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar de prestatieplannen. Daarbij zijn veel 

zinnige aanbevelingen naar voren gekomen. We kunnen niet ontkennen dat alle partijen 

tekortkomingen hebben, maar ik vind dat de gemeente te weinig heeft gedaan met de 

aanbevelingen die de Rekenkamer heeft opgesteld. Dat vind ik bijzonder 

betreurenswaardig. 
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Dan kom ik bij het huidige rapport van de Rekenkamercommissie. Alle aanbevelingen 

zijn natuurlijk perfect en we kunnen ze zo overnemen. In het rapport van Pro Facto 

springen twee dingen eruit. In de eerste plaats zou de gemeente iemand kunnen aanwijzen 

die zitting neemt in de raad van toezicht van een gesubsidieerde instelling. De 

Rekenkamercommissie vraagt naar een nota op dit punt en dit verzoek wil ik bij dezen 

onderstrepen. Pro Facto stelt ook voor om te werken met een soort stoplichtmodel. De 

Rekenkamer vraagt het college om ook hierover met een nota te komen. Ik wil graag dat 

het college op de meest korte termijn met een nota over deze twee punten komt. 

 

De VOORZITTER: Dan geef ik graag het woord aan wethouder Van Velzen. 

 

Wethouder VAN VELZEN: Eerst het volgende. U zegt terecht dat we niet moeten 

zwartepieten, maar ik wil wel iets zeggen. Het is terecht dat de aandacht van deze 

gemeenteraad vooral ligt bij de ex-werknemers van Radius die tussen wal en schip 

raakten op het moment dat hun werkgever in een faillissement terechtkwam. Maar dit 

college vindt het triest, dat degenen die daarvoor de uiteindelijke verantwoordelijkheid 

dragen de afgelopen maanden buiten beeld en schot zijn geraakt. Misschien had de 

gemeente strenger toezicht moeten houden, maar de zittende raad van toezicht heeft zich 

niet van zijn taak gekweten. Ook de zittende directie en interim-manager hebben dit niet 

gedaan. Ze hebben de gemeente met een enorm probleem opgezadeld door de begroting 

niet goed te keuren en hun taak neer te leggen toen het hen te heet onder de voeten werd. 

Deze gemeente heeft met stoom en kokend water een nieuwe raad van toezicht moeten 

zoeken om de zaak te kunnen continueren. Ze worden in de rapportage van de 

Rekenkamer genoemd, maar ik vind het belangrijk om dit toch te zeggen. 

 

Ten tweede, hebben de interim-directeur en de nieuwe raad van toezicht en – nadat de 

organisatie onder surseillance kwam – de bewindvoerder zich enorm ingespannen om te 

kijken of ze de zaak konden redden. De gemeente heeft ingestemd met het niet meer 

rapporteren van de taken die Radius volgens het prestatieplan moest uitvoeren. We 

hebben vastgesteld dat we Radius niet langer zouden houden aan het voor 100% 

uitvoeren van de taken, omdat duidelijk was dat het faillissement dan veel sneller was 

genomen dan nu het geval was. 

 

Ten derde heeft de gemeente besloten om het moment van subsidieverlening aanzienlijk 

naar voren te trekken om Radius liquiditeit te geven. Dit heb ik pas aan het college 

kunnen voorleggen toen ik hiertoe al besloten had. Toen het faillissement onvermijdelijk 

werd, heeft de gemeente ruim 400.000 euro overgemaakt aan Radius om de salarissen te 

kunnen betalen. Dit hadden we niet hoeven doen, want we waren hiertoe niet verplicht. 

Maar als de gemeente dit niet gedaan had, had het UWV de financiering van de salarissen 

overgenomen. Het probleem is dat het door de bureaucratie en de wettelijke regeling 

tussen de zes en acht weken duurt voordat de mensen hun laatste maand salaris krijgen. U 

moet mij maar uitleggen hoe iemand twee maanden doorkomt zonder salaris. Daarom 

hebben we besloten om de salarissen van die maand over te maken. U hebt in de 

rapportage kunnen vinden dat we dit bedrag hebben moeten afboeken. 

 

Daarna kwam er een discussie op gang binnen de raad en het college over wat wij 

moesten doen met de werknemers die door de volgende welzijnsorganisatie, in dit geval 

DOCK, niet aan een baan konden worden geholpen. Wij hebben als gemeente nu eenmaal 

geen ander instrument dan het mobiliteitsbureau. Het mobiliteitsbureau heeft hieraan 

gewerkt en ik constateer dat er veel ruis zit tussen de beleving van de een en de ander.  
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Mevrouw DE JONG: Wat bedoelt u daarmee? 

 

Wethouder VAN VELZEN: Daar bedoel ik precies mee wat ik zeg. Van de ene kant krijg 

ik informatie dat er flink aan getrokken wordt door mensen bij het mobiliteitsbureau en 

mensen daaromheen, maar de beleving van de mensen die het betreft is anders. 

 

De heer VRUGT: De eerste indruk krijgt u waarschijnlijk van het mobiliteitsbureau zelf. 

Of begrijp ik het verkeerd? 

 

Wethouder VAN VELZEN: Ik ben zo helder als glas over het feit dat ik dit hoor van het 

mobiliteitsbureau.  

 

De heer VRUGT: Ik begrijp dat zij u vertellen dat ze hard hun best doen. 

 

Wethouder VAN VELZEN: Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat de 

belevingswereld van beide partijen verschillend is. 

 

Mevrouw DE JONG: Hoe u het wendt of keert: daarmee hebt u een probleem. Als het 

verschil in perceptie zo groot is, zal boven water moeten komen wat de werkelijkheid is. 

 

Wethouder VAN VELZEN: Ik zal in september 2008 komen met de werkelijkheid. Als 

deze werkelijkheid voor de gemeente niet vrolijk is, kom ik er ook mee. 

 

Verder stel ik voor dat de bespreking in de commissie in beslotenheid plaatsvindt. We 

zullen de zaken voorleggen zoals ze zijn en dat werkt alleen als er namen genoemd 

kunnen worden. Anders moeten we in de rapportage ook de leeftijden en dergelijke 

schrappen. 

 

De heer VRUGT: Ik begrijp de commotie op de tribune, want het wordt meestal niet op 

prijs gesteld als wij met individuele gevallen komen. 

 

De heer HAGEN: Dat is heel gratuit, mijnheer Vrugt. 

 

Wethouder VAN VELZEN: Ik vraag alleen om een besloten commissievergadering. Op 

het moment dat u daarmee instemt, weet ik wat ik de komende acht weken moet doen.  

 

De VOORZITTER: Nee, mijnheer Hagen. 

 

De heer HAGEN: Jawel. Als de heer Vrugt dit mag zeggen, moet ik ook mogen. 

 

De VOORZITTER: Het gaat tussen de heer Vrugt en de wethouder. Ik weet niet wat het 

toevoegt als u iets gaat zeggen. Het is 21.45 en we hebben nog een hele agenda. Wilt u 

om 2.00 uur naar huis? De hardwerkende Nederlander maakt dit wel iets uit. Ik stel voor 

dat we verder gaan met de wethouder. 
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Wethouder VAN VELZEN: Ik weet precies welke mensen buiten de boot gevallen zijn en 

zal het tot mijn persoonlijke taak rekenen om iets te doen. Ik denk dat het verstandig is 

om op zo kort mogelijke termijn de gesprekken met de mensen te herhalen en ik zeg toe 

dat ik er persoonlijk bij ga zitten. Ik wil op dat moment wel een besloten vergadering.  

 

Er werd gerefereerd aan een brief van de ABVAKABO. Ik zal inhoudelijk niet ingaan op 

de brief, maar ik geef u wel het volgende. Op 16 april 2008 heb ik van de ABVAKABO 

een brief gekregen die direct aan mij is gericht. Op die brief heb ik tien dagen later 

antwoord gegeven door de telefoon te pakken, zoals gevraagd werd. Ik heb de 

ABVAKABO gebeld naar de betreffende meneer en kreeg de mededeling dat hij voor 21 

mei 2008 niet aanspreekbaar was. Hij had zijn mobiele telefoon niet bij zich en dus heb ik 

een e-mail gestuurd, waarin ik gevraagd heb of hij contact met mij op wilde nemen. Dit 

heeft hij niet gedaan. 

 

Mevrouw DE JONG: Voorzitter, aan het begin van zijn betoog zei de wethouder dat hij 

geen zwarte pieten zou uitdelen. Maar ik krijg de indruk dat er nu toch een zwarte piet 

wordt neergelegd. Ik vind dat ik het recht heb om te horen op welk punt u vindt dat de 

gemeente het niet goed heeft gedaan. Wat heeft de gemeente niet goed gedaan? Ik hoor u 

nu alleen over anderen. 

 

Wethouder VAN VELZEN: Mevrouw De Jong, u draait ijverig om de brij heen. Dat vind 

ik prima, maar... 

 

Mevrouw DE JONG: Ik heb meer de indruk dat u dit doet. 

 

Wethouder VAN VELZEN: Kunt u even schorsen? 

 

De VOORZITTER: Als u dat wilt, doen we dat. De vergadering is drie minuten 

geschorst. 

 

De VOORZITTER schorst de vergadering. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, de vergadering is heropend. Het woord is aan de 

heer Van Velzen.  

 

Wethouder VAN VELZEN: Ik zal de opmerking van GroenLinks laten voor wat ze is. Ik 

probeerde alleen uit te leggen dat in de brief van de ABVAKABO bepaalde stellingen 

worden ingenomen, maar ik zal besluiten met het volgende. Sinds de brief van 16 april 

2008 heeft de ABVAKABO drie keer toegezegd om contact met mij te zoeken, maar tot 

op de dag van vandaag is dit niet gebeurd. Daardoor verbaas ik me over brieven die 

binnenkomen. 

 

Mij lijkt het het verstandigst om zo snel mogelijk na het reces, uiterlijk voor eind 

september 2008, de zaak uit te diepen in een besloten commissievergadering. Ik zal u 

transparant en voor 100% inlichten. 

 

De VOORZITTER: Heeft iemand behoefte aan een tweede termijn? PvdA. 

 

Mevrouw LODEWEEGS: Ik dank de wethouder voor zijn antwoorden en toezegging. 

Wat net gebeurde, is iets dat ik absoluut niet wilde. De ruis op de lijn van de mensen waar 

het om gaat, is vreselijk en moet net als de ruis op de lijn van het mobiliteitsbureau 

duidelijk 'uitgeruist' worden. Er moet duidelijk aangegeven worden hoe er is omgegaan 
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met de motie We laten ze niet los. Daar heeft mijn fractie veel behoefte aan, niet in de 

laatste plaats vanwege de mensen zelf. 

 

Ik hecht er ook waarde aan te zeggen dat vanaf het moment dat we de motie hebben 

ingediend, mijn fractie betrokken is geweest en gebleven om deze mensen daadwerkelijk 

niet los te laten. Echt echt echt niet loslaten is echt echt echt niet loslaten, mijnheer Vrugt. 

 

De VOORZITTER: Anderen? De VVD. 

 

De heer HAGEN: De VVD vindt dat het college geen betere invulling kan geven aan de 

motie dan door de toezegging van de wethouder om persoonlijk bij de gesprekken te gaan 

zitten. De VVD meent dat het college met veel integriteit aan dit dossier heeft gewerkt. 

Dit zien we bevestigd door de toezegging van vandaag. We zijn een groot voorstander 

van een besloten vergadering, want we kunnen niet anders dan over individuele gevallen 

praten nu de volumes zo klein zijn. Je moet alles weten. Dit heeft niets te maken met een 

gebrek aan transparantie, maar heeft te maken met de raad juist en volledig informeren. 

 

De VOORZITTER: Het CDA? 

 

De heer CATSMAN: Voorzitter, alle waardering voor het antwoord van de wethouder, 

maar wij missen een antwoord op onze vraag welke lering het college trekt uit deze 

geschiedenis voor de verhouding met DOCK. 

 

De VOORZITTER: Er komt nog een tweede termijn. GroenLinks? 

 

Mevrouw DE JONG: Wij wachten de besloten vergadering in september 2008 af. We 

vragen de wethouder om per persoon aan te geven wat er met de 4000 euro is gedaan 

voor de overgebleven mensen. We vragen ook wat er gedaan is met de eerdere 

voorstellen van de ABVAKABO aan het mobiliteitsbureau, los van de voorstellen die de 

wethouder heeft gekregen. Het gaat nu te ver om hier dieper op in te gaan, maar ik denk 

dat het mobiliteitsbureau precies weet waar het om gaat. Ik hoop dat u hier tijdens de 

bijeenkomst op terug kunt komen. 

 

De VOORZITTER: Er zijn geen andere sprekers. Wethouder Van Velzen. 

 

Wethouder VAN VELZEN: Het antwoord op de laatste vraag is ja. Voor het antwoord op 

de vraag welke lering wij trekken, heb ik iets meer tijd nodig. De Rekenkamer vraagt om 

een verzakelijkte relatie tussen de gemeente en gesubsidieerde instelling met controle en 

dergelijke. Het vervelende is dat als de controle te veel opgevoerd wordt, de gemeente 

deelgenoot wordt van het geheel. Ik zal me daar de komende acht weken op beraden om 

te kijken of we dit op een pragmatische wijze kunnen invullen. Ik neem daarbij mee dat 

het per instelling kan verschillen, want niet alle gesubsidieerde instellingen kunnen over 

een kam geschoren worden. 

 

De VOORZITTER: We gaan stemmen. Allereerst breng ik in stemming de motie van 

PvdA, SP, VVD, D66, GroenLinks en D66. Wil iemand een stemverklaring afleggen? 
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Dat is niet het geval. Wie steunt deze motie? Dat is de hele gemeenteraad. Daarmee is de 

motie aangenomen. 

 

Dan stemmen we over het voorstel. Wilt u uw hand opsteken als u voor het voorstel 

stemt? Dat is unaniem aangenomen. 

 

16.B  ANTWOORD RKC INZAKE RADIUS 

 

De VOORZITTER: Ook dit voorstel is unaniem vastgesteld. 

 

 HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 

 

VERKOOP FUCA LEIDSEBUURT PANDEN RUYCHAVERSTRAAT 20-36 

 

De heer VRUGT: Uiteraard kunnen wij hier niet mee instemmen. Niet alleen vanwege de 

manier waarop het debat is verlopen, maar vooral vanwege de manier waarop het 

georganiseerd is. Binnen het krediet reserveren we geld om de laatste huurders uit het 

pand te krijgen zonder dat deze mensen zicht hebben op vervangende woonruimte, terwijl 

ze tien jaar woonduur hebben opgebouwd. Wij vinden dit geen nette manier van doen. 

 

De VOORZITTER: Vastgesteld. 

 

17.  VOORBEREIDINGSKREDIET HUISVESTING CENTRUM VOOR 

CULTUUREDUCATIE EN VRIJE TIJD 

 

Mevrouw EIKELENBOOM: Afgelopen dinsdag waren mevrouw Hoffmans, de heer Fritz 

en ik aanwezig bij het cultuurdebat dat werd georganiseerd door de SAMS. Ook daar 

bleek dat er behoefte is aan laagdrempelige cultuur, met name in Schalkwijk. Dat zit in 

dit plan en dus is de VVD hier zeer voor. We wensen de wethouder veel succes met het 

uitvoeren van dit plan. 

 

De VOORZITTER: We stellen het zo vast. 

 

18.  VOORBEREIDINGSBESLUIT 023 VMBO 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Mijn fractie gaat niet akkoord met dit voorstel. We zijn 

principieel tegen de grote nieuwbouw van de vmbo-scholen op locatie 023. 

 

De VOORZITTER: Vastgesteld. 

 

19.  KREDIETAANVRAAG REALISATIE TIJDELIJKE LIGPLAATSEN 

 

De heer DE VRIES: Wij vinden dit erg veel geld voor een tijdelijke ligplaats zonder 

winterstalling. We maken ons grote zorgen over wat ons staat te wachten met de 

Haarlemse Jachtclub, Wetterwille et cetera. Desondanks gaan we mee met het voorstel, 

want het is niet de schuld van de boteneigenaren dat ze weg moesten.  

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Wij zijn natuurlijk ook blij voor de ligplaatshouders. 

Misschien was het voorstel niet zo spoedeisend geweest als de wethouder in het verleden 

alerter had gereageerd. We zijn niet tegen de uitgaven van 5500 euro om de mensen ter 

wille te zijn en dus gaan we akkoord. 
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De VOORZITTER: Vastgesteld. 

 

20.  PLAN VAN AANPAK PREVENTIE SCHULDHULPVERLENING 

 

De heer VRUGT: Uiteraard gaan wij mee met dit plan. We zullen na het reces wel aan de 

orde stellen dat de rentedragendheid van de kredietverstrekking de commerciële lening 

hier en daar overstijgt. Daar heeft onze fractie zeer veel moeite mee. 

 

De heer DE RIDDER: In het kader van het armoedebeleid is slechts één zaak belangrijker 

dan goede mogelijkheden voor schuldsanering, namelijk preventie. Daarom juichen we 

dit plan toe. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Preventie is natuurlijk mooi en we zijn er voor. We hebben 

wel onze twijfels over de 70.000 euro voor het project Cursussen voor jongeren. De 

wethouder heeft in de commissie aangegeven dat ze na anderhalf jaar wil evalueren en 

daar kijken wij met spanning naar uit. Tot dat moment willen we dit voorstel steunen. 

 

De VOORZITTER: Vastgesteld. 

 

21.  AANVULLEND KREDIET NIEUWBOUW VMBO 

 

De heer VRUGT: Het is jammer dat er al geld bij moet. Desondanks zijn we blij dat de 

wethouder het advies van onze fractie heeft opgevolgd en bezuinigingen heeft weten te 

vinden op veel onderdelen van het plan die niet ten koste gaan van het gebouw maar 

waren geoffreerd als overbodige meerkosten door (onder)aannemers. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Er moet meer geld bij. In het investeringsplan was er 2 

miljoen euro voor deze nieuwbouw gereserveerd. Nu is het 4 miljoen euro. Wij zien dit 

als een bodemloze put en kunnen niet instemmen met dit voorstel.  

 

De heer PEN: Ik vreesde al dat mevrouw Van Zetten op deze manier zou reageren. Wij 

vinden dit geen bodemloze put en hopen dat de raad positiever gaat praten over het vmbo. 

Wethouder, ga zo door. 

 

De heer KROPMAN: Ik moet me aansluiten bij de heer Pen. Het is belangrijk dat de 

vmbo-scholen er komen. Wat nu op tafel ligt, sluit aan bij de verwachting die vorig jaar 

geschetst is. Ga zo door. 

 

De VOORZITTER: Vastgesteld met een tegenstem van D66. 

 

22.  INTERPELLATIE D66 MORELE STEUN AAN ZIMBABWE 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: De laatste paar weken is er elke dag nieuws over Zimbabwe. 

Wij hebben een band met de Zimbabwaanse bevolking. De oppositieleider Tsvangirai zit 

nu in de Nederlandse ambassade. Minister Verhagen belt met de ambassade en 

Tsvangirai. Eerlijk gezegd vind ik dat wij het niet aan ons voorbij kunnen laten gaan om 



 

                      26 juni 2008     

 

 

 

 

546 

een steunbetuiging over te brengen aan de mensen in Zimbabwe. Ik vraag daarom aan de 

raad om een brief aan de ministers te schrijven om deze mensen een hart onder de riem te 

steken. Het gaat me nu niet om de stedenband, maar een blijk van sympathie. 

 

De heer MULDER: Mag ik mevrouw Van Zetten een vraag stellen? Het klinkt 

sympathiek, maar ik vraag me af of we politieke statements richting de regering moeten 

maken gezien de apolitieke, materiële steun die we aan de bevolking geven. Bent u niet 

bang dat u met deze brief onze steun in gevaar brengt? 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: De situatie is op dit moment zo wanhopig dat dit op het 

moment niet meer uitmaakt. Wij vinden dat mensenrechten erg belangrijk zijn en ik neem 

aan dat uw fractie dit ook vindt. Ik neem niet aan dat onze mensen in Mutare gevaar 

lopen als wij een brief schrijven aan de minister met de vraag onze sympathie over te 

brengen aan de oppositieleider. 

 

De heer VRUGT: Ik wil hier graag op reageren. Ik denk dat de heer Mulder niet bang 

hoeft te zijn, aangezien de stedenband een niet-overheidsinstelling is. Het verbaast mij 

wel dat D66 meer waarde hecht aan een brief met morele steun dan aan de feitelijke steun 

die deze stichting sinds jaar en dag aan de bevolking geeft. Gelet op het standpunt van 

D66 over deze stedenband verbaast mij dit. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Mij gaat het om de boodschap die we overbrengen aan de 

Haarlemmers. We laten vijftien jaar merken dat we de derde wereld belangrijk vinden. 

We hebben een gelijkwaardige band met een land in Afrika. Nu zien de mensen op het 

journaal en in de krant (zelfs in het Haarlems Dagblad) elke dag berichten over hoe erg 

het daar is. Wij zijn vertegenwoordigers van de bevolking van Haarlem en kunnen niet 

met toegeknepen billen wachten op de oplossing. We moeten onze stem laten horen. 

 

De VOORZITTER: Hebt u een interruptie, mijnheer Hagen? 

 

De heer HAGEN: Een interruptie en een bijdrage, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Kunt u deze twee niet samenvoegen? 

 

De heer HAGEN: Nee, want de bijdrage komt van iemand anders. 

 

De VOORZITTER: U hebt geen spreektijd meer, dus houdt u het bij een interruptie. 

 

De heer HAGEN: Ik ben keurig in debattijd bezig. Daarom is het een interruptie. Tegen 

de heer Mulder wil ik zeggen dat dit dossier niet gepolitiseerd kan worden, want het is 

een politiek dossier. We hebben het al gepolitiseerd door een stedenband aan te gaan. Als 

het geen politiek dossier was, had het niet thuisgehoord in deze raad. 

 

De VOORZITTER: Ik ga de motie in stemming brengen. Wie wil er een stemverklaring 

afleggen? 

 

De heer MULDER: Ik heb me enigszins laten overtuigen door het antwoord van 

mevrouw Van Zetten. Het blijft een motie waarvan het bijna onmogelijk is deze niet te 

steunen, maar het is toch symboolpolitiek. Desondanks stemmen wij voor. 
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Mevrouw BOSMA: Wij steunen deze motie ook. Als het gaat om een ernstige schending 

van mensenrechten hebben wij als raad de verplichting om onze steun uit te spreken. Dat 

doen wij als VVD ook. 

 

De heer ELBERS: In verband met de kaders waarbinnen de jumelage zich afspeelt 

(zelfstandig, maar ingekaderd binnen gemeentelijk verband) vind ik het juist om nu een 

signaal af te geven. Ik steun de motie.  

 

De heer CATSMAN: Wij hebben hier net enig overleg over gehad. Wij vinden dit meer 

een landelijke kwestie, hoe sympathiek de motie ook is. Uit principe steunen we deze 

motie niet. 

 

De heer VREUGDENHIL: Je moet nooit voor de troepen uitlopen, maar ik denk dat we 

best een signaal af kunnen geven nu de situatie ernstiger is geworden. Het signaal zou 

ook uitgebreid kunnen worden naar mensen die er in deze wereld echt toe doen, zoals de 

premiers van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of Zuid-Afrika. 

 

De VOORZITTER: Willen degenen die de motie steunen hun hand opsteken? Dat is de 

raad met uitzondering van het CDA. Het college zal de motie uitvoeren. 

 

23.  INTERPELLATIE PARTIJ SPAARNESTAD WIJZE VAN BEANTWOORDING 

VAN WETHOUDER DIVENDAL OP GESTELDE VRAGEN BIJ DE 

KADERNOTA VAN 16, 18 EN 19 JUNI 2008 

 

De heer DE VRIES: Gezien de tijd ga ik mijn stuk niet voorlezen. De centrale vraag is 

hoe goed wethouder Divendal heeft getracht eerlijk antwoord te geven op de diverse 

vragen die vorige week gesteld zijn tijdens de behandeling van de kadernota. Vanochtend 

lees ik in het Haarlems Dagblad dat hij jokte over de Sint Nicolaasbrug.  

 

Voor ons van Partij Spaarnestad was de maat vol toen wij op een van onze vragen het 

volgende antwoord kregen: de gemeente heeft alle rechtszaken over de Schoterbrug 

gewonnen en zal ze allemaal winnen. U weet dat ik toen heb gezegd dat de wethouder 

liegt.  

 

Wij vinden dat de uitspraak niet gemogen had, alleen al uit fatsoen tegenover de 

gedupeerden. Los van het feit dat u loog.  

 

Ik kreeg het verzoek van voorzitter Overbeek om tijdens de eerstvolgende 

raadsvergadering aan te tonen dat de wethouder loog. In het stuk staan drie zaken 

genoemd waarbij de gemeente wel degelijk is teruggefloten.  

 

1) De beroepen van de Stichting Milieu- en Natuurbescherming Kennemerland 

(SMNK) en de Stichting Landschap, Architectuur en Stedenbouw (LAS). 

Rechtszaak van 19 mei ’08.                                                                                         
Uit de brief van de rechtbank van 19 juni ’08 (ref.1) blijkt dat de Stichting 

Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) is aangewezen als deskundige voor het 
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instellen van een onderzoek. Zij moeten adviseren over de gevolgen van de 

uitbreiding van het bedrijventerrein voor de verkeersstromen en ook over het door 

de gemeente gebruikte verkeersmodel. M.a.w. de gemeente heeft hier in deze 

zaak niet gewonnen, maar moet toestaan dat een externe deskundige de 

verkeersvoorspellingen controleert omdat de rechter blijkbaar niet overtuigd was 

van de juistheid daarvan. Wethouder Divendal beweert ook deze zaak te zullen 

winnen, maar niet hij gaat daarover doch de StAB en de rechter. Als de StAB 

twijfels heeft bij de juistheid van de verkeersprognoses dan zal dat gevolgen 

hebben. 

2) De beroepen van de HJC. 
Op 17 maart ‘08 werd de gemeente door de rechter teruggefloten. Aangezien de 

rechter vond dat het veiligheidsrapport m.b.t. de huidige en toekomstige locatie 

van de HJC naar de Wetterwille onvoldoende uitsluitsel gaf m.b.t. de veiligheid, 

moest de gemeente betreffende rapport over laten maken. De gemeente heeft dus 

niet gewonnen. Later gaf de gemeente de HJC  blijkbaar gelijk dat t.g.v. de 

Schoterbrug de HJC uit veiligheid niet naar de plek van de Wetterwille kon 

worden verhuisd. Onder voorwaarde dat de HJC de rechtszaak m.b.t. de 

veiligheid niet zou voortzetten stelde de gemeente voor de HJC te verhuizen naar 

Schoteroog. Omdat er weinig tot geen voortgang was te bespeuren in deze 

verhuisplannen heeft de HJC blijkbaar alsnog betreffende rechtszaak op 19 mei 

’08 doorgezet. Of het 2
e
 veiligheidsrapport aantoont dat de veiligheid ter plaatse 

gewaarborgd is moet blijken uit de uitspraak van deze rechtszaak. 

3) De beroepen van de firma Meuwissen industrie. 
Volgens de gemeente zou er geen milieuprobleem zijn met de aanleg van het 

zandtalud op het RIDSterrein, alles was onderzocht en Meuwissen had niets te 

vrezen. Bovendien zou er nog een Wet bodem bescherming (Wbb) besluit komen 

met alle waarborgen er omheen. Zoals inmiddels bekend is werd het zandtalud 

aangelegd zonder dat de gemeente zich aan de procedure hield. Op 17 december 

’07 diende een kort geding om de zandaanvoer naar de zandterp op het 

RIDSterrein onmiddellijk te doen stoppen. De rechter bepaalde dat de 

zandaanvoer onmiddellijk gestopt moest worden totdat de gemeente zich aan de 

voorschriften van de Wbb zou houden. Deze zaak heeft de gemeente dus niet 

gewonnen.     

 

 

Ik sta wel stil bij een algemene opmerking. Wij van Partij Spaarnestad vragen ons af 

wanneer er sprake is van winnen. Als het dictum luidt ‘vorderingen afgewezen’ betekent 

dat niet dat de rechtszaak is gewonnen. Het gaat om de inhoud van de overwegingen. 

Indien de gemeente toezeggingen doet, heeft de andere partij geen belang meer en wordt 

haar vordering afgewezen. Op dat moment lijkt het alsof de gemeente de zaak gewonnen 

heeft, maar dit is in feite een schijnoverwinning.  

 

Dankzij genoemde beroepen heeft de rechtbank bepaalde ontwikkelingen tegengehouden 

en omgebogen. Ook heeft de rechtbank toezeggingen bij de gemeente afgedwongen. 

Onder meer is gebleken dat in de veiligheidskwestie van de Schoterbrugpeilers de 

Haarlemse Jachtclub met recht tegen de voorgenomen verhuizing naar de Wetterwille 

heeft geprocedeerd. Het laat zich raden hoe het zou zijn verlopen zonder de procedures 

die de Haarlemse Jachtclub heeft gevoerd en de toezeggingen die zijn gedaan.  

 

Als de firma Meeuwse Industrie niet had geprocedeerd, had de rechter niet de brief van 

de gemeente kunnen afdwingen waarin de voornaamste zorgen van dit bedrijf weg zijn 

genomen, namelijk het op termijn door de gemeente aangesproken worden als bevoegd 
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gezag WBB op een mogelijke toename van de concentratie van de stoffen als gevolg van 

handelingen door derden of in de omgeving van het Ritsterrein. Nu blijkt dat deze zaak 

veel gecompliceerder ligt dan werd voorgesteld. De brief die de Raad van State een half 

jaar geleden afgedwongen heeft van de gemeente, is nog steeds in behandeling. 

 

Als je zo naar deze zaken komt, heeft de gemeente door de toezeggingen – die meestal 

pas op de zitting zijn gedaan – niet veel gewonnen. Bovenstaande voorbeelden maken 

duidelijk dat de gemeente zeker driemaal door de rechter is gedwongen om de klager zijn 

zin te geven. Wethouder Divendal, uw uitspraak dat de gemeente alle rechtszaken over de 

Schoterbrug heeft gewonnen en zal winnen, is onjuist. Ik verzoek u om hierop te 

reageren. 

 

De VOORZITTER: Dat gaat de wethouder nu doen. 

 

Wethouder DIVENDAL: Ik denk dat de essentie van de reactie van het college is dat er 

overeenkomst zit tussen de bewoordingen die ik heb gebruikt over de rechtszaak en de 

ergernis die de heer De Vries ervaart bij onvoldoende beantwoording van zijn vragen 

door het college. Bij een kadernotabehandeling reageert het college vaak schriftelijk of 

kort op veel vragen en moties die recent in de commissie zijn geweest. Ik kan me 

voorstellen dat dit frustrerend is en dat u dit anders zou willen, maar het feit is dat er over 

de Schoterbrug een meerderheidsbesluit ligt van de gemeenteraad. 

 

De heer DE VRIES: Waarom gaat u niet in op mijn vraag? 

 

De VOORZITTER: Het komt, mijnheer De Vries. 

 

Wethouder DIVENDAL: Er is een ruim meerderheidsbesluit van de raad over de 

Schoterbrug.  

 

Net als u heb ik een overzicht verstrekt aan de raad van de rechtszaken die hebben 

plaatsgevonden. Ik ben het met u eens ben dat een rechtszaak waardevol kan zijn voor 

eisers omdat ze gehoord worden en er soms procedureel zaken veranderen. De essentie is 

echter dat in geen van deze 23 rechtszaken tegen de gemeente is gezegd dat zij de brug 

niet mag bouwen, zij haar besluit terug moet draaien of dat zij verkeerde dingen heeft 

gedaan.  

 

Ik hoef niet te praten in termen van winnen of verliezen, want het gaat er ons om dat er in 

deze gemeenteraad in meerderheid besluiten worden genomen. De meerderheid van de 

raad vraagt het college ook om slagvaardig aan de gang te gaan in de stad om besluiten 

uit te voeren die u hebt genomen. Dit betekent dat er soms partijen zijn die naar hun goed 

recht willen dat de rechter de gemeente terugfluit.  

 

Het college kan constateren dat een aantal van de 23 rechtszaken nog loopt. Daarin zijn er 

tussenvonnissen, hoger beroepen of de vraag om aanvullend advies. In twee zaken is de 

gemeente aangesproken op de procedure, maar heeft op inhoud gelijk gekregen. 
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De heer DE VRIES: Ik vraag om een korte schorsing. 

 

De VOORZITTER schorst de vergadering. 

 

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Het woord is aan de heer De Vries. 

 

De heer DE VRIES: Helaas blijf ik van mening dat u buitengewoon onduidelijk blijft in 

het beantwoorden van vragen, mijnheer de wethouder. 

 

De VOORZITTER: Zijn er nog mensen die het woord willen voeren? Dat is niet zo.  

 

We gaan deze vergadering sluiten. Ik merk daarbij op dat dit de laatste vergadering is van 

de heer Nagtegaal. Ik wil hem kort toespreken. Mijnheer Nagtegaal, Kees, je hebt een 

half jaar met veel elan in onze raad gefunctioneerd. Ik denk dat ik daaraan toe mag 

voegen: met zichtbaar plezier en in volle overtuiging. Je bent een actief lid van de 

commissie Ontwikkeling. Vanavond hebben we wederom gezien hoe belangwekkend 

deze commissie is vanwege de zwaarte van de onderwerpen die er spelen: 

bestemmingsplannen, bruggen, herstructurering, et cetera. Namens de SP heb jij hier op 

een goede manier de standpunten naar voren gebracht. Ik wil je hier namens de raad 

hartelijk voor bedanken. Ik ben ervan overtuigd dat je dit raadswerk erg zult missen. Ik 

denk niet dat wij je in dit huis zullen missen, omdat je ongetwijfeld betrokken zult blijven 

bij de fractie en je hier nog veel zult laten zien. Als blijk van waardering mag ik je een 

fotoboek aanbieden over onze mooie stad Haarlem, vergezeld door een bos bloemen 

waarvan ik me afvraag of je er thuis een vaas voor hebt. 

 

De heer NAGTEGAAL: Voorzitter, bedankt voor dit mooie fotoboek. Het krijgt een 

goede plaats in mijn kast. Ik wil mijn collega's bedanken voor de goede samenwerking. 

Twee afdelingen wil ik nadrukkelijk bedanken voor hun steun: de bodedienst en de 

griffie. Met name wil ik Karin Duin uit de griffie noemen, die veel voor mij en ons allen 

heeft gedaan en geregeld. 

 

De VOORZITTER: Dan ga ik de vergadering besluiten. Het is zeer tegen mijn principes 

om na 23.00 uur te vergaderen, maar in dit geval is het goed gegaan. Ik wil iedereen 

bedanken voor de geweldige discipline en ik wens iedereen een goed reces toe. 

 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 23.25 uur. 

 

Vastgesteld in de vergadering van 28 augustus 2008.  

 

De griffer,        De voorzitter, 

 

 

 

mr. B. Nijman        mr. B.B. Schneiders 


