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Voorzitter: de heer B.B. Schneiders 
  De heer J.J. Visser (CDA) – waarnemend voorzitter bij punt 8 
Griffier:  mevrouw J. Spier 
Wethouders:  de heer E.P. Cassee, de heer J.C. van der Hoek, mevrouw 

J. Langenacker, mevrouw C.Y. Sikkema en de heer M. Snoek 
 
Aanwezig zijn 38 leden: de heer M. Aynan (PvdA), de heer A. Azannay (GroenLinks 
Haarlem), de heer R.H. Berkhout (GroenLinks Haarlem), de heer A.F. Bloem (SP), de 
heer J. Boer (VVD), de heer M.H. Brander (PvdA), mevrouw I.C. Crul (Actiepartij), 
mevrouw A. Dekker (D66), de heer G.B. van Driel (CDA), de heer M. El Aichi (CDA), 
de heer J. Fritz (PvdA), de heer F.H. Garretsen (SP), de heer B. Gün (GroenLinks 
Haarlem), de heer W. van Haga (VVD), mevrouw M.D.A. Huysse (GroenLinks 
Haarlem), de heer E. de Iongh (D66), de heer R.G.J. de Jong (VVD), mevrouw J. van 
Ketel (SP), mevrouw S.K. Klazes (GroenLinks), mevrouw F. de Leeuw (Ouderenpartij 
Haarlem), de heer B. van Leeuwen (D66), mevrouw D. Leitner (D66), mevrouw D. van 
Loenen (PvdA), de heer G. Nederbragt (D66), mevrouw S. Özogul (SP), mevrouw E. de 
Raadt (CDA), de heer A.P.D. van den Raadt (Trots), mevrouw A. Ramsodit (PvdA), de 
heer M.J.A.E. van Rijssenbeek (D66), mevrouw M.C.M. Schopman (PvdA), mevrouw 
H.A. van der Smagt (VVD), de heer F.N.G. Smit (OPH), de heer P. Spijkerman (D66), 
mevrouw M.A. Sterenberg (VVD), de heer F.C. Visser (ChristenUnie), de heer J.J. Visser 
(CDA), de heer J. Vrugt (Actiepartij) en mevrouw L.C. van Zetten (D66) 
 
Afwezig: mevrouw M. Pippel (D66) 
 
 OPENING  
 
De VOORZITTER: Dames en heren, welkom allemaal. We gaan beginnen. Ik meld u dat 
mevrouw Pippel afwezig is. 
Wellicht hebt u gehoord of in de krant gelezen dat een van onze bodes onlangs is 
overleden en daarom wil ik u vragen op te staan zodat we een woord ter nagedachtenis 
kunnen spreken. Onze bode Henk van der Reep is overleden op 22 juni jongstleden. Dat 
gebeurde na een lang ziekbed. Henk was ruim dertig jaar in dienst van de gemeente. 
Raadsleden, ook veel van uw voorgangers, wethouders en burgemeesters hebben hem 
vooral leren kennen als een gastheer van de klassieke soort met bij de deur een hartelijk 
welkom voor iedereen. Zijn collega’s konden altijd op hem rekenen. Henk verliet het 
pand nooit voordat het werk gedaan was en zelfs daarbuiten was hij altijd oproepbaar. 
Gedurende zijn afwezigheid, de laatste twee jaar vanwege zijn ziekte, wilde hij graag op 
de hoogte blijven van het reilen en zeilen op het stadhuis en daaruit bleek een grote 
betrokkenheid. Hij was zeer betrokken bij zijn werk en zijn collega’s en dat was 
wederzijds en dat is ook de reden dat dit hard is aangekomen bij de bodedienst. We 
gedenken een bijzondere collega en bode en we wensen zijn vrouw en twee zoons alle 
sterkte toe bij de verwerking van dit verlies. Laten we een moment stil zijn.  
Dank u wel. 
Dan geef ik even het woord aan de heer Aynan. 
 
De heer AYNAN: De raadsleden, maar ook de perstafel en de griffietafel hebben iets 
aangetroffen en dat is een dadel. Ik heb dat neergelegd zodat u daar straks van kunt 
genieten. Zondag is de ramadan begonnen en dan is het de bedoeling dat degenen die 
daaraan willen meedoen, overdag vasten, dus niets eten en niets drinken. Het zijn hele 
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lange dagen. Pas bij zonsondergang mag er gegeten en gedronken worden. Voor degenen 
die eraan meedoen, veel sterkte. Voor degenen die er niet aan meedoen, eet smakelijk. 
 
De VOORZITTER: Bedankt mijnheer Aynan. Dan moeten we een kiescommissie 
benoemen die in actie komt bij agenda punt 10, de benoeming in het algemeen bestuur 
van twee gemeenschappelijke regelingen. Ik wil mevrouw Huysse, de heer Van den 
Raadt en de heer El Aichi vragen of zij straks de kiescommissie willen vormen.  
Dan heb ik nog de mededeling dat onze griffier, mevrouw Spier, natuurlijk in eerste 
instantie een proeftijd had zoals dat gebruikelijk is, maar dat wij, en u allen, althans een 
vertegenwoordiging uit uw midden, hebben besloten om haar in vaste dienst te nemen. 
Daarmee feliciteer ik haar van harte. 
 
0. VRAGENUUR 
 
Mevrouw DEKKER: Naar aanleiding van een aantal signalen die D66 Haarlem heeft 
ontvangen met betrekking tot de doorstroom van vmbo-t-leerlingen naar de havo, hadden 
wij een aantal vragen. De eerste vraag. Bent u ervan op de hoogte dat leerlingen uit 
vmbo-t die willen doorstromen naar de havo, grote moeite hebben om een plek te vinden 
op een openbare middelbare school in de regio? Zo ja, hebt u zicht op het aantal kinderen 
dat hiermee te maken heeft? De tweede vraag. Hebt u er zicht op waarom het voor deze 
groep kinderen wordt bemoeilijkt om door te leren? De derde vraag. Kunt u garanderen 
dat alle leerlingen die vanuit het vmbo-t willen doorstromen naar de havo binnen 
afzienbare tijd een plek aangeboden krijgen op een openbare middelbare school in de 
regio? Dan nog een aantal aanvullende vragen. Bent u ervan op de hoogte dat de 
openbare middelbare scholen ieder afzonderlijk ingangseisen hanteren voor instromers 
vanuit vmbo-scholen, dus diverse ingangseisen en zo ja, bent u het met D66 eens dat 
uniforme ingangseisen wenselijk zijn om de instroom van kinderen te vereenvoudigen en 
op die manier gelijke kansen op instroming te bevorderen? De laatste vraag. Ziet u een 
mogelijkheid om met de schoolbesturen over een uniform ingangssysteem in gesprek te 
gaan? 
 
Wethouder SNOEK: U vraagt me, ben ik op de hoogte? Ja, ik heb van diverse ouders 
hierover mails ontvangen. Het is natuurlijk zorgelijk als een kind nee te horen krijgt 
wanneer hij een opleiding heeft afgerond en vol enthousiasme aan een vervolgopleiding 
wil beginnen. Dat heeft zeker mijn aandacht. U vraagt waarom dit gebeurt. Daarop kan ik 
op twee manieren antwoorden. De ene is, dat er de afgelopen jaren een hoge druk is 
ontstaan op de stroming havo. Dat heeft te maken met toelatingseisen en hoe het met 
Cito-scores werkt en we hebben dat ook bij de lotingsproblematiek al eerder met elkaar 
besproken. U vraagt mij of ik kan garanderen dat iedereen een plek krijgt en of ik weet 
over hoeveel leerlingen het gaat. Het ging dit jaar om 150 leerlingen die wilden zij-
instromen. Dat is een fors aantal en 45 van hen ondervonden problemen om in te stromen. 
Het kunnen er overigens meer zijn die niet aan de toelatingseisen voldeden, want soms 
sluit een pakket van het vmbo-t niet aan op de havo en dan kun je eenvoudig weg niet 
instromen. Dan zou je aanvullende vakken moeten volgen. Het goede nieuws is dat 
vandaag de scholen bij elkaar hebben gezeten in een tweede gespreksronde die hiervoor 
nodig was en dat voor ieder kind een plek gevonden is. De ouders worden vandaag en in 
de komende dagen gebeld en als het goed is, hoop ik dat ook de mensen die u en mij 
benaderd hebben, een dezer dagen te horen krijgen dat voor hun kind een plek is 
gevonden. Het moet bijvoorbeeld niet zo zijn dat ze doorverwezen worden naar 
avondonderwijs. Ik heb me laten verzekeren dat, door het gesprek dat de schoolbesturen 
hierover vandaag met elkaar hebben gevoerd, dat niet gaat gebeuren. Het tweede 
onderdeel van de vraag is de uniformiteit, het verschil in de toelatingseisen en de vraag of 
we dat niet zouden moeten uniformeren. Eigenlijk vind ik van niet. Ik sta voor een divers 
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onderwijsveld waarbij er verschillende scholen zijn met verschillende profielen en 
waarbij leerlingen en ouders ook iets te kiezen hebben. De ene ouder wil liever naar de 
ene school en de andere naar een andere. Ik zou niet voor die regelreflex willen kiezen. Ik 
zou dus niet willen zeggen het te uniformeren, maar laten we nu die diversiteit laten 
bestaan. Dat deel ik niet met u. 
 
Mevrouw DEKKER: Bij die vraag over uniformering ging het er ook om dat bij de ene 
school soms alleen een rapport hoeft te worden overlegd en bij de andere school van elke 
docent een soort referentie moet worden overlegd, inclusief gymdocenten, over de 
houding van het kind et cetera. Is dat niet een heel vreemd verschil? 
 
Wethouder SNOEK: We kennen hier in Haarlem opleidingen die echt een sportprofiel 
hebben. Dat maakt die opleiding ook heel populair. Ik kan me voorstellen dat zo’n school 
eerder om een referentie van een sportdocent vraagt van de vooropleiding dan een andere 
school. Ja, ik vind het bij de diversiteit van het veld passen dat er verschillende eisen 
gesteld worden aan de toelating. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar de volgende, de heer Vrugt over de huisvesting 
kunstenaars op locatie Volksuniversiteit. 
 
De heer VRUGT: Heel recent kregen wij te horen dat het collectief van kunstenaars dat 
voorheen in de Phoenixstraat gevestigd was en nu sinds krap twee jaar een onderkomen 
had gevonden ter compensatie in de Volksuniversiteit nu al weer binnen anderhalve 
maand weg zou moeten. Inmiddels is mij duidelijk geworden dat dat noodzakelijk zou 
zijn omdat over een jaar het ECL daarvan gebruik zou willen maken. Tot die tijd heeft het 
collectief twee lokalen nodig – zo heb ik begrepen. Die twee lokalen zijn daar natuurlijk 
ruimschoots voorhanden. Het lijkt ons nogal prematuur om deze groep hier nu uit te 
zetten. Wij horen graag van de wethouder of deze lezing klopt. Als het al zo is, roepen we 
de wethouder op te kijken of we een van de vele leegstaande panden ter beschikking 
kunnen stellen. Daar hebben we er nogal wat van voorradig. Daar lijkt de gemeente nu 
weinig toe genegen en dat zou ik toch erg jammer vinden. 
 
Wethouder CASSEE: De actualiteit van deze vraag is zodanig, dat ik geen 
diepteonderzoek heb gedaan. Ik weet wel dat de afspraken die zijn gemaakt op 1 augustus 
verlopen. Ik weet, maar niet meer dan dat, dat er sprake van is dat er mogelijkerwijs een 
verzoek komt van het ECL voor lokalen, maar dat moet ook met mijn collega Snoek nog 
worden doorgesproken volgens mij. Wat betreft de mogelijke beschikbaarheid van andere 
en de toegankelijkheid van de afdeling die daarover gaat om dat met betrokkenen te 
regelen, daar weet ik het fijne niet van. Ik zal dat morgen checken en u daarover 
schriftelijk informeren. 
 
De VOORZITTER: Dan een vraag van de heer Van den Raadt over de inzet van de 
vrijwillige brandweer bij de brand in de Grote Houtstraat. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Ik had wat vragen gesteld over die aangelegenheid en daar 
heb ik voor een deel antwoord op gekregen. Ik vroeg onder andere of de vrijwillige 
brandweer misschien niet sneller was geweest. De aanrijtijden zouden allemaal prima 
zijn. Er is geen gevaar geweest. Dan lees ik toch in de krant dat bijvoorbeeld de 
Heemsteedse brandweer wel ergens voor een paaltje heeft gestaan. Ik begrijp ook dat de 
vrijwillige brandweer niet wordt opgeroepen, want die zitten in een proces omdat ze 
regels overtreden hebben en er wordt gewacht op de uitslag van het onderzoek. Wanneer 
is dit onderzoek klaar en krijgen wij dan nog te horen hoe dat is afgelopen? Ook werd 
gezegd dat de vrijwillige brandweer niet wordt opgeroepen bij grote en middelgrote 
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branden, maar toch zijn bij het nablussen en het opruimen wel vrijwilligers uit 
Bennebroek en Halfweg ingezet, begrijpen wij. Wat zijn nu precies de voorwaarden voor 
het inzetten van vrijwilligers en wat zijn de kosten van het onderzoek en het niet inzetten 
van de vrijwilligers? 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Er is inderdaad brand geweest in de Grote Houtstraat. Ik 
ben er zelf ontzettend trots op, ik hoop u ook, dat die zo goed geblust is door onze 
brandweer en dat alle andere hulpdiensten daar ook uitstekend werk hebben verricht. Ik 
ben er ook geweest en ik heb ze gecomplimenteerd. Het was ook heel aardig om te zien 
dat er veel mailtjes zijn binnengekomen van allerlei betrokkenen om te vertellen hoe blij 
ze zijn met het optreden van de brandweer. U hebt gevraagd of de vrijwilligers van Oost 
zijn ingezet. Het antwoord is nee, dat hebt u al op de mail gekregen, want die zijn alleen 
in de avonduren beschikbaar. Het klopt overigens ook dat ze niet ingezet waren als ze wel 
beschikbaar waren geweest. Ik heb u eerder hier in de raad verteld dat naar aanleiding van 
de protestacties onderzoek is ingesteld door de commandant omdat er problemen waren 
bij bevelvoerders in de samenwerking. Er mag geen enkele twijfel over bestaan dat men 
doet wat de bevelvoerder ter plekke vindt. Dat moet onderzocht worden en dat onderzoek 
zal binnenkort klaar zijn. Dat is natuurlijk in eerste instantie een aangelegenheid van de 
commandant, een interne kwestie, of er voldoende vertrouwen is om een ploeg in te 
zetten. Gelet op de politieke gevoeligheid zal ik u daarover uiteraard berichten. Het klopt 
inderdaad dat er wel andere vrijwilligerskorpsen zijn ingezet en dat heeft eenvoudigweg 
te maken met het feit dat die een positie en een dekkingsplan hebben en wel overdag 
beschikbaar zijn. Niet alle omliggende gemeenten die in de veiligheidsregio acteren, 
hebben een volledige beroepsbrandweer zoals wij dat in Haarlem wel hebben. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Ik begrijp dus dat die andere vrijwilligers wel ’s avonds 
werden ingezet 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Overdag. 
 
De heer VAN DEN RAADT: U zegt lopende het onderzoek, maar ik begreep dat het 
onderzoek afgelopen donderdag al was afgerond. Dat loopt dus nog steeds, dat 
onderzoek? 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Waarschijnlijk hebt u zulke goede contacten daar, dat u 
sneller op de hoogte bent dan ik. Ik wacht de informatie van de regionale commandant af 
en ik rapporteer u daarna daarover. 
 
De VOORZITTER: Dan wilt u ook nog een vraag stellen over betaald voetbal en een 
stagetraject. Gaat u gang. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Ik had een heel mooie motie klaarliggen, maar die mag 
alleen worden ingediend als je het er ooit over gehad hebt in een commissie. Ik heb het er 
wel bij de kadernota over gehad, maar dat telt dan niet. Jammer. Nu is mijn vraag of het 
klopt dat er morgen door wethouder Snoek gesproken gaat worden over dit onderwerp 
met geïnteresseerde personen. Ik ben natuurlijk groot voorstander van de terugkeer van 
betaald voetbal maar niet tegen elke prijs. Daarom had ik bedacht dat we als gemeente 
Haarlem konden zorgen voor goede stages en leerwerkplekken door het opknappen of de 
nieuwbouw van een stadion te combineren met een mooi meester-gezeltraject. Ik verzoek 
de wethouder dan eens te informeren of partijen, ondernemers die betaald voetbal willen 
terug hebben, daarnaar oren hebben. 
 



   3 juli 2014 5  
 
 
 
 
 

Wethouder SNOEK: Op dit moment weet ik niet of er een partij is die een stadion wil 
opknappen of nieuw bouwen. Ik heb u al aangegeven dat het oude stadion opknappen niet 
past binnen het door u aangenomen bestemmingsplan, dus die kans is niet zo groot. Ik 
hoor wel uw vraag of zo’n meester-gezeltraject een mogelijkheid zou kunnen vormen als 
er een initiatief komt voor betaald voetbal en er zo’n stadion komt. Die vraag wil ik zeker 
meenemen naar een eventuele partij die die ontwikkeling zou willen oppakken. Ik moet 
alleen eerst een partij vinden die dat wil doen. Dan kan ik uw vraag bij hem of haar 
neerleggen. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Waarvoor dank. 
 
1. VASTSTELLEN AGENDA 
 
De VOORZITTER: Is er iemand die nog iets wil opwaarderen of wil afvoeren? Dat is 

niet het geval. De agenda is vastgesteld. 
 
2. VASTSTELLEN ONTWERPNOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN 

20 MEI 2014 EN 12 JUNI 2014 
 
De VOORZITTER: Is er iemand die iets wil opmerken over de ontwerpnotulen? 
 
Mevrouw HUYSSE: Ik vind het toch jammer dat Lukas Mulder al twaalf jaar in de raad 
zit en dat zijn naam nog steeds met een c gespeld wordt. Het is al jaren Lukas met een k. 
 
De VOORZITTER: Waarvan akte.  
 
  HAMERSTUKKEN 
 

3. VASTSTELLING JAARREKENING 2013 EN ONTWERPBEGROTING 2015 
NOORD-HOLLANDS ARCHIEF 

 
4. TWEEDE WIJZIGINGSVERORDENING BELASTINGEN 2014 

 
De VOORZITTER: De hamerstukken zijn bij dezen vastgesteld. 

 
HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 

 
5. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MILIIEUDIENST IJMOND. 

JAARSTUKKEN 2013, JAARVERSLAG 2013, 1E HERZIENING 
BEGROTING 2014 EN BEGROTING 2015. ZIENSWIJZE RAAD. 

 
De heer GARRETSEN: Wij zijn in het algemeen niet enthousiast over 
gemeenschappelijke regelingen, vaak omdat de zeggenschap van de raad dan minder 
wordt. Daarover is unaniem door deze raad een motie aangenomen. In de tweede plaats 
omdat het vaak extra geld kost. Wij betreuren dan ook dat toetreding tot deze 
gemeenschappelijke regeling 250.000 euro structureel per jaar kost. Desondanks zullen 
wij voor deze begroting stemmen omdat we ook inzien dat het noodgedwongen is 
geweest dat we tot deze regeling hebben moeten toetreden. 
 
De VOORZITTER: Waarvan akte. Andere stemverklaringen? Nee. Daarmee is dit punt 
vastgesteld. 
 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/3-juli/19:30/vaststelling-Jaarrekening-2013-en-ontwerpbegroting-2015-Noord-Hollands-Archief
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/3-juli/19:30/vaststelling-Jaarrekening-2013-en-ontwerpbegroting-2015-Noord-Hollands-Archief
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/3-juli/19:30/Tweede-wijzigingsverordening-belastingen-2014
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6. VASTSTELLEN KADER SCHALKSTAD EN OPENEN 
GRONDEXPLOITATIE SCHALKSTAD FASE 1 

 
De heer DE IONGH: Het heeft enige jaren gekost, maar we zijn nu dus zo ver dat er ook 
actie gaat komen doordat we daar een grondexploitatie gaan openen in Schalkstad. Nadat 
de ING daaruit vertrokken is, heeft de gemeente daar toch heel actief geacteerd en we zijn 
er erg blij mee dat we nu op dit punt zijn aangekomen. We hopen dus ook dat het 
winkelcentrum in de toekomst steeds verder zal gaan uitbreiden en dat het ook een 
winkelcentrum zal zijn dat niet alleen voor Schalkwijk zal zijn, maar ook voor de wijde 
omgeving. Daarop wil ik echt de nadruk vestigen. Het moet een winkelcentrum zijn dat 
een eigen smoel heeft, dat architectonisch iets te betekenen heeft en ik zou willen 
voorstellen eens naar de namen van de straten te kijken. Nice zit erin, Andalusië, Florida. 
Haal daaruit ideeën en maak er iets bijzonders van waarvoor iedereen speciaal naar 
Schalkwijk komt. 
 
De VOORZITTER: De wethouder glimlacht al. Die ziet een reis in het verschiet. 
 
Mevrouw SCHOPMAN: De PvdA vindt natuurlijk dat Schalkwijk een mooi, warm en 
stevig kloppend hart verdient. Project Schalkstad had dat hart moeten worden en heeft de 
afgelopen periode te lijden gehad onder een wat haperende rikketik, zullen we maar 
zeggen. Er is heel wat af gedotterd en er zijn boeiende bypasses geweest, wisselende 
teams, wisselende succesvolle ingrepen, maar nu lijkt het er toch wel degelijk van te 
komen. Dat is mooi. Zorgwoningen, extra parkeergelegenheid, wellicht een overdekte 
markt. Er lijkt echt wat te gebeuren. Let wel, wat ons betreft sluiten we aan bij wat ook in 
de commissie gezegd is over het winkelaanbod. Dat moet geen gatenkaas worden. Er 
moet echt een goed gevarieerd winkelaanbod komen. Dank aan de wethouder voor zijn 
toezegging dat de panden aan de zuidstrook tijdelijk verhuurd kunnen worden tegen 
aangepaste, interessante huurprijzen. Dat is goed tegen leegstand en goed voor 
interessante initiatieven. Laat Schalkstad ieder na aan het hart liggen. 
 
De heer BLOEM: Ook de SP is erg blij dat er eindelijk iets gaat gebeuren en met een 
grondexploitatie waaraan we ook daadwerkelijk geld lijken te gaan verdienen. Dus de 
enige kritische noot die wij hebben is die 1,5 miljoen euro die is gereserveerd voor 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Bij de uiteindelijke uitvoering moeten we ook 
overwegen of die elders in de stad, bijvoorbeeld bij Molenwijk, niet beter op z’n plek is. 
Nogmaals, felicitaties voor Schalwijk. Het werd echt tijd dat we hier iets gingen doen en 
er gaat nu iets moois gebeuren in deze wijk die bijna een stad op zichzelf is. 
 
De heer BERKHOUT: Wij zijn net als de andere partijen ook blij dat er eindelijk wat 
gebeurt. Het upgraden is immers hard nodig. We willen als raad goed betrokken worden 
in dit proces. We zijn blij dat het een gefaseerd proces is waarmee de risico’s zo veel 
mogelijk worden beperkt. Dat is ook wel eens goed om te benoemen. Aanvullend zouden 
we wel de focus willen leggen – juist omdat we GroenLinks zijn – op het groen in 
Schalkwijk en bij het winkelcentrum. Daar is een kwaliteitsinjectie heel hard nodig. We 
weten wel dat dat pas in het bestemmingsplan aan de orde komt, maar we willen daar al 
wel graag de focus op leggen en we blijven daar in de toekomst naar kijken. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Trots is erg blij met de aandacht voor Schalkwijk. We 
hebben natuurlijk vaak meegemaakt dat er verkiezingen waren en dat iedereen zei dat 
Schalkwijk de aandacht verdiende. Toen waren de verkiezingen voorbij en toen was ook 
meteen de aandacht voor Schalkwijk voorbij. We zijn erg blij dat hiervoor nu wel 
aandacht is. Laten we er vooral op letten dat het achterstallig onderhoud in die wijken 
straks niet gaat oplopen. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/3-juli/19:30/Vaststellen-kader-Schalkstad-en-openen-Grondexploitatie-Schalkstad-fase-1
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/3-juli/19:30/Vaststellen-kader-Schalkstad-en-openen-Grondexploitatie-Schalkstad-fase-1
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De heer F. VISSER: Ook de ChristenUnie is blij. We hebben tijdens de behandeling een 
opmerking gemaakt over de ontsluiting van het autoparkeren. We hebben toch nog wel 
zorgen over de ontsluiting aan de noordzijde, maar wellicht kan bij de uitvoering nog 
worden gekeken naar ontsluiting bij de Briandlaan. Voor de rest vinden wij het toch wel 
jammer dat autoparkeren nu goed geregeld is, maar dat fietsparkeren pas geregeld wordt 
bij de inrichting van de openbare ruimte. Je kunt hier toch heel veel fietsers verwachten. 
We zien uit naar de uitwerking en we gaan ervan uit dat de wethouder dat ter harte heeft 
genomen. 
 
De heer SMIT: Het is gemakkelijk je aan te sluiten bij alle woorden die al gesproken zijn 
en dat doe ik nu ook graag. Schalkwijk heeft deze impuls nodig. Wij vragen wel extra 
aandacht voor de blijvende, goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het nieuwe 
centrum voor mindervalide mensen en voor senioren. Laat dat vooral een aandachtspunt 
blijven. 
 
Mevrouw CRUL: Ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar de Actiepartij is ook blij, 
blij, blij. Blij met de upgrading, met de wat soberder planning van alles, de PPS-
constructie en het feit dat er meer voorzichtigheid blijkt uit het hele verhaal. Enige 
beduchtheid is er wel voor ontwikkelingen waarover de gemeente geen regie heeft, de 
koopavonden, want Vroom & Dreesmann doet niet meer mee aan de koopavonden, en de 
ontwikkelingen op termijn die het koopgedrag van de mensen betreffen, 
internetaankopen. Een aparte opmerking over de zuidstrook. Er is net gesproken over de 
mooie namen daar. Ditmaal gaat het over de Costa Brava en de Costa del Sol. Die worden 
pas ontwikkeld als er een haalbaar plan ligt. Wij hebben in het verleden ook al een keer 
gevraagd wat de mogelijkheden zijn. De wethouder heeft in de commissie aangegeven 
enige flexibiliteit te willen betrachten ten aanzien van de tijdelijke verhuur. De Actiepartij 
heeft al een keer eerder gevraagd of er geen mogelijkheden zijn om hier een coffeeshop te 
vestigen. Ik wil dat nogmaals even onder de aandacht van de wethouder en de 
burgemeester brengen. Kortgeleden heeft de burgemeester nog in het Haarlems Dagblad 
gezegd dat er grote problemen zijn met de sluitingstijden en de overlast in de binnenstad. 
Wellicht kan dit daarvoor een oplossing zijn. Kortom, neem dit mee in uw overwegingen. 
 
De heer J.J. VISSER: U raadt het misschien al, het CDA is ook blij, blij vanwege alle 
mooie woorden die zijn gesproken. Terecht. Het CDA is tevens blij dat de 
achtereenvolgende colleges en raadsfracties van bijna alle fracties ook na de verkiezingen 
meer dan actief geweest zijn in Schalkwijk. Er zijn hele stukken Schalkwijk die er 
fantastisch bij liggen met erg veel inzet van heel veel mensen, van raadsleden en van 
collegeleden. Er blijft altijd werk, ook in Schalkwijk natuurlijk, maar wij zijn blij. 
 
De VOORZITTER: Waren dit de stemverklaringen? Dat is dit punt vastgesteld. 
 
7. ANTERIEURE OVEREENKOMST DE GROENE LINTEN PARKWIJK  

 
De heer SPIJKERMAN: Een duurzame, ongedeelde woonstad. Met een beetje fantasie 
zou het over uw of mijn vakantiebestemming kunnen gaan, maar het gaat niet over die 
vakantiebestemming. Het gaat namelijk over onze eigen stad Haarlem. Haarlem, 
duurzame, ongedeelde woonstad is namelijk de titel van de Woonvisie die in 2012 door 
ons is vastgesteld. Daarin is een aantal belangrijke zaken opgenomen. Daarin is ook 
opgenomen dat voor een aantal wijken in de stad, vooral ten oosten van het Spaarne, een 
vernieuwingsslag nog steeds nodig is. Ook differentiatie is daarbij een doel op zich. Meer 
differentiatie biedt een wijk namelijk perspectief, heeft mogelijkheden voor sociale 
steigers en helpt de doorstroming op gang. Voor het stadsdeel oost wordt gestreefd naar 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/3-juli/19:30/Anterieure-overeenkomst-De-Groene-Linten-Parkwijk
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een minder eenzijdig woningaanbod door toevoeging van koopwoningen en duurdere 
huurwoningen. Het bouwplan De Groene Linten in Parkwijk levert hieraan volgens D66 
een bijdrage. Mijn partij is dan ook positief over deze ontwikkeling, te meer omdat het 
plan al was opgenomen in de wijkvisie die door Pré Wonen, de woningcorporatie, samen 
met bewoners is ontwikkeld. Bovendien is diezelfde woningcorporatie als sinds het jaar 
2011 in gesprek met de wijkraad, heeft ze al 192 persoonlijke woonwensgesprekken 
gevoerd en werd met een grote afvaardiging van bewoners een sociaal plan opgesteld 
waaraan nu simpelweg uitvoering wordt gegeven. Dit geeft ons als D66 vertrouwen in het 
proces voor de toekomst. Wij zijn dan ook voorstander van het sluiten van deze anterieure 
overeenkomst en we vinden het een plan met perspectief. 
 
De heer BLOEM: Ik heb een iets minder groot vergezicht. Gisteren was er namelijk een 
gesprek met de bewoners die het slachtoffer dreigen te worden van deze ontwikkeling. 
Daar gloort hoop aan de horizon, maar nog niets staat vast. Met deze bijeenkomst dreigt 
een kleine kamelot. Gaan we met deze besluiten al niet te ver? We blijven dit kritisch 
volgen. Als SP geven we er de voorkeur aan dat bewoners het recht hebben om terug te 
keren in de wijk waarvan ze zoveel houden. Er staat zeker nog niet vast dat we 
uiteindelijk gaan instemmen met het bestemmingsplan, maar we blijven hoopvol – mede 
door de inspanningen van Pré Wonen, de bewoners en de toezegging van de wethouder 
om daar waar mogelijk te faciliteren. Aangaande het uiteindelijke bestemmingsplan 
wachten we de rapportage over de sociale woningbouw af die is toegezegd. De brief van 
wethouder Langenacker was heel verhelderend op bepaalde punten. De uiteindelijke 
afweging of er nog voldoende sociale woningbouw overblijft in deze stad hangt natuurlijk 
af van het totaalbeeld. Wij zien dat graag tegemoet. We stemmen voorlopig in, maar we 
houden, zoals u kunt verwachten van de SP, het college kritisch in de gaten als het gaat 
om woningbouw in deze stad. 
 
Mevrouw SCHOPMAN: Wil de PvdA dat alle inwoners kunnen wonen in prettige en 
veilige wijken? Ja. Willen we dat Haarlem geen stad is die uit twee verschillende delen, 
maar uit een goed geheel bestaat? Natuurlijk. Stadsdeel oost moet worden versterkt en 
verbeterd. Zeker weten. Percentage van 30% sociale woningen aanhouden. Ja, natuurlijk. 
De Groene Linten, een mooiere en ruimer opgezette en groenere wijk. Uiteraard willen 
we dat. Dat Pré Wonen het sociale plan zorgvuldig uitvoert en dat in goed gesprek doet 
met de bewoners. Ja. Nadat we zes keer ja hebben geantwoord, zeggen we graag nog een 
zevende keer ja en wel tegen het voorliggende raadsstuk. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Trots gaat ook voorstemmen. We zijn erg blij en we willen 
wel graag opletten dat sociale huur en bewoners die huurrecht opgebouwd hebben, 
gewoon moeten kunnen terugkeren.  
 
De heer BERKHOUT: Wij zien in dat kwaliteitsverbetering en woningdifferentiatie 
noodzakelijk zijn in de vernieuwing van deze wijk. Dit past ook binnen de huidige 
woonvisie zoals door de heer Spijkerman aangegeven. Daarnaast zien we een goede 
impuls voor de leefkwaliteit van de buurt door meer ruimte te blijven bieden voor groen. 
Wel maken we ons zorgen, net als de heer Bloem, om de overigens gelukkig relatief 
kleine groep huurders die niet kan terugkeren in de huidige plannen. We roepen de 
wethouder daarom op in gesprek te gaan met Pré Wonen om ook voor deze huurders een 
nieuwe oplossing te vinden.  
 
De heer F. VISSER: Ook wij zijn op zich blij. Het is een mooi plan met veel groen, maar 
het proces had iets beter gekund. We hebben als raad vrij breed gevraagd om verdichting 
en de wethouder heeft gezegd dat te onderzoeken. Binnen een maand krijgen we nu een 
anterieure overeenkomst waarin staat dat eigenlijk alles al vaststaat. We kunnen wel 
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vragen om verdichting, maar dat heeft eigenlijk geen zin meer. Dat is een klein smetje op 
dit dossier, maar het is voor de rest wel een mooi plan. We sluiten ons aan bij de 
opmerking over de huidige bewoners die moeten kunnen terugkeren. Ten slotte hebben 
we nog een opmerking gemaakt die ik hier nog even herhaal, dat we hopen dat dit de 
eerste energieneutrale wijk van Haarlem wordt. Dus echt energienota nul. 
 
De VOORZITTER: Dat waren de stemverklaringen en dan is dit punt hiermee 
vastgesteld. 
 

BESPREEKPUNTEN 
 

8. AANVULLEND KREDIET WAARDERHAVEN 
 
De wnd. VOORZITTER: Dan gaan we over tot het aanvullend krediet Waarderhaven. 
 
De heer NEDERBRAGT: Net als in het echte leven draait het ook in de politiek om 
communicatie. Laat ik daarom beginnen om heel duidelijk te stellen dat D66 vierkant 
achter dit project naar een brandveiliger Waarderhaven staat. Dat betekent ten eerste dat 
we achter de eerder gekozen oplossing staan door niet alleen de brandveiligheid op orde 
te brengen, maar ook achterstallig onderhoud uit te voeren, een grondsanering te doen en 
het grondgebruik te reguleren. Dat betekent in de tweede plaats dat we achter de 
burgemeester staan. Hij heeft niet alle bewoners te vriend kunnen houden, maar dat is in 
zo’n project bijna onmogelijk. Hij heeft er wel voor gezorgd dat de werkzaamheden nu 
eindelijk kunnen gaan starten. Tot slot staat D66 uiteraard achter de bewoners van de 
Waarderhaven die er al jarenlang bij betrokken zijn, maar die toch ook willen dat er nu 
eens wat gebeurt. Ik meen me te herinneren dat alle partijen in de commissie hun 
commitment voor dit project hebben uitgesproken. Dat is dus goed nieuws. In de basis 
ligt er eigenlijk een vrij oninteressant besluit. De raad heeft in al die jaren steeds het plan 
goedgekeurd en het krediet verstrekt. Appeltje-eitje, zou je zeggen. Hamerstuk, misschien 
een stemverklaring erbij en dan op naar de uitvoering. Dat we dit besluit nu toch als een 
bespreekpunt behandelen, heeft alles te maken met communicatie. Laat ik om dit te 
illustreren beginnen met het citeren van de financiële paragraaf van het raadsbesluit. Dat 
luidt: De ophoging ten behoeve van het aanvullend krediet van 650.000 euro is reeds 
opgenomen in het nog vast te stellen geactualiseerde investeringsplan 2014-2019 dat als 
bijlage is opgenomen bij de begroting en wordt vastgesteld bij de begroting 2015. Ik heb 
deze zin de afgelopen weken verschillende malen moeten lezen om te doorgronden wat er 
nu echt staat. Staat er nu echt wat ik denk dat er staat? Volgens mij staat er namelijk het 
volgende. U kunt gerust akkoord gaan met deze kredietverstrekking, want we hebben het 
voor u al vast in de financiële stukken verwerkt. U kunt natuurlijk begrijpen dat dit voelt 
als een sigaar uit eigen doos. Nu is die grap helaas door de SP tijdens de kadernota al 
gebruikt, dus ik zal geen sigaar uit mijn broekzak toveren. Waarom het echt gaat, is dat 
een dergelijk besluit bij uitstek raakt aan het budgetrecht van de raad. In een gemeente die 
goed op haar centen moet letten, moet je niet raar opkijken dat zo’n beperkte toelichting 
bij zo’n groot bedrag vragen oproept. Dat is precies wat er de afgelopen weken is 
gebeurd. Voorafgaand aan, tijdens en na de commissievergadering is tal van vragen 
gesteld en antwoorden zijn gegeven die weer nieuwe vragen opriepen. Er is heel wat af 
gecommuniceerd over mogelijke besparingen, over de dekking, over het 
investeringsplafond, over het aanbestedingsvoordeel, de risico’s, noem maar op. Al die 
communicatie heeft voor D66 wel een helder beeld opgeleverd. We zijn altijd voor het 
verbeteren van de situatie in de Waarderhaven geweest en dat zullen we ook blijven. We 
zijn tevreden met de toezegging van de burgemeester om de raad te informeren en te 
betrekken bij het project zoals dat nu hopelijk na vanavond in uitvoering gaat. We zijn 
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ook tevreden met de toezegging om in de toekomst meer financiële onderbouwing te 
geven in dit soort raadsbesluiten. 
 
De heer BERKHOUT: Laat het duidelijk zijn dat wij inzien dat de Waarderhaven 
brandgevaarlijk is. De woonboten liggen te dicht op elkaar. Laat het ook duidelijk zijn dat 
we zo snel mogelijk die brandveiligheid verbeterd willen zien. Laat het ten slotte ook 
duidelijk zijn dat we menen dat de gemeente een verplichting aan de bewoners heeft om 
hiermee zo snel mogelijk te beginnen. Het project duurt echt al veel te lang. Dan kun je 
zeggen dat het project niet de schoonheidsprijs verdient en dat er geen garanties zijn te 
geven dat er geen verdere kostenoverschrijdingen zullen plaatsvinden. Daarvan zijn we 
allemaal op de hoogte. Desalniettemin, alles in overweging nemende, geven wij als 
GroenLinks groen licht. Groen licht voor het verlenen van het aanvullend krediet, omdat 
we onze afspraak met bewoners willen en moeten nakomen. Het project moet nu gewoon 
starten. Wel heeft GroenLinks twee voorstellen voor toekomstige, soortgelijke situaties. 
Neem de raad eerder mee in het proces. Wij staan niet te springen om dergelijke 
kostenoverschrijdingen te zien en helemaal niet als we hiervan niet tijdig op de hoogte 
worden gesteld. We hebben indertijd als raad de afweging gemaakt op basis van 
inschatting en nu blijkt dat die inschattingen niet kloppen. Dat maakt de afweging anders. 
Dat maakt het lastiger. Het tweede voorstel is aan verwachtingsmanagement te doen. Je 
kunt het ook risicomanagement noemen als ik naar de Rekenkamercommissie kijk. Ik heb 
geen glazen bol en ik ben geen pessimist, maar er bestaat een reële kans dat de kosten 
voor dit project verder zullen oplopen. Denk hierbij aan een tegenvallend of een 
ontbrekend aanbestedingsvoordeel, de financiële consequenties van het niet ondertekenen 
door twee woonbootbewoners en eventueel onvoorziene omstandigheden zoals 
woonboten die doormidden breken of bommen die uit de blubber te voorschijn komen. 
We worden er niet gelukkig van, maar we weten wel waar we aan toe zijn. Mocht het 
meevallen, dan heb je een blije raad en dat is ook wat waard. GroenLinks gaat er 
overigens van uit dat met de in het IP gevonden dekking het investeringsplafond niet 
wordt overschreden en dat de bijstellingen in het IP die deze ruimte mogelijk maken geen 
verband houden met het ontbreken van de in het IP voor de fietssnelweg opgenomen 
kosten, aangezien deze bij de definitieve vaststelling van het IP tijdens de begroting in het 
najaar weer op het IP zullen moeten worden geplaatst. 
 
De heer BLOEM: Waarderhaven. Eindelijk gaan we aan de slag en eindelijk maken we 
de Waarderhaven brandveilig op een manier die instemming heeft van bewoners. Hoe die 
instemming is verkregen, is een verhaal op zichzelf. Twee vragen resten ons wel en we 
willen daarop graag antwoord van de portefeuillehouder. De besluitvorming rond de 
Waarderhaven heeft een grote historie in het kader van inspraak, besluitvorming, kosten 
en dekking. Dat soort zaken hoort terug te komen in een raadsstuk al is het slecht middels 
verwijzing. Kan de portefeuillehouder toezeggen dat in de toekomst dit soort 
verwijzingen worden opgenomen? De tweede vraag betreft diezelfde dekking. Hoe groot 
acht de portefeuillehouder de kans dat we hier na de zomer weer staan? Het mogelijke 
aanbestedingsvoordeel vormt deel van de dekking en de SP staat niet te springen om nog 
meer geld te lenen. Dat doen we met het investeringsplan gezien de schuldenlast die we 
hebben. We wachten de antwoorden van de portefeuillehouder af en als het gaat om 
achter de bewoners te staan, heeft de Actiepartij straks een prachtige motie die wij van 
harte ondersteunen. 
 
De heer F.VISSER: Ik houd het heel kort. Ik sluit me aan bij alle opmerkingen en vragen 
van de vorige sprekers. Voor de rest: doorgaan met dit project.  
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Mevrouw DE LEEUW: OPH vindt ook dat het moet doorgaan. Die bewoners hebben 
lang genoeg gewacht. We hebben alleen een hart hoofd in het voordeel van de 
aanbesteding. We houden er rekening mee dat er nog meer geld bij moet.  
 
De heer VAN DEN RAADT: Trots is voor die 650.000 euro. Dat mag dan wel de laatste 
keer zijn dat het college langskomt om geld op te halen. We hadden liever gezien dat er 
beter gehandhaafd werd. Dat er grond geconfisqueerd is door bewoners, daar worden we 
niet blij van. Voor de rest hoor ik alle partijen zeggen dat ze hopen dat dit de laatste keer 
is. Trots heeft ooit een voorstel ingediend om een financieel commandant aan te stellen 
voor 50.000 euro. Dan hadden we veel geld verdiend. Misschien moeten we die motie 
toch maar weer uit de kast halen als we de volgende keer zeggen dat het echt de laatste 
keer is geweest dat we een overschrijding krijgen. 
 
De heer VRUGT: Even heel kort een stukje geschiedenis. Het is een haven die al sinds de 
jaren dertig door de gemeente als woonschepenhaven is ingericht. Dat was het 
oorspronkelijk niet, maar het werd wel als zodanig benoemd. Dat is nogal een stief 
kwartiertje. Tot onze grote schrik kwamen we er enige jaren geleden achter dat die als 
zodanig eigenlijk niet te verhuren valt. Is dat de schuld van de bewoners of is van de 
verhuurder? Dat is een interessante kwestie. Maar goed, daarover heb ik in de voorgaande 
perioden dat we hierover veelvuldig spraken, al vaker opmerkingen gemaakt en pogingen 
gedaan om dat tussen de oren te krijgen. Enfin. Er moest iets gebeuren, daarover was 
iedereen het eens. Er lagen van gemeentewege op het laatst zeven varianten, de een nog 
duurder dan de ander. Gelukkig kwamen de bewoners uiteindelijk met variant acht en dat 
werd hem. Die was overigens – ik zeg het even uit m’n hoofd – 2 miljoen euro 
goedkoper. Mooi meegenomen. Toen heeft het weer vier jaar geduurd. Heel vervelend als 
je daar woont, want je kunt eigenlijk niets met je schuurtje en je tuintje en je toekomst. 
Dus je zit te wachten. Dat is allemaal geschiedenis en nu ligt er een prachtig verhaal. 
Helaas moest er krediet bij. Eerlijk is eerlijk, het is al min of meer uitgesproken door de 
portefeuillehouder dat die kans best reëel was. Het enige probleem dat we nu nog hebben, 
is dat we op een vergoeding voor bewoners zaten. Die ligt een stuk lager dan gangbaar. 
Normaal gesproken wordt standaard een bedrag van 5600 euro aangeboden bij 
grootschalige renovatie of verplaatsing van woonwagens. Nu is dat vele malen lager. Ook 
dat hebben we vergeefs geprobeerd op een normaal niveau te krijgen. Dat lukte niet, want 
die vergoeding was in eerste instantie niet eens meegerekend in de begroting. Nu is een 
onderdeel van het krediet 250.000 euro dat daarvoor nodig zou zijn en dat moet dan 
gehaald worden uit een aanbestedingsvoordeel, waarvan we nog niet weten of we dat 
halen. Ik zou het heel wrang vinden als dat dan zou betekenen dat er straks helemaal niets 
meer tegenover staat. Dat willen we dan ook bij motie in samenwerking met de SP en 
OPH voorkomen. Niet alleen dat. Uiteraard willen we ook een symbolisch eerherstel voor 
de vele kritiek of de schijn die af en toe is gewekt als zou het voor een deel aan de 
bewoners hebben gelegen dat het zo lang heeft geduurd en dat het zo veel duurder is 
geworden. Even terugkomend op die 250.000 euro: als we simpel berekenen wat die 
mensen gaan krijgen, dan is dat nog niet de helft van dat bedrag. Daarom zien wij graag 
te zijner tijd een uitgebreide specificatie van die 250.000 euro als die er al komt en 
waaraan dat bedrag dan besteed is. Dat is in ieder geval niet aan de vergoeding van de 
bewoners. Daarnaar zijn we heel nieuwsgierig. 
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Motie Met de haven in zicht meer inzicht gewenst 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 3 juli 2014, in 
beraadslaging over de Waarderhaven, 
constaterende dat: 
 

 in het al jaren slepende proces om tot uitvoering te komen nogal eens de indruk is 
gewekt dat het de bewoners (deels) te verwijten zou zijn, dat dit project in zowel tijd 
als geld flink is uitgelopen; 

 de bewoners echter over het algemeen redelijk hebben meegewerkt om het plan - zoals 
zij dat immers zelf destijds hebben voorgesteld - uitgevoerd te krijgen; 

 het ook zeer te begrijpen valt dat zij helder wilden (en willen) hebben onder welke 
voorwaarden zij aan dit voor hen zeer ingrijpende project hun medewerking verlenen; 

 nu een extra krediet wordt gevraagd, waarin opnieuw niet de vergoeding aan de 
bewoners is opgenomen (zoals dit ook in het oorspronkelijke krediet was ‘vergeten’); 

 die vergoeding sowieso al fors lager is dan de standaard 5.600 euro die normaal 
gesproken wordt verstrekt bij dergelijke ingrepen (bij zowel grootschalige renovatie 
woonhuizen als bijvoorbeeld in geval van verplaatsing woonwagens); 

 de bewonersvergoeding nu afhankelijk is gemaakt van een mogelijk 
aanbestedingsvoordeel; 

 geheel onduidelijk is, hoe het college bij het bedrag van 250.000 euro komt, dat nodig 
zou zijn voor deze vergoedingen / tegemoetkomingen; 

 
spreekt zich erover uit dat: 

 verwijzingen naar Waarderhavenbewoners als zouden zij mede de oorzaak zijn van de 
forse vertraging in dit project en oplopende kosten, niet terecht zijn en vindt dat niet 
langer in die termen over hen dient te worden gesproken door de gemeentelijke 
organisatie en het stadsbestuur; 

 
en draagt het college op: 

 ongeacht een eventueel aanbestedingsvoordeel, de uitbetaling van de vastgelegde 
tegemoetkoming aan bewoners, ongewijzigd gestand te doen; 

 bij een daadwerkelijk behalen van een aanbestedingsvoordeel van 250.000 euro de 
raad een gespecificeerd overzicht / onderbouwing te geven van de uitgaven uit dit 
totaalbedrag. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De heer El AICHI: Ik wil eerst de betrokken ambtenaren en de griffie bedanken voor de 
uitgebreide beantwoording de afgelopen dagen omtrent het project Waarderhaven. 
Veiligheid is een speerpunt van het CDA en ik weet wel zeker dat alle partijen er veel 
voor over hebben om Haarlem veilig te maken. Er is niets op tegen om een extra krediet 
aan te vragen, maar onze opmerking is wel dat het college de raad had moeten meenemen 
in deze stijging. Op het moment dat men weet dat het budget niet toereikend is, lijkt het 
mij meer dan logisch om de raad op de hoogte te stellen. Gezien de complexiteit van dit 
project vinden wij dat er niet voldoende is stilgestaan bij bepaalde scenario’s. Daarom 
hebben we de volgende vragen. Wat te doen als de raad niet akkoord gaat met het 
verstrekken van het krediet? Is 650.000 euro nu voldoende of verwachten wij over een 
paar maanden weer een extra krediet omtrent de Waarderhaven? 
 
De heer AYNAN: Er is al veel gezegd en voor een groot deel sluiten wij ons aan bij de 
woorden van D66 en GroenLinks. Het is een lang en ingewikkeld project geweest. Dat 
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weten we en dat beseffen we terdege. Zo is het eigenlijk ook in de commissie gegaan. Het 
is een langer en ingewikkelder proces geworden dan we hadden verwacht. Er is veel 
gevraagd en er is veel geantwoord. Er is veel gesproken en uiteindelijk zijn wij ervan 
overtuigd dat dit echt nodig is en dat het goed is dat dit gebeurt. Iedereen heeft het gehad 
over het aanbestedingsvoordeel van 250.000 euro. Als dat niet gehaald wordt, dan zien 
we u automatisch terug, maar eerlijk gezegd verwachten wij een groter 
aanbestedingsvoordeel en dan zien we u ook automatisch terug met wat u met dat 
aanbestedingsvoordeel gaat doen. Uiteindelijk zijn we blij, tevreden, verheugd dat we na 
dit lange, ingewikkelde traject eindelijk van wal kunnen steken en dat we de 
Waarderhaven naar rustiger en vooral veiliger vaarwater kunnen loodsen. 
 
De heer VRUGT: Ik ben u heel erg dankbaar, mijnheer Aynan, dat u dit nog even 
aangeeft, want het is een puntje dat ik nog even vergeten was. U zinspeelt op een 
mogelijk hoger aanbestedingsvoordeel. Wij zouden in dat geval heel graag zien dat de 
tegemoetkoming aan bewoners die heel wat over zich heen krijgen, naar rato iets 
opgekrikt zou worden. Zou u daar in dat theoretische geval ook voor zijn? 
 
De heer AYNAN: Ik hoop van harte dat we inderdaad, als het zo is, dat we dan kunnen 
spreken over de bestedingsdoelen van het aanbestedingsvoordeel. Dan is daar het moment 
om over de doelen te spreken. 
 
De heer BOER: De Waarderhaven, groot project, 3,5 miljoen euro, en nu ligt er een 
voorstel voor een extra kredietaanvraag van 650.000 euro, wederom veel geld. De VVD 
heeft verschillende malen aan het college gevraagd of er mogelijkheden waren om op het 
project te bezuinigen. We wilden keuzes, alternatieven. Het college heeft ook 
geantwoord. Wat ons betreft waren die antwoorden verschillende keren ondermaats. We 
hebben geen alternatieven gekregen, we hebben geen keuzes gekregen. Het is eigenlijk 
gewoon een kwestie van slikken of stikken. Dat vinden wij geen prettige, nieuwe 
bestuursstijl, laat dat duidelijk zijn. De Haarlemmers willen geen grote oncontroleerbare 
projecten meer. Als we nu al instemmen met dit extra krediet van 650.000 euro, lopen we 
wederom het risico voor dat extra aanbestedingsvoorstel van 250.000 euro. Kortom, wij 
vinden dat dit project sober uitgevoerd had moeten worden en we zullen dan ook niet 
instemmen met dit voorstel. 
 
De heer VRUGT: Ik probeer vanuit mijn fractie zo pragmatisch mogelijk met dit voor ons 
nogal zware dossier om te gaan. U zegt gewoon, hierin gaan we niet mee. Mijn vraag aan 
u is: en nu dan? Als we hier in meerderheid die mening zouden zijn toegedaan, wat moet 
er dan volgens u wel gebeuren? 
 
De heer BOER: U hebt mij niet goed begrepen. Ik zeg niet dat we er niets mee doen. Ik 
heb duidelijk gezegd dat dit project soberder uitgevoerd had moeten worden. Wij vinden 
die brandveiligheid ook van belang. Wij vinden ook dat er geluisterd moet worden naar 
de bewoners, maar we vinden ook dat dit project soberder had moeten worden uitgevoerd 
en dat is het punt dat ik heb gemaakt. 
 
De heer VRUGT: Er ligt bij de beantwoording een, weliswaar summier, potje van Royal 
Haskoning en daarin blijkt inderdaad niet heel veel bezuinigd te kunnen worden maar hier 
en daar wel iets en zelfs dat grijpt u niet aan om dat dan voor te stellen. Het is mij nog 
steeds niet helemaal duidelijk wat u nu precies wilt. 
 
De heer BOER: Als u goed naar alle sprekers had geluisterd, dan wijzen die erop dat de 
financiële onderbouwing van dit stuk echt ondermaats is. Dat resulteert er dus ook in dat 
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wij niet goed kunnen aanwijzen, dat wij geen politieke keuzes kunnen maken in wat we 
wel of niet willen. Dat verwijt ik het college en dat is precies mijn punt. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Het is prettig om te horen dat er veel steun is om dit 
project uit te voeren in de grote variant. Niet alleen die brandveiligheid, dat was 
misschien die sobere vorm geweest, maar liever in een keer goed, dus ook het 
achterstallig onderhoud, het baggeren, de bodemsanering, het grondgebruik et cetera. De 
heer Boer zegt, dat er nooit alternatieven zijn voorgelegd, dat is niet helemaal juist. Dit 
project is regelmatig besproken in de raad, weliswaar in de vorige samenstelling en ook 
nog kort daarvoor en toen is een paar keer het alternatief aan de orde geweest dat de 
gemeente eigenlijk weinig verantwoordelijkheid zou dragen en dat we gewoon de 
brandveiligheidsverordening zouden aanpassen waarbij bewoners er zelf voor zouden 
moeten zorgen dat hun woonboot brandveilig zou zijn. Dat was een alternatief geweest, 
mijnheer Boer, en daarover hebben we hier gesproken. De raad heeft toen uitdrukkelijk 
gezegd dat spoor niet op te willen, want de gemeente heeft ook verantwoordelijkheden en 
ze had ook wel iets actiever kunnen zijn in het beheer gedurende de afgelopen decennia. 
Dat was dus het alternatief geweest, mijnheer Boer, maar het is echt een raadskeuze 
geweest om dat niet te doen en om het in een keer goed te doen. U vraagt of het niet 
soberder kan. Die vraag vind ik moeilijk te beantwoorden, want daarvoor hebben we nu 
juist een ingenieursbureau ingehuurd met allemaal zeer deskundige mensen en die hebben 
we de opdracht gegeven het zo sober mogelijk te doen. Als u de krant gelezen heeft, en 
dat doet u, dan ziet u dat ik mij als trekker van dit project niet mateloos populair heb 
gemaakt in die haven en daarom mag u ervan uitgaan dat daarmee bedoeld wordt dat ik 
niet met de geldbuidel heb gerammeld of dat ik daar Sinterklaas heb gespeeld en gouden 
kranen heb beloofd. Ik heb juist steeds gezegd dat ook bij u de verantwoordelijkheden 
liggen en dan ga ik straks nog even in op wat de heer Vrugt naar voren heeft gebracht, en 
dat betekent dat er ook van u een bijdrage verwacht wordt. Zo is het gegaan. Ik kan me 
dus niet herkennen in het beeld dat het allemaal slecht onderbouwd is. Dat is niet zo, want 
het is door een ter zake kundig ingenieursbureau gedaan en dat we allemaal mooie dingen 
hebben weggegeven. Het tegendeel is waar. Dat brengt me ook direct bij de heer Vrugt en 
tegelijkertijd ook naar de motie van de Actiepartij. Het heeft weinig zin om terug te gaan 
kijken en te gaan kinnesinnen over wie er nu schuld heeft. Het gaat om het bevorderen 
van brandveiligheid en ik durf wel te zeggen dat er bij de gemeente gedurende heel veel 
jaren – en dan heb ik het echt over tientallen jaren terug – weinig aan die haven is gedaan. 
Ik ben het met de heer Van den Raadt eens dat er te weinig gehandhaafd is. Tegelijkertijd 
ligt daar natuurlijk ook een verantwoordelijkheid van bewoners die van alles en nog wat 
daar gedaan hebben wat vaak in strijd was met regels – bijvoorbeeld zelf daar boten 
neerleggen zonder toestemming. Dat brengt een bepaalde situatie teweeg waarmee we te 
dealen hebben. Ik vind het jammer en eigenlijk ook niet zo begrijpelijk – maar misschien 
begrijp ik het van de Actiepartij nog wel – dat er gezegd wordt dat we eenzijdig en 
eenduidig de schuld op het conto van bewoners schuiven dat het lang geduurd heeft. Dat 
hebt u mij in ieder geval nooit horen zeggen. Ik heb altijd gezegd dat de gemeente ook 
boter op het hoofd heeft. Het is misschien wel zo dat een aantal bewoners, en dat waren 
toevallig net de bewoners die geen enkel belang bij dit project hebben, zich hebben laten 
interviewen door het Haarlems Dagblad met een mooie foto erbij en die hadden heel veel 
kritiek op het project en die gaven aan dat zij behandeld werden als - als ik het me goed 
herinner – met allerlei termen die ik in ieder geval nooit in de mond heb genomen. Dat 
vind ik immers niet correct vanuit een stadsbestuur. In ieder geval is er bij bewoners veel 
draagvlak voor dit project om het nu zo te doen. Daar ziet men alle redelijkheid in van het 
feit dat er een eigen bijdrage wordt gevraagd. Dan gaan we nog even kijken naar het 
proces. 
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De heer VAN DEN RAADT: De burgemeester geeft terecht aan dat Trots ogen heeft 
voor de handhaving. Dat heeft de burgemeester ook. Daarin kunnen wij hem altijd 
vinden. Heeft de burgemeester enig idee hoe we nu in de toekomst kunnen regelen dat dit 
soort dingen qua handhaving beter geregeld zijn? Ik zit sinds kort in de commissie 
Beroep en Bezwaar en daar zie je ook vaak de rode draad dat handhaving van de 
gemeente nog wel eens achterwege blijft of te weinig is. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Ik ben erg voor handhaving. Als je regels hebt, moet je ze 
ook handhaven. We hebben wel in het coalitieakkoord nogal wat opmerkingen daarover, 
ook in relatie tot het schrappen van regels. Hoe je dit nu beter kunt regelen? Wil je 
handhaven, dan moet wel eerst de situatie duidelijk zijn. Dat is natuurlijk wat zich 
gewroken heeft hier bij de Waarderhaven. Er waren allerlei schimmige situaties ontstaan 
waarop je eigenlijk niet meer kon handhaven. Wat er nu gebeurt, is alles op orde brengen. 
En dan heb ik het dus ook over het grondgebruik. Van wie is die grond? Huren we die? Is 
die in eigendom? Staan die schuren daar met vergunning, zonder vergunning? Dat is 
allemaal niet bekend. Dat brengen we nu op orde en daarna is het logisch dat daarop strikt 
gehandhaafd wordt, omdat we het dan netjes kunnen houden. Dat is de bedoeling. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Daarvoor is wel genoeg personeel? 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dat vermoed ik toch wel. Althans, tot op heden wel. 
 
De heer VRUGT: Toch even in aanvulling daarop. Ik heb nooit wie dan ook in de mond 
gelegd dat er ooit gezegd zou zijn dat het uitsluitend aan de bewoners lag. Het is voor nu 
juist zinnig om daaronder een streep te zetten. Ik hoor de burgemeester toch ook zeggen 
dat mensen daar hun bootjes maar hebben neergelegd. Dat zou dan inderdaad betekenen 
dat er dingen niet gehandhaafd zijn. Graag even een nuancering. Ik geloof toch niet dat u 
kunt beweren dat er ook maar een boot in de haven ligt die geen vergunning zou hebben. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Los daarvan. Die situatie is wel zo maar laten we daarover 
geen welles-nietes gaan doen. Achteraf zijn er wel weer boten vergund. Dat is een 
heleboel gedoe, maar laten we het daarover niet hebben. Ik ben blij dat de heer Vrugt de 
strijdbijl wil begraven. In uw motie vraagt u nu juist om terug te trekken dat de schuld bij 
bewoners zou liggen. Nogmaals, dat heb ik niet gezegd. 
 
De heer VRUGT: Medeoorzaak van. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Het ligt aan verschillende kanten. Het woord schuld is niet 
op z’n plaats. Het heeft tijd gekost bij dit project om tot een draagvlak te komen. Terecht 
hebt u aangegeven dat heel veel bewoners constructief hebben meegewerkt en dat we op 
een gegeven moment voor die variant van bewoners hebben gekozen. Dat kost tijd, maar 
dat is geen schuld. Dat kost tijd. 
 
De heer VRUGT: Sindsdien zijn er wel weer vier jaar verstreken en dat is iets waarop de 
bewoners nooit hebben zitten wachten. U hebt zelf in het verleden, eerlijk is eerlijk, al 
eens toegegeven dat daarin toch voornamelijk de administratie van de gemeente debet 
was aan de vertraging.  
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Klopt. In het hele samenspel van oorzaken zit een 
belangrijk deel bij de gemeente, maar niet in de vorm van schuld of verwijt, maar wel 
omdat het tijd kost om draagvlak te krijgen. Dan nog even naar het proces. 
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De heer BOER: Ik wil nog even terugkomen op uw woorden in het begin. Alsof er geen 
alternatieven waren. Dat is natuurlijk niet waar. Verschillende partijen, waaronder D66, 
hebben gevraagd om alternatieven, om keuzes. We hebben het raadsstuk zelfs een periode 
uitgesteld om u de ruimte te geven die alternatieven aan ons te presenteren. In uw brief 
schrijft u ook dat het in theorie mogelijk is. U hebt er bewust voor gekozen die niet aan 
ons te presenteren en dat is het verwijt wat ik u maak. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Oké, dat mag u doen. Maar zoals de raad nu breed heeft 
gezegd, moeten we voort met dit project. Er staat veel tijdsdruk op omdat we met 
bewoners afspraken hebben over het moment van uitvoering. Als we nu een nieuwe raad 
hebben, waar hoe je het ook wendt of keert, en waar sprake is van een continuïteitsdip 
want we hebben allemaal nieuwe woordvoerders op dit dossier, dan is het best lastig om 
op een project dat al vijf, zes jaar loopt heel scherp aan te geven wat we daar gaan doen. 
Dan zou het helemaal opknippen van het project met allerlei alternatieven zo weer 
maanden geduurd hebben, niet in de laatste plaats omdat we daarover natuurlijk ook weer 
willen participeren met bewoners. Dat is de reden. Als u me vraagt hoe het dan zit, dan 
zeg ik dat hier een bestuur zit dat geacht wordt te besturen. Wij doen dat gewoon en we 
hopen op steun van de raad. Ik heb hier nergens iemand buiten de VVD horen zeggen dat 
het jammer is dat die alternatieven ten lange leste niet op tafel zijn geweest. 
 
De heer BOER: Het klopt dat u hier zit om te besturen, maar wij zitten hier om dat te 
controleren. Wij zitten hier ook om de uitgaven te controleren van alle Haarlemmers. Het 
gaat om ontzettend veel geld en u maakt het ons op deze manier niet mogelijk om daarin 
een keuze te maken. U mag van mij best besturen, maar ik wil graag controleren. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dat recht ontzeg ik u ook niet. Integendeel, het is heel 
goed dat u controleert. Daarom zou ik een compliment willen maken aan de bijdrage van 
de heer Nederbragt die naar voren heeft gebracht dat het heel belangrijk is over dit soort 
projecten heel goed te communiceren. Dat is ook zo. Daardoor is het ook goed geweest, 
juist nadat we die raadswisseling hebben gehad en we samen met de bewoners met de 
vorige raad een heel eind gekomen zijn. Misschien hadden we meer tijd moeten nemen 
om de nieuwe woordvoerders over het hele project uitgebreid bij te praten. Misschien zijn 
we er iets te gemakkelijk van uitgegaan dat al die kennis en ervaring op dit project in de 
fracties overgebracht zou worden. Achteraf was dat misschien beter geweest. Maar, eind 
goed, al goed. Er is een grote inspanning geweest van de woordvoerders in de 
verschillende fracties en van onze ambtelijke organisatie om alle informatie nog te 
verstrekken. Ik ben ervan overtuigd dat u daardoor in staat bent uw taak als raad, als 
financieel controleur en kadersteller goed uit te voeren. 
 
De heer NEDERBRAGT: Toch even als reactie, want inderdaad, we hebben extra tijd 
genomen om die vragen en antwoorden duidelijk te krijgen. Ik deel ook dat daar na de 
laatste beantwoording nog wel wat meer duidelijkheid gegeven had kunnen worden in de 
brief. Wij hebben als D66 wel de handschoen opgepakt en we zijn toch nog weer gaan 
doorvragen met name op dit punt. We hadden heel sterk het gevoel dat het was: stoppen 
of een krediet verlenen. Ons is in de overleggen na het verschijnen van die brief toch 
duidelijk geworden dat de zaak nog veel gecompliceerder wordt als je besluit dit krediet 
niet te verlenen. Er liggen nu eenmaal afspraken met de bewoners. Dan wordt het een 
heel complex verhaal. Waar je eigenlijk naartoe wil, is dat het project doorgaat en dat 
vraagt dat wij als raad in ieder geval het krediet verstrekken. Dat er vervolgens een 
dekkingsvraagstuk is, is eigenlijk van een tweede orde. Wij vinden als D66 dat dat iets is 
wat zich tussen de raad en het college afspeelt, maar waarmee we de bewoners niet 
moeten vermoeien. Dit project verdient het richting bewoners om toch gewoon doorgang 
te vinden. 
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De heer BOER: Ik heb natuurlijk begrip voor het standpunt dat u inneemt, maar een 
dekkingsvoorstel is wat ons betreft niet van een tweede orde. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Ik wilde eigenlijk nog iets zeggen over het proces. De heer 
Bloem en de heer Berkhout hebben hierover iets gezegd. Je moet eigenlijk bij zo’n groot 
project alle argumenten in het raadsstuk hebben. Dat ben ik helemaal met u eens. Het was 
alleen zo dat we een aanvullend krediet nodig hadden en toch hebben geprobeerd deze 
discussie af te ronden voor deze raad zoals we ook in de commissie hebben besproken. 
Als we de koninklijke weg hadden gevolgd en een nieuw stuk hadden gemaakt, dan 
moest het langs het college, langs de commissie en dan zouden we deze raad niet gehaald 
hebben. U hebt er inhoudelijk gelijk in dat het anders moet, maar we hebben voor deze 
bypass gekozen omdat we graag willen proberen de voortgang goed te bewaken. We 
proberen in het najaar tot uitvoering te komen. Verder is gevraagd hoe het zit met het 
verwachtingsmanagement. Welke risico’s zijn er nu? Ik denk eigenlijk dat u feilloos alle 
risico’s die nog in dit project zitten, heeft opgesomd. Ik ga er dus van uit dat die risico’s 
hier nu bij de raad bekend zijn. Ik ga ze nu niet herhalen. We kennen dus inderdaad die 
risico’s. Dan informeren de SP en nog een aantal andere fracties naar het 
aanbestedingsvoordeel. Stel nu dat er zo’n groot aanbestedingsvoordeel is dat we de 
vergoeding aan de bewoners daaruit gemakkelijk kunnen betalen en dat er geld over is. 
We hebben in ieder geval zeventien aannemers die hebben ingeschreven. Dan mag je toch 
de verwachting koesteren dat er wel een aanbestedingsvoordeel uitkomt. Als dat er niet is, 
kom ik onmiddellijk naar u terug. We kunnen niet eenzijdig de afspraken met de 
bewoners doorbreken. Ik hoop er dus op dat het eruit komt. Mocht het meer zijn, logisch 
dat dan hier wordt besproken hoe dat wordt aangewend. Ik denk dat het logisch is dat dat 
dan op het nu gevraagde krediet in mindering wordt gebracht. Dat is dan uiteindelijk aan 
u. Dan nog even naar de heer El Aichi. U zegt dat het college de raad moet inlichten als er 
overschrijdingen zijn en dat het college de raad moet meenemen. Ik heb de indruk dat dat 
nu precies is wat we hier aan het doen zijn. Er is nog geen schop de grond ingegaan, maar 
we zien nu bij de bestekberekening dat er een tekort dreigt en dat vormt nu juist de reden 
dat we het hier eerst met de raad bespreken. Zo hoort dat. Ik geloof dat ik hiermee de 
vragen heb beantwoord. 
 
De wnd. VOORZITTER: Iemand behoefte aan een tweede termijn? Nee, dan gaan we 
over tot stemming. Er ligt een motie van de Actiepartij mede-ingediend door de SP en 
OPH. Het besluit luidt als volgt: Ongeacht een eventueel aanbestedingsvoordeel, de 
uitbetaling van de vastgelegde tegemoetkoming aan bewoners, ongewijzigd gestand te 
doen; en als tweede punt bij een daadwerkelijk behalen van een aanbestedingsvoordeel 
van 250.000 euro de raad een gespecificeerd overzicht / onderbouwing te geven van de 
uitgaven uit dit totaalbedrag. Wie heeft er behoefte aan een stemverklaring? 
 
De heer NEDERBRAGT: Wij snappen waar deze motie vandaan komt in die zin dat we 
de Actiepartij kennen als partij die erg met de bewoners meeleeft. Tegelijkertijd is het 
besluit voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij gaan er gewoon van uit dat het bestuur 
afspraken met bewoners nakomt. Zoals gezegd, al dan niet een aanbestedingsvoorstel is 
een leuke, technische kwestie, maar dat vechten we hier in de raad wel uit. Dat gaan we 
niet over de hoofden van de bewoners doen. Ik verwacht dat het college dezelfde mening 
is toegedaan. Wat ik belangrijk vind om te noemen is dat het stukje daarvoor voor ons 
iets te tendentieus is. Wij zullen de motie dus niet steunen. 
 
De wnd. VOORZITTER: Iemand nog behoefte? Nee, dan gaat we stemmen. Wie steunt 
de motie Met de haven in zicht, meer inzicht gewenst? Dat zijn de indieners: Actiepartij, 
SP en OPH en daarmee is de motie verworpen. 
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Dan gaan we naar het raadsvoorstel. Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
 
De heer BLOEM: Het proces duurde uiteindelijk te lang. De dekking van het voorstel is 
gemakkelijk en mager, maar het is wel de minst slechte optie. De SP stemt in met het 
voorstel en hoopt vurig dat bewoners straks kunnen genieten van een mooie, veilige 
Waarderhaven. 
 
De heer VRUGT: Bij dat laatste sluiten wij ons uiteraard aan. Ik ga niet herhalen wat ik 
allemaal al gezegd heb. Ik concludeer alleen nog even dat de vergoeding aan de bewoners 
niet 250.000 euro betreft. Daarom hebben we per motie gevraagd dat te onderbouwen. Je 
kunt uit de lengte en de breedte alles optellen, maar je komt absoluut niet aan 250.000 
euro. Het gaat dus ergens anders heen. Jammer dat we niet willen weten waarheen dat dan 
gaat. 
 
De wnd. VOORZITTER: Niemand meer? Wie steunt het besluit ‘Het benodigd krediet 
Waarderhaven van 650.000 euro beschikbaar te stellen en dit te dekken vanuit de IP-post 
SZ.79. Wie van u stemt daarmee in? Dat is raadsbreed met uitzondering van de VVD. 
 
9. BENOEMINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 
 
De VOORZITTER: Ik meld eerst even de uitkomst van de stemming. In het Algemeen 
Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland, het Noord-Hollands 
Archief is wethouder Van der Hoek als portefeuillehouder Cultuur benoemd. Van harte 
gefeliciteerd. In het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude is wethouder 
Sikkema benoemd als portefeuillehouder Water en Recreatie. Gefeliciteerd. 
 
10. MOTIES VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 

 
De VOORZITTER: Het is nog betrekkelijk vroeg om nu al te pauzeren. Als we even 
doorzetten, zijn we misschien zo klaar op deze mooie zomeravond. Dan gaan we verder 
met de moties vreemd. 
 
De heer GARRETSEN: Wij hebben begrepen dat in de commissie Samenleving door de 
wethouder een aantal toezeggingen zijn gedaan. Wij willen graag nu van de wethouder 
horen of hij die nu herhaalt. Dan zullen we bezien of we onze motie handhaven. 
 
Motie vreemd: Subsidieverstrekking basisinfrastructuur 1 juli 2014 – 31 december 2015 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 3 juli 2014, 
constaterende dat: 

 op grond van het collegevoorstel belangenbehartiging niet langer voor subsidiëring in 
aanmerking komt; 

 
overwegende dat: 

 groepen als mensen met een geestelijke beperking, alzheimerpatiënten en minima niet 
of onvoldoende zelfredzaamheid bezitten om voor hun belangen op te komen; 

 daarom belangenbehartiging niet op voorhand van subsidiëring mag worden 
uitgesloten; 

 
draagt het college op: 

 om met inachtneming van bovenstaande een nieuwe afweging te maken met 
betrekking tot de subsidieverstrekking basisinfrastructuur en de raad deze hernieuwde 
afweging ter besluitvorming op korte termijn voor te leggen. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/3-juli/19:30/Aangekondigd-motie-vreemd-SP-Subsidie-basisinfrastructuur
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En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De motie wordt ingediend door de SP, ChristenUnie en de Actiepartij. 
 
De VOORZITTER: Dat is een bijzondere procedure. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Ik wil de toezegging wel herhalen. Toezegging? Ik heb 
volgens mij een afspraak gemaakt met u als commissie. Daarbij heb ik gezegd dat als 
neveneffect van dit traject rondom de basisinfrastructuur en de subsidieverstrekking is 
gebleken dat belangenbehartiging daar niet langer bij hoort. Vervolgens hebben we met 
elkaar gezegd, of een deel van uw raad heeft in de commissie aangegeven, daarmee niet 
blij te zijn. De commissie heeft gevraagd wat er dan precies uit valt en of dat op de een of 
andere manier te handhaven is of op een andere manier daaraan tegemoetgekomen kan 
worden. Waar gaat het dan precies om en wat zou dat dan eventueel moeten kosten? Ik 
heb u inderdaad toegezegd dat het college dat inventariseert en vervolgens in de 
commissie Samenleving aan u voorlegt zodat u daarmee als raad aan de slag kunt. 
 
De heer GARRETSEN: Voorzitter, ik vraag om een minuut schorsing om even te 
overleggen. 
 
De VOORZITTER: Laten we nu eerst even een paar andere dingen doen, want dan 
kunnen we straks ook die stemadviescommissie aan de gang zetten. Dan kunt u even 
overleggen of u toch die motie indient. 
Dan de PvdA over het stallen van fietsen in de stad. 
 
De heer AYNAN: Wij hebben geconstateerd dat er in onze gemeentelijke 
fietsenstallingen geen eenduidig beleid is. In sommige mag je afwijkende fietsen zoals 
een tandem, een bakfiets of een voor gehandicapten aangepaste fiets gratis parkeren en in 
andere weer niet. Laat ik kort zijn. Wij willen een einde maken aan deze niet-
eenduidigheid en juist die eenduidigheid creëren door het indienen van deze motie die 
heel simpel vraagt ook afwijkende fietsen gratis te kunnen stallen in onze gemeentelijke 
fietsenstallingen. 
 
Motie vreemd: Niets voor iedere (bak)fiets 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3 juli 2014, 
overwegende dat: 

 er in de gemeentelijke fietsenstallingen voor ‘afwijkende’ fietsen zoals tandems en 
bakfietsen soms betaald moet worden; 

 
constaterende dat: 

 het wenselijk is ook ‘afwijkende’ fietsen in de gemeentelijke fietsenstallingen gratis 
te kunnen stallen; 

 
draagt het college van Burgemeester & Wethouders op om: 

 in de gemeentelijke fietsenstallingen het gratis stallen van ‘afwijkende’ fietsen 
mogelijk te maken 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Wethouder SIKKEMA: Wij hebben het hierover inderdaad gehad in de commissie 
Beheer. We vroegen ons nog af wanneer een fiets afwijkend is en wanneer niet. Het is 
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vaak zo dat het een gewone fiets is wanneer die in de rekken past. Zo niet, dan 
bestempelen we die als afwijkend. In de ene stalling is meer ruimte dan in de andere, dus 
per fietsenstalling is er in die zin een divers beleid. Dat klopt. Als u deze motie bedoelt 
als dat alle fietsen gratis gestald mogen worden binnen de ruimte die er is zonder dat we 
de ruimte daarop gaan aanpassen, dan kan ik hiermee akkoord gaan en dan neemt het 
college de motie over. 
 
De VOORZITTER: Iedereen steunt de motie? Nee, te kort door de bocht. Een 
stemverklaring van de VVD. 
 
De heer BOER: Terwijl de autobezitter voor een onbewaakte parkeerplaats in de Raaks 
€ 1,40 per 40 minuten moet betalen, blijkt uit deze motie dat diverse partijen € 0,70 per 
keer te duur vinden voor een bewaakte plek in de fietsparkeergarage. Wij snappen dat 
niet, want deze zogenaamde bakfietsen leggen extra beslag op de beperkte 
fietsparkeermogelijkheden die er toch al zijn in de garages. Wij vinden dat er best een 
vergoeding tegenover mag staan. Wij zullen tegen deze motie stemmen. 
 
De VOORZITTER: Andere stemverklaringen? Wie steunt de motie? De raad met 
uitzondering van de VVD. Dan de motie van de VVD over 
containermanagementsystemen. 
 
De heer BOER: We hebben allemaal vernomen dat Spaarnelanden van plan is een 
containermanagementsysteem aan te schaffen en dit te installeren op de duobakken die 
we binnenkort gaan gebruiken om gescheiden afval in te zamelen. Er komt een bepaalde 
chip op en met die chip kan Spaarnelanden informatie registreren. Wij vinden het 
belangrijk duidelijk te zijn over welke informatie Spaarnelanden mag beschikken en hoe 
het dat mag gebruiken in de toekomst. Wij vinden de privacy van de Haarlemse burger 
erg belangrijk en dat geldt uiteraard ook voor hoeveel afval je scheidt, wanneer je dat 
doet en of je wel je plastic en papier apart houdt. Wij verzoeken daarom het college van 
Burgemeester en Wethouders er zorg voor te dragen dat de gegevens die de chips 
registreren uitsluitend op wijkniveau zijn en niet terug te leiden zijn naar individueel 
afvalbakkenscheidingsgedrag. Wij roepen het college op uitsluitend afspraken te maken 
met Spaarnelanden over de termijn van bewaring en bescherming van deze gegevens en 
dit te bespreken in de commissie Beheer. Deze motie wordt ingediend door de SP, OPH 
en VVD. 
 
Motie vreemd: Een bakbeest voor de privacy 
 
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 03 juli 2014. 
overwegende dat 

 Spaarnelanden van plan is een Container Management Systeem aan te schaffen en dit 
te installeren op de duo-gescheiden plastic/papier bak; 

 dit systeem volgens Spaarnelanden o.a. noodzakelijk is qua registratie voor de P90 
norm opgelegd door de arbeidsinspectie, qua maximale belasting van een 
medewerker; 

 dit systeem met behulp van een chip in de container diverse mogelijkheden geeft om 
bepaalde zaken te registreren, zoals het wel of niet aanbieden van de container, 
hoeveelheid aangeboden kilogram van de diverse afvalsoorten enzovoorts; 

 dit registreren op diverse niveaus mogelijk is, zoals op postcodeniveau, wijkniveau, 
straatniveau, huisnummerniveau; 
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tevens constaterende dat  

 qua managementinformatie, het voldoende is als dit op wijkniveau wordt 
geregistreerd; 

 de Haarlemse burger recht heeft op privacy en bescherming van zijn gegevens qua 
afval (scheidings)gedrag. 

 
verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders om 

 er zorg voor te dragen, dat de gegevens, die de chips registreren uitsluitend op 
wijkniveau zijn en niet terug te leiden zijn naar individueel afval(scheidings)gedrag;  

 aansluitend afspraken te maken met Spaarnelanden over de termijn van bewaring en 
bescherming van deze gegevens en deze te bespreken in de commissie Beheer. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Wethouder SIKKEMA: Ik vind het helemaal terecht dat u de privacyvraag hier centraal 
stelt en ik hoop dat ik u enigszins gerust kan stellen. Het klopt dat er een chip op de 
containers wordt geplaatst. Daar wordt alleen gemeten of de container al dan niet wordt 
aangeboden zodat er een aanbodfrequentie kan worden bepaald op basis waarvan 
Spaarnelanden kan bijsturen wanneer ze hoeveel containers kan verwachten. Het gaat 
daarbij om het bepalen van efficiënte inzamelroutes. Wij vinden het wel belangrijk dat op 
objectniveau, postcode en huisnummer, die informatie er is. Dat is niet gekoppeld aan de 
hoeveelheid afval die wordt geleverd. Dat is niet gekoppeld aan persoonsgegevens. In die 
zin weet Spaarnelanden helemaal niet welke bak van wie is. Die privacy wordt dus niet 
geschonden. 
 
De heer BOER: Dit antwoord verbaast me wel enigszins. Ik heb een uitgebreid gesprek 
gehad met de directeur van Spaarnelanden over dit systeem. Mij werd juist verzekerd dat 
deze chip van groot belang is om te registreren hoeveel kilo’s er in die bakken zit. Het 
gaat om de arbeidsinspectie en die wil weten dat de P90-norm wordt gehaald. 
 
Wethouder SIKKEMA: Die informatie vindt niet plaats per container. Dat is op 
gebiedsniveau. We koppelen dat niet aan het object. 
 
De heer BOER: Het wordt geregistreerd per container en ik begrijp best dat 
Spaarnelanden de containers gebruikt om de informatie te verzamelen. Dat is ook logisch, 
net als wanneer je een enquête invult waarbij gezegd wordt dat de gegevens anoniem 
worden verwerkt. Daarom vraag ik hierom. De gegevens kunnen best ingezameld worden 
bij die bakken, maar zodra Spaarnelanden ze gaat vertalen, wil ik dat dat gebeurt naar 
wijkniveau en dat ze uitsluitend op wijkniveau worden gebruikt. Dat mag nooit worden 
teruggebracht naar een individuele gebruiker of huisnummer. 
 
Wethouder SIKKEMA: Dat gebeurt ook niet. Wijkniveau vinden we een te groot gebied, 
dus ik zou willen voorstellen dat op buurtniveau te doen. Sommige wijken in Haarlem 
zijn zo groot, dat dat niet goed is voor het bepalen van aanrijdroutes en de P90-norm. Het 
klopt dat Spaarnelanden het niet kan koppelen. Er is een koppeling te maken, maar dan 
hebben we GBA-gegevens nodig en dan gaat die informatie naar de gemeente. Dan doet 
Spaarnelanden er helemaal niets mee. Het kan zijn dat men allemaal chemisch afval vindt 
in een bak waarin plastic hoort te zitten. Dan kan Spaarnelanden wel zeggen dat een 
bepaald nummer dat laat zien. Vervolgens kan Handhaving daarmee iets doen. In die zin, 
wanneer u het hebt over privacy, kan die koppeling gemaakt worden, maar Spaarnelanden 
zelf kan daarmee absoluut niets doen. 
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De heer BOER: U geeft nu zelf aan dat de chip precies registreert wat ik wil voorkomen. 
U kunt op huisnummerniveau mensen benaderen als er iets in die bak zit wat niet in die 
bak hoort. Dat vinden wij dus veel te ver gaan. 
 
Wethouder SIKKEMA: Dat gebeurt overigens ook met de huisvuilpas. Die is ook 
gekoppeld aan uw huisnummer en straat. 
 
De heer BOER: Dat klopt, en ik ben ook van plan daarover ook nog een discussie te 
voeren. Het gaat best wel ver dat Spaarnelanden die gegevens van onze burgers aan het 
verzamelen is en dat wij niet met z’n allen hebben afgesproken hoe we daarmee willen 
omgaan. 
 
Wethouder SIKKEMA: Ik ga het nog een keer uitleggen, want het gaat niet zoals u zegt. 
Ik werk bij Spaarnelanden. Ik wil een container in de auto stoppen zodat die omgekiept 
wordt. Ik doe de bak open en ik zie dat er allemaal chemische troep uitvalt. Wat kan ik 
dan doen? Op dat moment het nummer opschrijven. Ik doe er niks mee. Ik kan 
vervolgens naar Handhaving gaan en zeggen dat Handhaving dit nummer kan koppelen 
aan persoonsgegevens. Ik heb ze niet. That’s it. In die zin kan Spaarnelanden er niets 
mee. Ik ontraad de motie. 
 
De VOORZITTER: Dan is dat helder en dan weten we nu hoe dat werkt. 
 
De heer AYNAN: Dat laatste brengt mij in ieder geval een beetje in verwarring. Wat u 
zegt, die chip, die wordt geïnstalleerd om het aanbod op wijkniveau te registreren. Het 
gaat dus niet om de hoeveelheid en de soort afval per individu. Toch, als ik u zo hoor en 
ik lees die motie, dan denk ik dat het eigenlijk geen kwaad kan die motie te steunen. Toch 
ontraadt u die. Daarover krijg ik dan toch graag meer uitleg. 
 
Wethouder SIKKEMA: Wat wordt gevraagd is dat wij dan alleen op wijkniveau 
informatie hebben. Mocht ik mijn bakken kwijt zijn, dan kan ik zeggen wat mijn 
chipnummer is. Dat is dan op wijkniveau. Er zijn momenten waarop je dat kunt inzetten. 
Of als ik een overtreding registreer als ik er allemaal chemische troep in zie. In het 
verleden werden vuilniszakken open gemaakt om te kijken of we privégegevens kunnen 
vinden om vervolgens aangifte te kunnen doen. Dat zijn dingen die nu ook gebeuren. Het 
scheelt natuurlijk heel veel tijd en energie als we het nu mogelijk is die informatie aan 
handhavers te verstrekken die er dan mee aan de slag kunnen. Die chip geeft totaal geen 
persoonsgegevens aan. Het is niet bekend welke mensen daar wonen, wie dat zijn, hoe 
oud ze zijn of wat dan ook. Die privégegevens zijn er niet. Spaarnelanden kan daar niets 
mee. Die beschikt alleen over een nummer en dat nummer kan ze doorgeven. 
 
De heer SMIT: Verwarring, lijkt mij. De VVD heeft gevraagd of de bestuurder van 
Spaarnelanden dezelfde woorden spreekt als de wethouder. Ik heb de indruk dat de 
wethouder niet heeft aangegeven dat ze met één mond spreekt met de bestuurder van 
Spaarnelanden. De wethouder zegt dat er een vastlegging van de aanbodfrequentie is. 
Aanbod is ook hoeveelheid. OPH constateert in ieder geval dat die link wel te leggen is 
via Handhaving naar de afzonderlijke eigenaren van de bak als de link er bij 
Spaarnelanden niet zou zijn om het nummer van de bak te koppelen. Wij blijven met de 
VVD en met de SP van mening dat je dit op buurt- of wijkniveau mag registreren. Ik ga 
er voorlopig niet van uit dat het een massale hobby wordt om elkaars duobak te gaan 
stelen. Om die reden zal het niet hoeven dat er uiteindelijk via Handhaving een koppeling 
gelegd hoeft te worden. De motie lijkt me geen gevaar. Mocht het op termijn nodig zijn 
om meer te weten of meer te kunnen koppelen, dan komt u als college terug bij de raad 
om een uitbreiding te vragen. 
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Mevrouw HUYSSE: Ik ben een beetje in verwarring. De VVD is normaal gesproken een 
partij die graag efficiënt, effectief, goedkoop en aantrekkelijk werk wil verrichten. Hier 
ligt een voorstel om effectiviteit te verhogen. Hier ligt een voorstel om praktisch te zijn. 
Het is niet praktisch voor de logistieke systematiek van een afvalophaler om op 
wijkniveau te weten hoeveel afval hij moet ophalen. Het is juist handig om te weten in 
welke delen van de wijk bakken vaak vol zijn of niet vol zijn. Dan kan Spaarnelanden 
zijn logistieke weg bepalen. Nu moet het allemaal op wijkniveau. Grootschalig. Waarom 
vraagt u het niet voor Haarlem in totaliteit? Ik ben echt verbaasd over dit detailniveau. 
Uiteraard deelt GroenLinks met de VVD dat de privacy beschermd moet worden. Als ik 
de wethouder hoor, zorgt die ervoor dat de afvalophaler helemaal niets te maken heeft 
met het adres, alleen maar met de logistieke problematiek. Die kan de gemeente vragen te 
zorgen voor die handhaving. Uiteindelijk deden we het vroeger ook zo. Als mensen op 
illegale wijze afval aanboden, dan werd er ook gehandhaafd. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Het verbaast me zeer dat de wethouder nu gedetailleerd 
aangeeft hoe het zit met die bakken. We hebben dit onderwerp onlangs heel uitgebreid in 
de commissie besproken. Toen werd ik al verbaasd door het feit dat we niet overal 
ondergronds gingen inzamelen, maar dat we een duobak in de tuin kregen. En dan nog 
niet eens in elke tuin, maar in sommige tuinen. Toen heb ik al een voorbehoud gemaakt. 
Wil ik z’n bak ja of nee? Toegezegd is dat ik daarover zelf mag beslissen. Ik vind zo’n 
duobak al tot daaraantoe, maar als men daarbij nog in onze bakken gaat loeren door 
middel van een chip zonder dat dat van tevoren met de commissie besproken is, dan vind 
ik dat dit eerder in de commissie had kunnen worden gedeeld. 
 
De heer BLOEM: In het begin dacht ik dat dit een oeverloos debat werd over een 
nodeloos detail met afvalbakken. Ik denk nu dat hier toch echt een reële vraag voorligt. 
De principiële vraag is hoever je wilt gaan om praktische zaken te regelen in een 
afweging met privacy. In hoeverre offer je privacy op uit praktische 
registratieoverwegingen? Nu snap ik pas wat de overweging is om het te doen. Ik kan niet 
zeggen dat de SP het eens is met wat het college hiervan vindt. We vinden dit eigenlijk 
een te grote inbreuk op de privacy als het gaat om de baten die er zijn. 
 
De heer AYNAN: Mag ik een voorstel van orde doen om het in de commissie te 
behandelen? 
 
Wethouder SIKKEMA: Ik wil gewoon nog een ding echt duidelijk maken. Spaarnelanden 
legt geen gegevens van burgers vast en het is ook niet mogelijk dat Spaarnelanden een 
relatie legt tussen gedrag van de burger met betrekking tot afval en het gebruik van die 
container. Dat wilde ik toch heel duidelijk hier gezegd hebben.  
 
De VOORZITTER: Nu even het ordevoorstel. Ik neem aan dat de aanschaf van dat 
systeem gewoon kan doorgaan, maar dat de invoering van het systeem met dit 
privacyaspect nog wel even besproken kan worden. 
 
Wethouder SIKKEMA: Als de mensen de beantwoording niet voldoende vinden? Ik kan 
er weinig meer van maken. Maar als de raad het onvoldoende vindt, moeten we het in de 
commissie nog een keer bespreken. Dat lijkt me duidelijk. 
 
De heer SMIT: Ik denk dat het goed is dit in de commissie te behandelen, want de meeste 
bakken van de burgers in Haarlem worden van een eigen huisnummer voorzien. Dat is 
handig om je bak terug te vinden op straat. Wat dat betreft kan Spaarnelanden bijna bij 
elke bak met de code het huisnummer ook wel zien. Dat staat er gewoon op. Het is 
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privacygevoelig en ik denk dat het heel goed is dit nog eens in de commissie te laten 
terugkomen. 
 
De heer BOER: Ik handhaaf mijn motie. Privacy is voor onze fractie zo belangrijk dat wij 
dit gewoon duidelijk als kader willen meegeven. 
 
De VOORZITTER: Dat is helder. Even van de orde. We kunnen het volgende doen. Er is 
hier draagvlak om dit aspect nog eens even in de commissie te bespreken. De heer Boer 
zegt zijn voorstel te handhaven. Dat kan hij natuurlijk doen en dat betekent dat we gaan 
stemmen over de motie. Als de motie wordt aangenomen heeft het weinig zin er in de 
commissie nog over te praten. Dan ligt vast wat de raad op dit vlak wil. Als u zegt er nog 
over te willen praten, dan moet u maar kijken wat u met die motie doet. U kunt altijd nog 
zeggen dat het resultaat u niet bevalt. Stel dat het college er niet op voorhand mee komt, 
dan kunt u nog altijd met een motie komen. 
 
De heer F. VISSER: Ik wil nog inhoudelijk op de motie reageren. Ik heb ook als eerste 
punt of dit niet kan terugkomen in de commissie. Ik ben verrast en eigenlijk wel blij dat 
de VVD dit aankaart. Ook de ChristenUnie vindt privacy van belang. Toch kan ik me ook 
voorstellen dat het hier praktisch is. Er komen allerlei vragen naar boven. Hoe zit het met 
de informatiebeveiliging? Spaarnelanden is daarin geen expert en dit soort data moet je 
wel beveiligen. Ik zou de VVD willen aanraden om de motie aan te houden, want een 
deel van de motie wordt gedekt door de Wet bescherming persoonsgegevens. Dan is de 
motie overbodig. Ik zou dit graag in de commissie willen laten terugkomen. Als de VVD 
de motie nu in stemming brengt, stemmen wij tegen. 
 
De heer AYNAN: Dit verbaast mij. Dit is echt opportunisme op en top van de VVD. Gaat 
het hier nu om resultaat en inhoud? Als het u daarom te doen is, dan houdt u de motie aan 
en bespreken we de inhoud uitgebreider en gedetailleerder in de commissie en dan 
steunen wij u. Als u de motie vanavond in stemming brengt, zullen we tegenstemmen. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Wij zijn het eens met de strekking van deze motie. Ik 
memoreer nog even dat er staat aangegeven in de motie dat we het gaan bespreken in de 
commissie Beheer en dat lijkt me inderdaad een heel zinnige zaak. Om u vast een steuntje 
in de rug te geven gaan wij mee met deze motie en we zullen die steunen. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Ik vind het jammer dat ik niet meer persoonlijk in de 
commissie Beheer zit. Het lijkt me daar gezellig en het gaat gewoon door in de raadszaal. 
Ik merk twee dingen op. Ten eerste zegt de wethouder dat we ons geen zorgen hoeven 
maken, want Spaarnelanden heeft alleen een nummer. Als we dat nummer aan 
Handhaving geven, dan kan iedereen iemand voor zijn deur verwachten. Interessant. Dan 
hoor ik de VVD zeggen de motie aan te houden. Dat is ook knap, want er staat in dat we 
afspraken gaan maken met Spaarnelanden, terwijl de wethouder zegt dat Spaarnelanden 
helemaal niet over de gegevens gaat. Die gegevens zitten dus kennelijk bij Handhaving. 
Opmerkelijk. Ik denk dat ik blanco ga stemmen, maar ik hoop dat de motie teruggaat naar 
de commissie. 
 
De heer VRUGT: Ik vind het wel grappig, want een paar jaar geleden heeft mijn fractie 
naar aanleiding van een uitzending van een Haarlemse onderzoeksjournalist die een 
prachtige documentaire op de radio maakte over de pasjes van Spaarnelanden en de vele 
andere honderden gegevens die bij overheden en semi-overheden worden opgeslagen. 
Wat daarmee is gebeurd, is absoluut niet inzichtelijk. Als ik het zo vanavond volg, nog 
altijd niet. Behandeling in de commissie lijkt me zinvol. Het is jammer dat de VVD de 
motie desondanks aanhoudt. 
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Mevrouw HUYSSE: Het lijkt ook ons heel zinvol om dit te laten terugkomen in de 
commissie zodat we kunnen spreken over dit probleem rond de privacy. Wij zullen de 
motie niet steunen. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we nu stemmen. Wie steunt deze motie? Dat zijn D66, SP, 
OPH en VVD. Dat is 19 – 19. Dat betekent dat de stemmen staken. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Ik stem blanco. 
 
De VOORZITTER: Nee, dat kan niet. Had u net uw hand opgestoken? Stemt u voor of 
tegen deze motie? Zegt u maar wat u wilt. U steunt de motie niet, begrijp ik. Dan zijn er 
19 stemmen voor en 19 stemmen tegen. Dan wordt de eerstvolgende raadsvergadering de 
motie weer geagendeerd. Dan hebben we denk ik al een commissie Beheer gehad. Zo 
lossen alle problemen zich vanzelf op. Dan gaan we nu naar de motie Fiets en plas en dan 
houden we daarna een heel korte pauze. 
 
De heer VAN DEN RAADT: We zitten voor de pauze. Ik denk dat er wel mensen zijn die 
graag naar de wc willen. Dat gebeurt ook wel eens als je je fiets in de stalling zet. Laten 
we eens kijken of het handig is daar ook een toilet neer te zetten. Dan zijn we net zo blij 
als straks in de pauze. Alle gekheid op een stokje. We hebben drie grote problemen: 
fietsen die buiten de rekken staan, mensen die niet weten waar de stallingen zijn en 
sommige mensen die toiletten zoeken maar die niet kunnen vinden. De heren hebben nog 
de krul en de urinoirs, maar de dames niet. Laten we het eens bij een stalling proberen en 
kijken of daarop enthousiaste reacties komen van burgers. 
 
Motie Vreemd: F&P: Fiets en plas (fijn dat ik in Haarlem was) 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 3 juli 2014, 
constaterende dat: 

 veel fietsen in Haarlem nog steeds niet in de stallingen worden geplaatst; 

 fietsenoverlast belemmerend is voor voetgangers en mensen in een rolstoel of met een 
handicap; 

 ook doorgang voor hulpdiensten soms lastig is; 

 veel mensen nog steeds niet goed bekend zijn met de locaties waar fietsenstallingen 
zich bevinden; 

 
voorts constaterende dat: 

 er in Haarlem weinig openbare toiletten zijn voor dames of dat de locatie van de 
openbare toiletten ook niet goed bekend is; 
 

overwegende dat: 

 een grotere bekendheid van de stallingen fietsenoverlast en al de daar aan gerelateerde 
problemen, kan verminderen; 

 wanneer men openbare toiletten standaard in een fietsenstalling onderbrengt dit de 
bekendheid van beide extra vergroot; 

 bij samenvoeging van toilet en stalling de problemen van de fietsenoverlast en het 
nauwelijks aanwezig zijn van openbare (dames)toiletten beide worden aanpakt; 

 
draagt het college op: 

 te onderzoeken of het onderbrengen van een openbaar toilet in een openbare 
fietsenstalling van invloed is op het verminderen van beide geschetste problemen; 
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 en zijn bevindingen terug te koppelen aan de raad. 
 
 En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Wethouder SIKKEMA: Dit is natuurlijk een hele sympathieke motie zoals we dat dan 
noemen, maar er zitten verschillende aannames in deze motie. Ten eerste dat de 
populariteit of bekendheid van fietsenstallingen worden vergroot als daar ook een 
openbaar toilet is. Of die link er is, dat weten we niet, maar dat zouden we kunnen 
onderzoeken. Dat kost wel weer allemaal geld. Er is wel in 2011 onderzoek gedaan naar 
de bekendheid van fietsenstallingen in Haarlem. De uitkomst van dat onderzoek kunt u 
sowieso van ons ontvangen. Wel bekend is dat het wondermiddel om fietsenstallingen 
bekend te maken er niet is. Mensen zijn wel gevoelig voor gemak, voor veiligheid en 
voor stallingsduur. Waarom mensen niet naar een fietsenstalling gaan, is ook bekend, 
namelijk als het toch te ver lopen is of te veel gedoe oplevert. De huidige stallingen staan 
allemaal in de buurt van horeca. En die horeca is allemaal ongeveer even lang open als de 
stallingen. Volgens mij, als iemand hoge nood heeft, dan zijn er voldoende 
mogelijkheden om naar het toilet te gaan. Daar komt bij dat in elke stalling op zich een 
toilet is voor de mensen die daar werken. Als iemand daar echt hoge nood heeft, wordt 
daarvoor wel open gestaan. In die zin vind ik een onderzoek overbodig. We kunnen zeker 
niet garanderen dat onderzoek tot dat wondermiddel of nieuwe inzichten leidt. Mocht de 
raad dat willen, het woord is aan u. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Daar wil ik wel bij aansluiten, want de nood moet inderdaad 
wel heel hoog zijn als je als partij een dergelijke motie indient. Als je denkt dat je dames 
kunt verleiden met een wc om in een openbare fietsenstalling je fiets neer te zetten… Ik 
denk natuurlijk gelijk aan de hakken van mijn schoenen als ik een heel stuk moet lopen. 
Ik vind dit niet direct een hele adequate oplossing. Bovendien is mijn fractie van mening 
dat we eerst maar eens dat fietsbeleidsplan moeten afwachten en dat al deze zaken daarin 
meegenomen worden. Wij zullen deze motie absoluut niet steunen. 
 
De heer VAN DEN RAADT: U hoort de wethouder zeggen dat er allemaal onderzoeken 
zijn gedaan in 2011 en ik mag kijken wat daaruit is gekomen. Vindt u dat tussen dat 
onderzoek en nu die problemen zo zijn opgelost dat je niet een keer iets kunt proberen? 
Deze actie heeft ook geleid tot een zeer ludieke actie op internet van het ontwerpen van 
verkeersborden. Dat alleen al geeft een enorme boost aan überhaupt de bekendheid van 
fietsenstallingen. Wat is nu het probleem om het niet te doen? De problemen zijn sinds 
2011 nog niet opgelost. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik denk dat we het er allemaal mee eens zijn dat fietsparkeren 
een probleem vormt in de stad. We wachten met smart op die fietsnota waarin dat soort 
dingen worden meegenomen. U kunt ludiek doen wat u wilt. Met stoepkrijt kunt u ook 
van alles tekenen, maar ik vind het nu niet aan de orde om over wc’s in openbare 
fietsenstallingen te praten, omdat dames daar dan hun fiets zouden stallen. Onzin. Ik ga 
de motie ook niet steunen. 
 
De heer BLOEM: Wij stemmen niet in met deze motie, maar wij gaan graag met de heer 
Van den Raadt aan de slag om hier dieper in te duiken en hierbij misschien de steun van 
de horeca erbij te krijgen. Ik denk dat wij met het aantal toeristen dat hier komt, het idee 
zeker niet moeten afwijzen. Ik hoop dat we dit in de toekomst op een betere manier 
kunnen uitwerken. Samen. 
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De heer VRUGT: Het valt me niet voor het eerst op dat handtekeningen ook van de 
indiener er niet eens op staan. In principe is de motie lastig te beoordelen. Het lijkt 
zeurderig, maar ik zie het vaker de laatste tijd. 
 
Mevrouw HUYSSE: GroenLinks vindt dat de dames en de heren wel even de plas kunnen 
ophouden tot de fietsbeleidsnota komt zoals mevrouw Van Zetten al aangaf. Ik denk dat 
dat daarin allemaal kan worden meegenomen. Hopelijk wil de heer Van den Raadt daarop 
wachten. 
 
De heer F. VISSER: Ik heb het kieskompas erbij gepakt. Wij waren het meest 
uitgesproken voor meer toiletten in de stad. Dat zou moeten betekenen dat we voor deze 
motie zouden moeten stemmen, maar wij waren tevreden met het antwoord van de 
wethouder. Er zijn al toiletten bij de fietsenstallingen en bij hoge nood kunnen die 
worden gebruikt. We zouden eerder graag zien dat wordt gekeken wat de behoefte is aan 
toiletten in de stad, wat is daarvoor een goede oplossing en wat kan het bedrijfsleven 
daaraan doen. Wij zullen tegen deze motie stemmen. 
 
De VOORZITTER: Nog andere stemverklaringen? Nee. Wie steunt deze motie? Dat zijn 
PvdA, CDA, Trots en OPH. Dan is de motie verworpen. 
 
Pauze 
 
De VOORZITTER: De vergadering is heropend. 
 
De heer GARRETSEN: Ik zou nog even het woord voeren over de motie die wij samen 
met de Actiepartij en de ChristenUnie hebben ingediend over belangenbehartiging en de 
basisinfrastructuur voor subsidies. Ik wil in herinnering brengen dat juist vandaag 
staatssecretaris Van Rijn heeft gezegd dat belangenbehartiging te weinig aandacht krijgt 
in de wet. Wij vinden belangenbehartiging erg belangrijk. Het was ons niet helemaal 
duidelijk wat voor toezeggingen de wethouder in de commissie Samenleving van 
vanavond heeft gedaan. Vandaar dat we vroegen om dat nog eens te herhalen. Op grond 
daarvan trekken wij onze motie in. We wachten de discussie in de commissie in 
september af en dan zullen we zien of we onze motie alsnog weer boven tafel halen. 
 
De VOORZITTER: Dan hebben we nog de motie Van werk naar werk van D66. 
 
Mevrouw LEITNER: Dat er veel aan de hand is en beweegt in het sociaal domein, hoef ik 
hier niemand meer te vertellen, maar vanwege de grote bezuinigingen brengt dat ook 
onzekerheid voor de werknemers met zich mee. De doelstelling van de hele verandering 
was nu juist het bevorderen van de zelfredzaamheid van de mensen. Dan geldt dat 
natuurlijk ook voor de werknemers zelf. Het begeleiden naar nieuw werk van 
boventallige medewerkers vinden wij zo belangrijk dat we middels deze motie het college 
verzoeken zich bij de lopende offertetrajecten maximaal in te spannen om de 
medewerkers door hun werkgevers te laten begeleiden naar nieuw werk en daarbij 
optimaal gebruik te maken van de beschikbare sectorgelden. Dan wil ik hierbij nog een 
klein woord van dank uitspreken naar de heer Van den Raadt van Trots die toch als eerste 
dit onderwerp hier in de raad ter sprake heeft gebracht.  
 
Motie Vreemd: Van-werk-naar-werk 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3 juli 2014, 
constaterende dat: 

 er in de nieuwe contracten voor de Wmo sprake zal zijn een aanzienlijke bezuiniging; 
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 in de offerteaanvragen geen eisen zijn opgenomen met betrekking tot het van-werk-
naar-werkbegeleiden van boventallig personeel; 

 er een Sectorplan Zorg bestaat, waarin gelden beschikbaar zijn gesteld om mensen in 
de zorg, die door de bezuinigingen hun werk gaan verliezen, van-werk-naar-werk te 
kunnen begeleiden; 
 

overwegende dat: 

 het ongewenst is als door samenloop van nieuwe aanbestedingen en de door te voeren 
bezuinigen de werknemers die hun werk (dreigen te) verliezen kans lopen verstoken te 
blijven van van-werk-naar-werkbegeleiding; 

 de verplichting tot die begeleiding bij de huidige werkgever/aanbieder moet liggen  
(op basis van het sectorplan voor de zorg); 

 
draagt het college op: 

 het maximale te doen om in lopende offertetrajecten te realiseren dat de aanbieders 
hun zittende werknemers, die boventallig worden als gevolg van de bezuiniging ten 
opzichte van hun huidige gunning, moeten begeleiden van-werk-naar-werk en daarbij, 
zo mogelijk op basis van het sectorplan voor de zorg; 

 het begeleiden van-werk-naar-werk van boventallig personeel bij nieuwe 
offerteaanvragen mee te nemen bij de minimumeisen.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: De motie is duidelijk. Als wij die goed verstaan. Ervan uit 
gaande dat de primaire verantwoordelijkheid bij die sector ligt en bij die aanbieders die er 
aan de ene kant werk bij krijgen en aan de andere kant werk verliezen, vraagt de motie 
ons ons optimaal in te zetten om te bewerkstelligen dat die aanbieders dat ook met elkaar 
gaan doen. Aanvullend zou ik willen zeggen dat hiervoor ook sociale plannen worden 
gemaakt en dat daarbij ook de vakbonden zitten. Ook nu zijn we bij de gemeente al enige 
tijd in gesprek met de sector en dat doen we in een regulier overleg in de regio ook voor 
werk-naar-werktrajecten. Aan die gesprekken neemt naast de gemeente ook het UWV 
deel. Daar worden op praktisch niveau al afspraken gemaakt over van-werk-naar-werk. 
 
De VOORZITTER: Wie wil hierover nog iets zeggen? 
 
De heer GARRETSEN: Wij hebben tijdens de behandeling van de kadernota een 
soortgelijke motie ingediend. Wij zijn de PvdA en D66 erkentelijk dat ze die motie naar 
onze mening verder hebben aangescherpt. We zullen beide moties dus van harte 
ondersteunen. 
 
Mevrouw STERENBERG: Minder regels, meer ondernemen, dat is een van de slogans 
die zowel de oppositie als de coalitie van ons op de taart ontving. Hoewel de beide 
ingediende moties – ik dien meteen ook een stemverklaring in voor motie 9.6 – de 
overname van personeel regelen en uiterst sympathiek zijn, zijn er enkele redenen 
waarom deze niet aan onze liberale meetlat voldoen. Een onderneming moet in onze ogen 
zelf de keuze mogen maken welk personeel wordt aangenomen door zelf te kunnen 
kiezen welk personeel bij de cultuur past en over de gewenste kwaliteiten beschikt. Dat 
kan personeel zijn dat op de bank komt te zitten door de aanbesteding, maar waarom zou 
dit geen personeel kunnen zijn dat al langer thuis op deze bank zit te wachten? Wij 
hebben niet het idee dat wij ons in dezen met het personeelsbeleid van deze 
ondernemingen moeten bemoeien. Onze taak ligt bij een goede aanbesteding waardoor 
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onze inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben. De VVD zal niet instemmen met 
deze moties. 
 
De VOORZITTER: De heer Van den Raadt. Bent u mede-indiener? Als u mede-indiener 
bent, mag u eigenlijk niet spreken, nee. 
 
De heer VAN DEN RAADT: En als ik reageer op mevrouw Leitner die tegen mij sprak. 
Mag dat dan wel?  
 
De VOORZITTER: Bij stemverklaringen dan weer niet, maar het is niet helemaal helder 
of dit nu een ronde stemverklaringen was. U kunt beter direct interrumperen. Reageert u 
maar, dan is het klaar. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Trots is natuurlijk een kleine partij. Ik voel me nu een 
beetje net als op het WK. Ik ben de Wesley Schneider die de voorzet geeft. Fantastisch 
dat D66 en PvdA de rol van Van Persie opnemen met de mooiste snoekduik ooit en het 
mooiste doelpunt van het WK. Iedereen wordt hier blij van. Ik wil ook de mensen achter 
de schermen die hieraan hebben meegeholpen, bedanken voor deze mooie moties. 
 
De VOORZITTER: Verder geen stemverklaringen of andere bijdragen? Dan gaan we 
stemmen. Wie steunt deze motie? Dat is de raad met uitzondering van de VVD. De motie 
is aangenomen. Dan hebben we nog de motie Een goede overname van personeel nu 
zekerstellen. 
 
De heer BRANDER: In aanvulling op wat mevrouw Leitner heeft gezegd. Er hoort nog 
een onderdeel bij. Het is belangrijk dat zorgvragers en zorgverleners bij elkaar blijven en 
dan is het ook van belang dat de werknemer ook meegaat naar die nieuwe aanbieder. Een 
paar weken geleden hebben we daarover gesproken, over de lichte huishoudelijke hulp. 
Daar hebben we ook gesproken over de overname van personeel en we hebben het 
college toen gevraagd hierop heel scherp toe te zien. Toch ontstond er wat 
onduidelijkheid over. Gaat het goed? Kunnen partijen geen personeel weigeren over te 
nemen? De eerdere motie van Trots op dat onderwerp bracht wat risico’s met zich mee. 
Daarom hebben we die toen niet gesteund. Toch vonden we het belangrijk hierover heel 
duidelijk te zijn, zeker gezien het gevoelen van de raad toen. Daarom zijn we er trots op 
dat we dit ondersteund door veel fracties kunnen indienen. Het gaat om de verplichte 
inspanning om zo veel mogelijk werknemers over te nemen. Zo veel mogelijk, want er 
gaat bezuinigd worden. We moeten ook reëel zijn. Er zal minder personeel nodig zijn. 
Daarover mogen geen misverstanden bestaan. Bij nieuwe aanbestedingen vragen we om 
een scherpere tekst en bij aanbestedingen die al lopen, willen we het college echt op het 
hart drukken om bij de beoordeling en bij de overgang van personeel zelf daarop scherp 
toe te zien. 
 
Motie Vreemd: Een goede overname van personeel nu zeker stellen 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 3 juli 2014, 
constaterende dat: 

 voor de periode na 1 januari 2015 voor zorgtaken nieuwe contracten worden 
afgesloten en dat er op de zorg een bezuiniging plaatsvindt; 

 niet in alle situaties duidelijk is of en in hoeverre de Wet overgang van ondernemingen 
van toepassing is en er twijfel bestaat in hoeverre de cao’s in de zorg wel een solide 
basis bieden voor een goede overname van personeel; 

 voor een aantal zorgtaken al offertetrajecten zijn gestart. 
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overwegende dat het wenselijk is dat: 

 cliënten na een aanbesteding dezelfde hulpverlener houden; 

 hulpverleners onder dezelfde arbeidsvoorwaarden kunnen doorwerken bij een andere 
aanbieder, afgezien van een andere werkwijze; 

 er van tevoren duidelijkheid bestaat over de condities waaronder de overgang naar 
andere aanbieders plaatsvindt, zodat de overgang rustig verloopt; 

 
draagt het college op om: 

 bij nog te versturen offerteaanvragen voor jeugdzorg en Wmo bij de minimumeisen de 
verplichting tot ‘overleg tussen de oude en de nieuwe aanbieder’ aan te scherpen tot 
‘een verplichte inspanning tot zoveel mogelijk overnemen van werknemers van de 
verliezende partijen tegen de geldende arbeidsvoorwaarden’, waarbij ‘zoveel 
mogelijk’ inhoudt dat een verkrijgende aanbieder niet verplicht kan worden meer 
personeel over te nemen dan volgens de nieuwe gunning nodig blijkt;  

 zich bij offertetrajecten die reeds lopen maximaal in te spannen om de verplichte 
inspanning tot overname van personeel zoals hierboven omschreven feitelijk te 
realiseren.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Om op dat laatste meteen maar in te gaan: bij de 
beoordeling van die offertes zullen we specifiek kijken – want dat staat natuurlijk in het 
Programma van Eisen – naar die elementen die gaan over de sector, over de cao’s, over 
van-werk-naar-werk, het overnemen van personeel en hoe op die onderwerpen wordt 
ingegaan. Daarnaar zullen we zeker kijken. Het overnemen van personeel is natuurlijk op 
zich bij wet geregeld. Er wordt ook iets gezegd over het bieden van continuïteit van zorg 
en de zorgverlener. Dat proberen we natuurlijk ook te bereiken. Dat is zeg maar deze 
ronde, de eerste ronde waarin we terechtkomen richting 1 januari 2015 door zo veel 
mogelijk in te zetten op het contracteren van bestaande aanbieders. Het college kan leven 
met deze motie, maar dan naar aard en strekking. Ik zou er twee kanttekeningen bij willen 
maken. Die zijn ook in de commissie gemaakt door onder andere collega Snoek. Daar 
waar het gaat over het overnemen van personeel is al gezegd dat we wel de keuze moeten 
kunnen behouden of we van het personeel dat over komt, iedereen willen overnemen. We 
moeten natuurlijk in de kwaliteit een slag maken. Dus met de kanttekening van de 
geschiktheid van personeel. Ten aanzien van de nog te versturen offerteaanvragen, dan 
gaat het niet om de slag die nu plaatsvindt rondom de Programma’s van Eisen die 
verstuurd zijn, maar dan gaat dat over de rondes die nog gaan komen. Daarin nemen we 
dan die bepalingen op, want daar kan het nog. Nu loopt het traject zoals het moet lopen.  
 
Mevrouw LEITNER: Ik wil de wethouder daarbij aanvullen als het gaat om de kwaliteit 
van personeel. Bij de Wet overgang van ondernemingen gaat het om het benodigde 
personeel en om het geschikte personeel. 
 
De VOORZITTER: Iemand nog een stemverklaring. Nee. Wie steunt deze motie? Dat is 
de raad met uitzondering van de VVD. 
 

TER KENNISNAME MEEGEZONDEN STUKKEN 
 
DE VOORZITTER: Wie wil er een stuk agenderen van de ingekomen stukkenlijst van 
12 juni en 3 juli? 
 
De heer NEDERBRAGT: Graag het verzoek om naar aanleiding van de brief van de 
wijkraad Sinnevelt... Er lijkt een soort waterbed in de Planetenwijk te ontstaan. Ik kreeg 
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bijna parallel aan deze brief ook signalen van de medezeggenschapsraad van de 
Zonnewijzer over de huisvesting daar. Dat maakt het meteen wat complex, want dat gaat 
natuurlijk over onderwijs en deze brief gaat over het bestemmingsplan. We moeten 
misschien even kijken hoe we dat behandelen, maar graag aandacht daarvoor. 
 
Mevrouw HUYSSE: De brief die is binnengekomen: verzoek overleg inzake toekomst 
kermis Zaanenlaan zou GroenLinks graag agenderen. 
 
De heer J.J. VISSER: Even een punt van orde. Er zijn artikel 38-vragen ingediend over 
dat onderwerp. Het is het handigst dit punt te agenderen als die vragen zijn beantwoord 
door het college. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Trots wil samen met de SP graag het Dunamare Onderwijs 
Jaarverslag 2013 agenderen. 
 
Wethouder SNOEK: We hebben een procedure met elkaar afgesproken dat die gewoon 
worden geagendeerd. Ik zou u willen voorstellen die procedure te volgen. 
 
De VOORZITTER: Bedankt voor deze nuttige aanvulling. 
 
De heer F. VISSER: De brief van Stichting ‘t Web over de ov-taxi. Ik zou graag het 
antwoord van het college daarop willen agenderen. Ik heb eigenlijk eerst behoefte aan de 
reactie van het college. Dan kunnen we zien of het echt nog nodig is het onderwerp te 
bespreken of niet. 
 
De heer VRUGT: Dat laatste verzoek had ik ook, want bij die ov-taxi’s staan natuurlijk 
gewoon budgetneutrale aanbevelingen die we graag overgenomen zouden zien. Waarover 
wij het ook graag zouden willen hebben is Land-in-Zicht, verzoek tot herziening 
omgevingsvergunning. Dit is natuurlijk nog steeds naar aanleiding van het rapport van de 
heer Van Dijk. We zouden dat graag bespreken in een gecombineerde commissie Beheer 
en Ontwikkeling, omdat het beide sterk raakt. 
 
De VOORZITTER: Ook daarover zijn overigens vragen gesteld, maar gekeken wordt of 
dat gecombineerd behandeld kan worden. Anderen nog? Nee. 
 
SLUITING 
De VOORZITTER: Dan zijn we aan het eind van deze vergadering en aan het eind van 
de periode voor het reces gekomen. Ik heb begrepen dat dit voor mevrouw Van Loenen 
de laatste keer is voor uw zwangerschapsverlof. Wij wensen u allen een zeer goede 
bevalling toe en we hopen dat er een zeer gezond Haarlemmertje wordt geboren, man dan 
wel vrouw. Ik heb nog eens gesuggereerd dat het wel leuk zou zijn als een meisje Kenau 
wordt genoemd. Misschien wilt u dat nog eens in overweging nemen. Mijn dochters zijn 
te oud. Die kan ik niet meer hernoemen. Ik wens u allen een heel goede zomerperiode toe 
waarin u uitrust van alle besognes. Ik denk dat we zo langzamerhand een aardige start 
hebben gemaakt met deze raad en met het nieuwe college. We gaan met veel frisse moed 
door naar een periode van vakantie. De vergadering is gesloten. 
[22.00 uur.] 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van ………… (in te vullen door de griffie) 
 
 
 
Griffier     Voorzitter 


