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 OPENING 
 
De VOORZITTER: [19.35 uur] Dames en heren, heel hartelijk welkom allemaal bij deze 
raadsvergadering. Dat geldt natuurlijk voor de raadsleden, maar in het bijzonder ook 
hartelijk welkom aan de mensen op de publieke tribune. U komt wellicht voor bepaalde 
onderwerpen, maar ik weet dat er ook zogenaamde gasten van de raad zijn. Fijn dat u er 
bent. Ik hoop dat u een mooie rondleiding door ons historische stadhuis hebt gehad en dat 
u hier straks zult ervaren hoe de lokale democratie werkt. De raadsleden doen allemaal 
extra hun best, inclusief de voorzitter, om een zo goed mogelijke beurt te maken. Ik meld 
dat raadslid Sander van den Raadt onlangs in het huwelijk is getreden. Van harte 
gefeliciteerd! [applaus] 
 
De heer VAN DEN RAADT: Het was helaas niet in de gemeente Haarlem dus de 
financiën zijn nog steeds niet gunstig. 
 
De VOORZITTER: Oké. Dan wil ik even het woord geven aan de heer Garretsen over de 
herdenking van de Februaristaking. Ga uw gang. 
 
De heer GARRETSEN: Het afgelopen jaar was er een van gewelddadigheden tegen 
andersdenkenden. Ik noem in chronologische volgorde de aanslag op een joods museum 
in Brussel, het in brand steken van vier moskeeën in Zweden, de vervolging van 
christenen en andersdenkende moslims in Irak en Syrië, de vervolging van christenen in 
Afrika, het vermoorden van klanten in een joodse kruidenierswinkel in Parijs en tot slot 
het uitmoorden van de redacteuren van Charlie Hebdo, ook in Parijs. Slachtoffers van een 
onverdraagzame en gewelddadige ideologie. Onze gedachten gaan uit naar de Tweede 
Wereldoorlog toen er ook miljoenen slachtoffers vielen als gevolg van ook een 
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onverdraagzame en gewelddadige ideologie. Er zijn drie raadsleden vermoord, Drielsma, 
Peper en Van Dam, leden van fracties waarvan hun opvolgers onder een andere naam nog 
steeds vertegenwoordigd zijn in onze raad, namelijk de Partij van de Arbeid, de VVD en 
GroenLinks. Elke raadsvergadering lopen wij aan de herdenkingsoorkonde voor hen 
voorbij, die tot stand is gekomen op initiatief de vroegere fractievoorzitter van de VVD, 
de heer Lantink. Ze zijn vermoord in de duinen van Overveen, in Auschwitz en in 
Neuengamme. Drielsma, lid van de toenmalige PvdA, de SDAP, sprak in januari 1939 in 
deze raad als antwoord op de vraag of de gemeente ruimte moest geven aan de 
verspreiding van NSB of NSB-achtige bladen de volgende woorden: ‘In een 
democratische staat bezit de democratie al zoveel kracht uit zichzelf dat zij niet behoeft te 
werken met zoveel dwang en niet zo angstig hoeft te zijn voor tegengestelde meningen.’ 
Dit doet ons denken aan Charlie Hebdo. Later dat jaar werden Peper, Van Dam en 
Drielsma door de Duitsers uit de raad gezet, onder meer naar aanleiding hiervan maakte 
hij een gedicht met de gedenkwaardige woorden: ‘Blijf ik geen mens?’ Bovenstaande 
herinnert mij niet alleen aan de discussie rond Charlie Hebdo, maar ook aan de 
Februaristaking die ontstond als protest tegen de eerste razzia onder joodse 
Amsterdammers op 22 en 23 februari 1941. In Amsterdam werd een pamflet verspreid 
met twee oproepen. De eerste: ‘Ontfermt u over de Joodse kinderen en neemt hen op in 
uw gezin.’ En de oproep: ‘Staakt, staakt, staakt!’ Heel Amsterdam lag de volgende dag 
plat en de staking verspreidde zich naar de Zaanstreek, Hilversum, Utrecht en uiteraard 
ook naar Haarlem. Al een dag eerder, op maandag, demonstreerden vierhonderd 
werknemers van Stork tegen de Jodenvervolging. Op 25 februari breidde ook in Haarlem 
de staking zich razendsnel uit. Op 26 februari sloegen de Duitsers het protest met harde 
hand neer met tientallen doden en honderden deportaties naar concentratiekampen als 
gevolg. De Februaristaking was tijdens de bezetting het meest massale protest tegen 
onverdraagzaamheid en de moorddadige ideologie van de nazi’s. Daarom roep ik alle 
partijen in deze raad op een vertegenwoordiger te sturen naar de komende herdenking van 
het protest dat 75 jaar geleden plaatsvond en wethouder Sikkema en de Vereniging van 
Haarlemse Verzetsstrijders te vergezellen. Dank u wel, voorzitter. [applaus] 
 
De VOORZITTER: Gelet op het instemmende geklap zal het waarschijnlijk een grote 
delegatie worden. 
 
U hebt gehoord dat er een verzoek van de fractie van de SP is ingediend om een 
interpellatie te houden. Ik heb ook maar even vanwege het vlotte verloop van de 
vergadering via de mail de vraag in uw midden gelegd of het om mondelinge vragen gaat 
of dat het een interpellatie is. Graag een korte toelichting van de SP waarom het een 
interpellatie is. Dan stemmen we er even over of deze wordt gehouden. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Op 22 januari hebben wij een motie ingediend. Hierover hebben wij 
gisterenmiddag een brief van de wethouder ontvangen. Naar aanleiding hiervan hebben 
wij vragen en eventueel ook moties, maar dat hangt van de beantwoording van de vragen 
af. 
 
De VOORZITTER: Dat is een reden om er een interpellatie van te maken. Mag ik even 
vragen wie het voorstel steunt om de interpellatie straks te doen? De heer Brander, even 
een kort proceduredebatje? 
 
De heer BRANDER: Even heel kort. Sta ik hierbij of zit ik hierbij? 
 
De VOORZITTER: Wat u wilt. 
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De heer BRANDER: Dan sta ik er even bij. Interpellatie is een heel zwaar middel. De 
PvdA vindt dat we daar heel zuinig mee moeten omgaan. Desondanks zullen we deze 
vraag van de SP steunen, omdat we het ook belangrijk vinden dat de partijen daarover het 
woord kunnen voeren. Wij zullen ons terughoudend opstellen en dus ook weinig 
reageren, omdat we de brief die wethouder Van der Hoek heeft gestuurd, volgende week 
willen behandelen in de commissie omdat we vinden dat behandeling daar thuishoort. 
 
De VOORZITTER: Dat is een helder antwoord. Gaat uw gang mijnheer Spijkerman. 
 
De heer SPIJKERMAN: Ik blijf er even bij zitten, simpelweg omdat het verhaal van de 
heer Brander eensluidend is met het verhaal dat ik hier wilde vertellen. Wij steunen het 
verzoek tot een interpellatiedebat, maar zullen geen inhoudelijke bijdrage leveren 
aangezien we dat bestudeerd en zorgvuldig willen doen volgende week in de commissie 
Samenleving. 
 
De VOORZITTER: Prima. Mevrouw Klazes? 
 
Mevrouw KLAZES: Wij sluiten ons aan bij de vorige sprekers. 
 
De VOORZITTER: Kijk eens aan. Dan zie ik nu al dat er een ruime meerderheid is om 
een interpellatie te doen. Dat doen we dan na agendapunt 9 en dan is het duidelijk hoe dit 
ongeveer zal verlopen gelet op uw mededelingen. 
 
1. VRAGENUUR 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar het vragenuurtje. De mondelinge vragen van de 
OPH over de huishoudelijke hulp. 
 
De heer SMIT: Door een administratieve omissie is de wethouder gevrijwaard van het 
beantwoorden van de vraag 1 tot en met 4, maar die ga ik alsnog als technische vragen 
indienen. Dan blijven de vragen 5 en 6 van OPH over. Vraag 5 is: Kan het college 
aangeven wat het budget in 2014 is geweest van de Huishoudelijke Hulp en wat het 
budget in 2015 bedraagt van de Huishoudelijke Ondersteuning? Is het budget volledig of 
gedeeltelijk toegewezen aan de gecontracteerde zorgorganisaties en indien het laatste van 
toepassing is, welk bedrag is dan thans nog niet toegewezen? En de volgende vraag is: 
Kan het college voorbeelden van ‘de zachte landing’ in 2015 benoemen en verwacht het 
college dat een beroep gedaan wordt op de reserve sociaal domein, en zo ja, waarvoor 
en/of wanneer? 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Ik weet niet of u het nu wilt doen, maar ik heb wel 
uiteindelijk alle vragen gekregen en me daar ook op voorbereid. Blijkbaar hebt u het 
beeld dat ze niet op tijd zijn binnengekomen. Ik heb ze wel voorbereid. 
 
De heer SMIT: Dan moet ik ze even voorlezen omdat er natuurlijk meegeluisterd wordt. 
Op de agenda stonden alleen de laatste twee en dat verbaasde mij. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Ik heb ook twee stukken gezien. Dat klopt. 
 
De heer SMIT: Dan zal ik vraag 1 tot en met 4 voorlezen. Vraag 1: Hoe meet het college 
de kwaliteit van het geleverde product Huishoudelijke Ondersteuning, nu in 2015 geen 
urencriterium aan het product is verbonden? Vraag 2: Muteert het budget dat de 
zorgaanbieders toebedeeld hebben gekregen in 2015 op grond van een wijziging in de 
loop van het jaar van het aantal cliëntmutaties of direct per cliëntmutatie? Vraag 3: Op 
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welke variabelen en/of meetpunten rekent het college de gecontracteerde zorgaanbieders 
af in 2015 of doet het college dit in 2016 over 2015? Vraag 4: Doet het college 
steekproeven en zo ja, hoe, hoe breed en hoe vaak naar de nakoming van de contractuele 
afspraken? 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Het antwoord op vraag 1: Hoe meten we de kwaliteit van 
het geleverde product? We meten dit aan de hand van de klanttevredenheid. Positieve 
cliëntervaring is een te bereiken resultaat. Dit resultaat wordt op dit moment 
geoperationaliseerd. Vraag 2: Muteert het budget dat zorgaanbieders toebedeeld hebben 
gekregen in 2015 op grond van de wijziging in de loop van het jaar, van het aantal 
cliëntmutaties of per direct? Er wordt geen budget aan de aanbieders toegewezen. 
Aanbieders worden betaald op basis van de geleverde prestatie, een schoon en leefbaar 
huis. En daarvoor is een periodetarief bepaald. Het betreft een openeinderegeling. Indien 
een burger van Haarlem toegang krijgt tot een maatwerkvoorziening huishoudelijke 
ondersteuning, dan kan de aanbieder vanaf het moment dat de ondersteuning ingezet 
wordt, gaan declareren bij de gemeente. Vraag 3: Op welke variabelen of meetpunten 
rekent het college de gecontracteerde zorgaanbieders af in 2015? Er zijn twee resultaten 
geformuleerd in het contract: een schoon en leefbaar huis en een positieve score op de 
cliëntervaring. Op dit moment worden die resultaten, zoals ik net al zei, 
geoperationaliseerd en in reguliere contactgesprekken worden die twee resultaten 
gemonitord en ook met de aanbieders besproken. Vraag 4: Doet het college steekproeven 
en zo ja, hoe breed en hoe vaak? Periodiek vinden er gesprekken plaats met de aanbieders 
om hetgene dat is afgesproken in de contracten te monitoren. Op dit moment worden er 
nog geen steekproeven gedaan bij burgers thuis, maar ik sluit niet uit dat we dat in de 
toekomst wel gaan doen op basis van de ervaringen. Vraag 5: Kan het college aangeven 
wat het budget in 2014 is geweest van de huishoudelijk hulp en nu in 2015 van de 
huishoudelijke ondersteuning en is het volledig of gedeeltelijk toegewezen aan een 
organisatie en indien het laatste van toepassing is, welke gedeelte nog niet? In het 
raadsstuk ‘Uitwerking lichtste vorm van de hulp bij het huishouden 2014-168101’ staat 
op pagina 6 uiteengezet dat wordt verwacht dat de uitgave in 2014 maximaal 
11,9 miljoen euro bedraagt en dat het budget van 2015 naar verwachting 
10,8 miljoen euro zal bedragen. De conclusie wordt dan getrokken dat de in te vullen 
taakstelling in 2015 circa 1,1 miljoen euro bedraagt. De zorgaanbieders worden betaald – 
dat heb ik net ook al gezegd – op geleverde ondersteuning per cliënt. De facturatie gaat 
per periode van vier weken. Het bedrag per cliënt is geformuleerd in een prestatietarief 
om een schoon en leefbaar huis te realiseren. Kortom, het budget is niet van tevoren 
verdeeld dan wel toegewezen voor het hele jaar aan een aanbieder. Het gaat om een 
daadwerkelijk facturatieproces voor daadwerkelijk geleverde ondersteuning. Dat is niet 
anders dan tot 1 januari jl. Vraag 6: Kan het college voorbeelden geven van de zachte 
landing en wordt er een beroep gedaan op het sociaal domein? Het antwoord wat betreft 
de ondersteuning, is dat Haarlem een zachte landing heeft gecreëerd door juist de 
ondersteuning op het gebied, hoewel natuurlijk versoberd, voor de Haarlemse burgers te 
behouden. Geen enkele burger die hulp bij het huishouden had, is op voorhand 
uitgesloten van de nieuwe maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. Op basis 
van het raadsstuk ‘Uitwerking lichtste vorm van de hulp bij het huishouden’, die ik net 
ook al heb genoemd, is de verwachting dat met de gekozen aanpak de uitgaven binnen het 
beschikbare budget zullen blijven. Op voorhand was de verwachting dat op die titel geen 
beroep zou moeten worden gedaan op de reserve van het sociaal domein. Nogmaals, de 
toegang tot de maatwerkvoorziening Wmo betreft een openeinderegeling en ook dat was 
onder de oude Wmo het geval. Gedurende het kalenderjaar worden in de planning-en-
controlcyclus de uitgaven aan u gepresenteerd en zo nodig worden er meldingen over 
verzorgd bij de bestuursrapportages. 
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De heer SMIT: Bij vraag 5 vraag ik een korte specificatie. Is het budget van 
11,9 miljoen euro in 2014 en 10,8 miljoen euro in 2015 een volledige Wmo of alleen het 
deel huishoudelijk hulp respectievelijk huishoudelijke ondersteuning? 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Het stuk gaat over de uitwerking lichtste vorm van de 
hulp bij het huishouden. 
 
De heer SMIT: Dank u voor het antwoord. 
 
De VOORZITTER: Dan wil D66 vragen stellen over de plaatsingscapaciteit 
basisscholen. 
 
Mevrouw DEKKER: Deze week krijgen alle gezinnen die op een wachtlijst staan voor 
een basisschool, te horen of hun kind kan worden geplaatst of dat zij moeten uitwijken 
naar een basisschool buiten Haarlem. Uit de bevolkingscijfers van Haarlem en de cijfers 
van het aantal beschikbare plaatsen op de Haarlemse basisscholen blijkt een structureel 
tekort van zo'n 300 tot 400 plaatsen. Dat gaat dus om ruim twaalf kleuterklassen. Met de 
centrale aanmelding krijgen ouders sneller duidelijkheid over de 
plaatsingsmogelijkheden, maar dat lost het capaciteitsprobleem niet op. D66 Haarlem 
heeft daarom de volgende vragen aan wethouder Snoek: 1. Hoe denkt het college te 
kunnen voldoen aan de gemeentelijke zorgplicht voor voldoende openbaar basisonderwijs 
in Haarlem? 2. Welke knelpunten zijn er op dit moment die het invulling geven aan de 
gemeentelijke zorgplicht belemmeren? 3. Binnen welke termijn verwacht het college deze 
knelpunten op te kunnen lossen? 
 
Wethouder SNOEK: Dank u wel voor deze vragen. U legt de vinger op de zere plek. Er is 
een enorm tekort aan basisschoolplekken en dit wordt in de toekomst alleen nog maar 
groter. Ik heb eerder in de commissie al melding gemaakt van de leerlingenprognoses die 
wij hebben gekregen die zelfs de verwachte groei die we hadden voorzien, weer overtreft. 
U vraagt: wat is onze oplossing? Er is natuurlijk uiteindelijk maar één oplossing, dat is 
capaciteit bijbouwen, bij organiseren. We willen dat doen door zoveel mogelijk gebruik 
te maken van bestaande gebouwen en door zo min mogelijk nieuwbouw. Soms zullen we 
ook gewoon scholen vragen gebruik te maken van meer capaciteit bij andere scholen. 
Uiteindelijk zal er capaciteit bij moeten. Dat gaat om aanzienlijke investeringen. Die kun 
je niet even eigenstandig maken ten aanzien van het onderwijs. Dat moeten we in de 
breedte van het hele investeringsprogramma bezien. Het college zal bij de kadernota met 
een voorstel komen. 
 
De VOORZITTER: Akkoord zo? Prima. Dan gaan we naar de ChristenUnie en het CDA 
die vragen willen stellen over de rijrichting op de gehavende Schoterbrug. Ga uw gang, 
mijnheer Visser. 
 
De heer VISSER (CU): Door de brand onder de Schoterbrug zal voor langere tijd slechts 
één rijstrook beschikbaar zijn op de brug voor personenauto’s. De CU en het CDA 
constateren dat het verkeer inmiddels redelijk gewend is aan deze situatie, maar dat 
desondanks in de ochtendspits nog steeds sprake is van grote verkeershinder in heel 
Haarlem-Noord. Onder meer op de Rijksstraatweg loopt het vaak vast. Tijdens de 
commissie Beheer is door verschillende fracties in de rondvraag geopperd of er extra 
aanpassingen mogelijk zijn om de verkeershinder zo beperkt mogelijk te houden. Wij 
hebben hierover geen motie omdat het allereerst een taak is van het college om 
verkeersbesluiten als deze te nemen. CU en CDA vragen wel het college hier nog eens 
naar te kijken aangezien wij de afgelopen week veel klachten hebben ontvangen. Wij 
hebben daarom de volgende vragen voor de wethouder. 1. Is er al een indicatie hoe lang 
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de stremming van de Schoterbrug gaat duren? Zo nee, wanneer is het onderzoek afgerond 
en kan die indicatie wel worden gegeven? 2. Is de wethouder het met ons eens dat de 
ochtendspits drukker is dan de middagspits omdat het verkeer 's middags over een langere 
periode is gespreid? 3. Is de wethouder het met ons eens dat er in de ochtendspits veel 
meer verkeer van noord naar zuid door de Waarderpolder gaat dan van zuid naar noord? 
4. Ziet de wethouder daarom mogelijkheden om in de ochtendspits de rijrichting op de 
Schoterbrug om te draaien? 5. De wethouder gaf tijdens de commissiebespreking aan dat 
dit mogelijk lastig zou zijn vanwege de bebording die dan aangepast zou moeten worden. 
Is de wethouder bereid de mogelijkheden toch op korte termijn te onderzoeken? Immers 
een aantal borden is digitaal en lijkt makkelijk aan te passen en bij andere borden zou 
wellicht een simpel onderbord kunnen worden toegevoegd, bijvoorbeeld ‘met 
uitzondering van 6.00 tot 10.00 uur’. De Industriekring Waarderpolder heeft vandaag ook 
al in de krant aangegeven dat ze graag een oplossing ziet wat betreft de wisseling van de 
rijrichting. U zult begrijpen dat de situatie urgent is. Als de wethouder wat tijd nodig 
heeft voor onderzoek, dan hopen wij voor de commissie Beheer van donderdag a.s. de 
resultaten te kunnen krijgen. 
 
Wethouder SIKKEMA: Over een week weten we meer. Er zijn al verschillende 
onderzoeken gedaan, maar over een week weten we zeker welke van de twee scenario’s 
uitkomen. Of het valt relatief mee en er zijn herstelwerkzaamheden nodig. Of er moet 
echt een deel van de brug helemaal vervangen worden. In het eerste geval zal het een 
aantal weken duren. In het tweede geval hebben we het echt over maanden voordat het 
probleem is opgelost. Volgende week kan ik u daar meer over vertellen. Ik weet niet of 
dat voor de commissie is, maar in ieder geval ten tijde van de commissie Beheer kan ik u 
daar meer over vertellen. Ja, de ochtendspits zal inderdaad drukker zijn dan de 
middagspits. Ik ga niet alle vragen herhalen hoor. In de ochtendspits zal er inderdaad ook 
meer verkeer van noord naar zuid door de Waarderpolder gaan dan andersom. Zie ik dan 
mogelijkheden om die ochtendspits in de rijrichting te veranderen? We hebben het er 
vorige week ook in de commissie over gehad. Dat is allemaal niet zo simpel als het lijkt. 
Los van het gegeven dat het soms tot verwarring kan leiden en mensen dan gaan draaien, 
wat ook weer verkeersonveilige situaties oplevert, moeten er dan ook aan de noordzijde 
van de brug maatregelen worden getroffen dat er geen vrachtverkeer door mag. Je moet er 
natuurlijk ook voor waken dat er alleen maar gewone auto’s overheen mogen en dan 
moeten omleidingsroutes ook twee keer per dag worden aangepast. De nood- en 
hulpdiensten geven ook een negatief advies voor de optie die u suggereert. Er is een 
verkeersbeleid opgesteld waarvoor wel een positief advies is vanuit de nood- en 
hulpdiensten. Toch gaan wij de komende week – omdat we volgende week meer weten – 
alvast nadenken over de mogelijke verkeersmaatregelen die we dan kunnen nemen. Ook 
al hebben we daar een aantal negatieve adviezen op, die gaan we wel uitwerken. 
Afhankelijk van wat de uitkomst volgende week is, zullen we dat aan u laten weten. 
Uiteraard ook in nauwe samenspraak met de Industriekring Haarlem en de politie. 
 
De VOORZITTER: Aanvullende vragen? 
 
De heer VISSER (CU): Ik dank de wethouder dat zij er in ieder geval nog naar wil kijken. 
Natuurlijk kan het verwarring veroorzaken bij mensen, maar we hebben nu ook gezien 
dat mensen binnen twee of drie dagen aan de situatie gewend waren en zeker als dit 
langere tijd gaat duren, dan vinden wij toch wel dat er echt serieus naar gekeken moet 
worden, want voor de nood- en hulpdiensten is het ook een probleem als heel Haarlem-
Noord vaststaat en het gebeurt nu dagelijks ’s ochtends. Op de Rijksstraatweg is er vaak 
geen doorkomen aan. Daar kunnen die nood- en hulpdiensten helemaal niet doorheen. Ik 
zou toch willen vragen om daar toch de komende week serieus naar te kijken. Met 
onderborden en dergelijke is er echt best veel mogelijk. 
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Wethouder SIKKEMA: Zoals ik zei, gaan we dat doen. Verschillende aspecten zijn 
hierbij belangrijk; veiligheid voorop, maar ook doorstroming, milieuaspecten et cetera. 
 
De VOORZITTER: Dank. CDA over nachtopvang daklozen. Mevrouw De Raadt. 
 
Mevrouw DE RAADT: Vanochtend hebben we in het Haarlems Dagblad kunnen lezen 
dat er inmiddels behoorlijk wat bedden in de nachtopvang te kort zijn. Zo’n vijftien 
daklozen worden nu per OV-taxi heen en weer gereden tussen Haarlem en Amsterdam. 
Tijdens de raadsvergadering van 18 december 2014 stelde de wethouder Van der Hoek 
dat er geen acute noodzaak was om per direct tientallen extra bedden te realiseren voor de 
zogeheten ‘nieuwe daklozen’, daklozen zonder OGGZ-indicatie. Vraag 1: Is de 
wethouder nog steeds deze mening toegedaan of vindt hij net als het CDA dat het zeer 
onwenselijk is om deze mensen die het toch al heel moeilijk hebben, heen en weer te 
slepen van Amsterdam naar Haarlem en weer terug, en naar Zandvoort zoals we ook net 
hebben kunnen lezen en weer terug naar huis. Vraag 2: Tijdens de raadsvergadering van 
18 december 2014 stelde de wethouder ook dat er geen extra kamers/bedden nodig zijn in 
de nog te realiseren 24 uursopvang aan de Wilhelminastraat voor de zogeheten ‘klassieke 
daklozen’, daklozen met een OGGZ-indicatie. Dertig bedden zouden voldoende moeten 
zijn. Dertig bedden is ook het aantal dat we in de huidige situatie voorhanden hebben. 
Toch hebben van deze vijftien daklozen die we nu heen en weer slepen, er tien een 
OGGZ-indicatie. Is de wethouder het met het CDA eens dat we dus nu dus al tien bedden 
te kort hebben voor de ‘klassieke daklozen’? En is de wethouder bereid om nog eens goed 
te kijken of dertig bedden voor de nieuwe 24 uursopvang aan de Wilhelminastraat wel 
voldoende zijn? 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Laat vooraf duidelijk zijn dat ook wij er niet op hadden 
gerekend dat er ineens afgelopen maandag een piek zou ontstaan in de vraag naar opvang 
in de nacht. De raad heeft gevraagd: creëer extra capaciteit, ga wat ruimer om met de 
criteria zoals deze tot op heden zijn gehanteerd en laat mensen toe. Tot maandag is dit 
gelukt. We hebben extra capaciteit vrijgemaakt in de nachtopvang. We hebben bekeken 
wat er nog extra in Zandvoort opgelost kan worden. Ook hadden we nog twee plaatsen als 
de ziekbedden niet gebruikt zouden worden. De vraag is dan nu: is het beeld dat zich nu 
voordoet structureel, is het een eenmalige piek of komt deze piek misschien zometeen 
vaker voor? Dat is ook gewoon wat ik wil weten. Dat is ook de vraag die nu uitstaat om te 
bekijken welke analyse hierop losgelaten kan worden, of het structureel of incidenteel is. 
U zegt dat we gaan slepen met de daklozen. Ik zou het graag wat anders formuleren. We 
proberen zoveel mogelijk mensen niet meer op straat te laten slapen. De methode met 
Zandvoort passen we al jarenlang toe en die kan u niet vreemd zijn. Ik heb tot op heden 
niet begrepen dat daar opeens een probleem mee was. De andere in Amsterdam is een 
tijdelijke, maar wel praktische oplossing. De tegenhanger is dat mensen gewoon geen 
plek binnen hebben en op straat moeten slapen. Dan ben ik blij met de capaciteit en de 
tijdelijke oplossing die nu in Amsterdam wordt geboden. We slepen niet, maar we rijden 
mensen gewoon in een busje op en neer en de afstand is wat dat betreft te overzien. Wat 
doen we dan richting de toekomst? We hebben al toegezegd dat we bij de kadernota met 
een integrale nota komen. Daarin nemen en wegen we onder andere mee of het nu 
structureel of incidenteel is. Dan de 24 uurslocatie nog even. U vraagt of deze op 
voorhand al te klein is. Ik zou zeggen: nee. De kaders zijn destijds vastgesteld op basis 
van de raad in 2013. De raad heeft gezegd: met de wetenschap van toen is dit waar wij 
voor gaan. Toen wisten we natuurlijk nog niet van de nieuwe Wmo. We wisten niet van 
uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in Europa. We wisten niet over de 
ontwikkelingen die naar aanleiding van de Zorgwet nu door de GGZ-instellingen worden 
gehanteerd. Ik zal u dan ook morgen een brief sturen, ook naar aanleiding van het 
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krantenartikel, om nadere duiding te geven van wat er nu precies aan de hand is en hoe 
we op korte en langere termijn voorlopig de aanpak van deze problematiek zien. De 24 
uurslocatie nu bij de ontwikkeling aanpassen, is denk ik niet waar het om moet gaan. Dat 
past niet in het kader en het is ook niet zorgvuldig als je kijkt naar het proces dat we nu 
doorlopen. Er loopt gewoon een bestemmingsplanwijziging. Hier lopen ook procedures 
voor. Deze gaan uit van een bepaald aantal. Het is ook niet zorgvuldig in de dialoog met 
omwonenden voor de manier waarop is gepresenteerd wat daar zou komen. Ik denk dus 
niet dat we het op deze manier gaan doen. Los van het feit – en dit is een onderdeel van 
de integrale aanpak – dat je dan ook doelgroepvermenging krijgt. Wij hebben volgens mij 
met elkaar gezegd – dat hoort ook bij uw kaders – dat wij dat niet gaan doen. 
 
De VOORZITTER: Dat is akkoord. De heer Brander. 
 
De heer BRANDER: De PvdA-fractie is afgelopen maandag op bezoek geweest bij Stem 
in de Stad. De vraag is eigenlijk of dit college ook onderzoek doet naar alternatieve 
manieren van huisvesting, bijvoorbeeld in hostels of op andere plekken in de stad, omdat 
het hier ook over een wat andere doelgroep gaat. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Dat maakt natuurlijk deel uit van de verkenning die we nu 
doen. Met HVO Querido bekijken we of er een plekje in de stad te bedenken is. Er wordt 
ook echt verkend waar wij mensen kunnen onderbrengen. Vooralsnog zijn we er nog niet 
in geslaagd om daar een geschikte locatie voor te vinden, maar neem van mij aan dat dat 
op dit moment natuurlijk bij die zoektocht hoort. 
 
De VOORZITTER: Oké. Bedankt. Dan nog een vraag van de heer Vrugt. 
 
De heer VRUGT: Even meer aanvullend. Het concept is inmiddels klaar. De Actiepartij 
komt ook met een initiatiefvoorstel voor specifiek die groep nieuwe daklozen. Ook wij 
hebben contact gehad met mensen uit de doelgroep en andere betrokkenen. 
 
De VOORZITTER: Dat zien we dan gaarne tegemoet. 
 
2. VASTSTELLEN AGENDA 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we nu naar de vaststelling van de agenda. Het verzoek tot 
interpellatie hebben we toegekend. Dan kijk ik even of de SP nog de wijziging van de 
APV wil opwaarderen tot bespreekpunt. Is dat zo? 
 
De heer GARRETSEN: Wij hebben een amendement. Dat staat ook bij de agenda van de 
raad opgenomen. 
 
De VOORZITTER: Precies. Dan wordt dat een bespreekpunt. Zijn er nog anderen die iets 
willen opmerken over de agenda of iets willen opwaarderen? De heer Van den Raadt. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Een puntje van de orde. Volgens mij het volgens het 
reglement niet mogelijk dat het debat in het begin wordt gevraagd. Dat kan officieel pas 
aan het eind. Ik vind dit debat heel belangrijk. Ik ga natuurlijk akkoord, maar ik zou wel 
graag willen zien dat de statuten worden aangepast zodat we dat niet elke keer krijgen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. 
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Mevrouw VAN ZETTEN: Ik zou eigenlijk de Centrale Watergang willen opwaarderen tot 
bespreekpunt omdat ik een vraag wil stellen aan het college. Het hoeft maar heel kort. Ik 
wil gewoon een antwoord. Dat zou met een stemverklaring niet kunnen. 
 
De VOORZITTER: Zullen we dat dan nu even als vraag formuleren? Dan is dat klaar. Ik 
neem aan dat de wethouder dat prima vindt. Stelt u de vraag maar, dan is dat afgehandeld. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Dat lijkt me niet want ik wil eerst … 
 
De VOORZITTER: U wilt een vraag stellen en dat was het dan. Daar krijgt u nu de 
gelegenheid toe. Wilt u dat? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Het lijkt me toch dat meer mensen willen … 
 
De VOORZITTER: Dan vraag ik het formeel: Wilt u opwaarderen ja of nee? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ja. Ik wil het opwaarderen. Dat is toch gewoon een duidelijke 
… 
 
De VOORZITTER: Wie steunt het verzoek van mevrouw Van Zetten om op te 
waarderen? Dat is te weinig. Helaas mevrouw Van Zetten. Dat is toch zo? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik vind het wel raar dat ik van deze raad niet eens een vraag 
mag stellen aan het college in het verlengde van die watergang. 
 
De VOORZITTER: Ik heb u zojuist die gelegenheid geboden. Toen greep u die 
uitgestoken hand niet aan. Dan is de volgende vraag: Wilt u het opwaarderen? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Dat kwam ook omdat ik een beetje in verwarring was. Het 
ging ook om het punt van de Veiligheidsregio Kennemerland. 
 
De VOORZITTER: Wacht even. Wilt u nu nog een vraag stellen, ja of nee? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ja, natuurlijk wil ik een vraag stellen. 
 
De VOORZITTER: Dan mag u die nu stellen.  
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Dan stel ik hem nu. Ik vind het eigenlijk een beetje flauw. Ik 
wil eigenlijk iets vragen over die Centrale Watergang die ons toch geld gaat kosten. De 
vraag is gericht aan mevrouw Langenacker die verantwoordelijk is voor de Waarderweg. 
Kan zij ons garanderen dat de energie die wij nu in de Watergang steken niet ten koste 
gaat van de verdubbeling van de Waarderweg? Ik wil graag een toezegging van u hebben. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Langenacker, kunt u daarop reageren? 
 
Wethouder LANGENACKER: U vraagt om een toezegging. Wat ik u hierbij kan 
toezeggen, is dat het wat mij betreft twee verschillende projecten zijn waarbij ik ook te 
maken heb met twee verschillende portefeuillehouders. Gedeputeerden die allebei vanuit 
hun eigen invalshoek kijken naar de vraag van Haarlem. Wat betreft de watergang: die 
gaat gewoon door met het geld van de provincie. Bij mij in de gesprekken is die 
koppeling nog nooit gemaakt. Dat is wat ik u daarover kan zeggen. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Mag ik daar even op reageren? 
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De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Zo kunt u dat inderdaad zeggen, maar er is een gesprek 
gevoerd met de Industriekring over wat zij van de Watergang vindt. In principe vindt zij 
dat natuurlijk prima als het betaald wordt, maar de prioriteit blijft inderdaad de 
verdubbeling van de Waarderweg. Het geld kan hier in Haarlem maar één keer 
uitgegeven worden. Daarom is de vraag: gaat u zich onverminderd inzetten voor de 
verdubbeling van de Waarderweg en gaat u die Centrale Watergang die niet echt een 
topprioriteit heeft, doen? Dat is gewoon een vrij simpele vraag, ook namens de 
Industriekring Waarderpolder. 
 
Wethouder LANGENACKER: Als de vraag is: gaat u zich nog steeds inzetten voor de 
verdubbeling van de Waarderweg, dan is het antwoord daarop ronduit: ja, daar ga ik voor. 
 
De VOORZITTER: Dan blijft 7 gewoon een hamerstuk met stemverklaring. Zijn er nog 
meer agendakwesties aan de orde? 
 
De heer VRUGT: Ik zie ook een motie vreemd van Trots die ik haar natuurlijk van harte 
gun, maar ik begrijp dat dat over de verordening op de wijkraden gaat die hier volgens 
mij nog behandeld gaat worden. Ik begrijp dat deze op dit moment nog in de inspraak is 
en dan weer terugkomt. 
 
De VOORZITTER: Ik begrijp van de wethouder dat de Verordening Wijkraden de 
verantwoordelijkheid van B en W is, dus die komt dan niet in de raad. Wethouder Van 
Spijk geeft even aan hoe procedureel de loop van die verordening is. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Volgens mij hebben wij een zienswijze van u gevraagd. Die heb 
ik gekregen. Ik heb er allerlei opmerkingen over gekregen en die neem ik nu mee terug 
naar het college ter afhandeling. 
 
De VOORZITTER: Als dat leidt tot een aanpassing van de verordening, dan wordt deze 
natuurlijk, gezien de verordende bevoegdheid van de raad, door de raad vastgesteld. 
Mijnheer Van den Raadt, misschien is dat dan ook het moment om de motie in te dienen. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Voor dat moment heb ik nog een heleboel moties, maar ik 
wilde deze alvast nu doen. 
 
De VOORZITTER: Laten we dat dan maar doen. 
 
3. VASTSTELLEN ONTWERPNOTULEN VAN DE VERGADERINGEN VAN 

22 JANUARI 2015 
 
De VOORZITTER: Dan is nu aan de orde punt 3, vaststelling van de ontwerpnotulen van 
de vergadering van 22 januari. Iemand daarover?  
 
Mevrouw LEITNER: Op pagina 25 staat dat D66 geen subsidie steunt aan ISP. Het moet 
wat ons betreft om een structurele subsidie gaan. Dat is wel een groot verschil. 
 
De VOORZITTER: Dat wordt aangepast. 
 
 HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 
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4. REGIONAAL BELEIDSPLAN 2015-2018 VEILIGHEIDSREGIO  
 KENNEMERLAND 
 
De VOORZITTER: Ik zeg er voor de goede orde nog even bij dat er uitgebreid over is 
gesproken in de commissie Bestuur. Daar zijn twee opmerkingen gemaakt die ik mee zal 
nemen naar het Algemeen Bestuur. 1. Dat er ook aandacht moet zijn voor 
terrorismebestrijding en 2. Dat de zelfredzaamheid die gepropageerd wordt uiteraard zijn 
grenzen kent en de VRK ook altijd beschikbaar moet zijn voor mensen in nood. Die neem 
ik mee naar het Algemeen Bestuur en ik breng dat in bij de vaststelling. Dat is de loop van 
deze procedure. Goed. Stemverklaringen. We beginnen bij OPH. 
 
De heer SMIT: U moet nog één keer zeggen wat u precies meeneemt in het kader van de 
zelfredzaamheid. 
 
De VOORZITTER: Dat mijn uitgangspunt in de nota is dat wordt ingezet op 
zelfredzaamheid. De praktijk leert dat mensen zeer zelfredzaam zijn. Als bijvoorbeeld het 
openbaar vervoer niet meer rijdt of als het gas uitvalt, weten heel veel mensen zelf een 
oplossing te vinden, maar dat betekent natuurlijk niet dat mensen die niet zelf een oplossing 
kunnen vinden in de kou blijven staan, vaak letterlijk dan. Daar ligt vanuit de 
veiligheidsregio in ieder geval heel duidelijk een plicht om voor deze mensen te zorgen. 
 
De heer SMIT: Mag ik dat dan toch nog even aanvullen? 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer SMIT: In mijn betoog in de commissie heb ik aangegeven dat het daarmee geen 
strategisch uitgangspunt is. Ik hoop dat u dat ook meegeeft. Het is niet afdwingbaar, noch is 
de burger op te nemen in de verplichte setting en communicatie met de professionals. 
Vandaar dat ik zei dat het geen strategisch uitgangspunt mag zijn. Het mag een ambitie zijn, 
maar niet meer dan dat. 
 
De VOORZITTER: Akkoord. Dank u wel. Dan gaan wij nu naar de stemverklaringen. Ga 
uw gang. 
 
Mevrouw LEITNER: Het spijt me. Ik had nog een puntje voor de notulen. U was zo 
voortvarend. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we nog even terug. Ga uw gang. [zie onder agendapunt 3]  
 
Dan zijn we nu weer terug bij punt 4: de stemverklaringen over het regionaal beleidsplan 
van de Veiligheidsregio Kennemerland. Wie mag ik het woord geven voor een 
stemverklaring? 
 
Mevrouw LEITNER: Heel kort. Het is goed dat het plan er nu ligt. Er is een zorgvuldig 
proces aan voorafgegaan. Dank voor de toezeggingen van de burgemeester dat de punten 
uit de commissie nog worden verwerkt. 
 
De heer VISSER (CU): Ook wij zijn blij met de toezeggingen van de burgemeester. Alleen 
het puntje wateroverlast en het beheer ervan dat nu deels bij de waterschappen ligt, willen 
wij nog wel een keertje behandelen in de commissie, maar dat komt nog wel een andere 
keer terug. 
 
De VOORZITTER: Dank u. Anderen nog? Nee. Bij dezen vastgesteld. 
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5. VASTSTELLING STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN 
 ITALIËLAAN 
 
De VOORZITTER: Wie daarover? 
 
Mevrouw DE LEEUW: De Ouderenpartij is akkoord gegaan om de bouw niet te 
frustreren, maar zij constateert wel dat het een trend wordt dat coöperaties een mooi plan 
presenteren en na de sloop lang wachten om dan met een ander plan te komen. Hier moet 
zo langzamerhand een eind aan komen. 
 
De heer BLOEM: Er was eens een mooi plan voor de Italiëlaan, gedragen door bewoners 
met veel betaalbare sociale huurwoningen. Nu is er een plan dat financieel minder 
opbrengt voor de gemeente, de afspraken met oud-bewoners schoffeert en de mensen die 
jaren op de wachtlijst staan in de kou zet. De SP kan zich niet voorstellen dat iemand 
hiermee in kan stemmen. 
 
Mevrouw CANNEGIETER: Ook D66 heeft de wethouder een aantal kritische vragen 
gesteld over de nieuwe bouwplannen op de Italiëlaan. Wij zijn inmiddels voldoende 
geïnformeerd over de plannen van het college en D66 steunt dit vernieuwde plan dan ook. 
D66 heeft ook kennisgenomen van de bezuinigingen op het gebied van de inrichting van 
de ruimtelijke omgeving van de Italiëlaan en we hebben onze zorg hierover uitgesproken. 
De wethouder heeft beloofd dat hij de commissie actief zal informeren over de 
consequenties van de bezuinigingen op deze openbare ruimte. Met deze toezegging kan 
het uitwerken van het definitieve ontwerp Italiëlaan wat ons betreft spoedig beginnen. Het 
moet gezegd worden dat we ervan uitgaan dat de wethouder de bewoners en andere 
belanghebbenden bij dit project opnieuw zal betrekken bij het smeden van het definitieve 
plan. In het kader van het naderend Chinese Nieuwjaar en om de voorzitter van deze 
vergadering maar eens te citeren: ‘Nu vooruit met de geit!’ [geroffel] 
 
De heer AZANNAY: Een punt van de orde. Misschien even meedelen aan de tribune 
waarom mensen hier applaudisseren? 
 
De VOORZITTER: Dat is goed. Goed dat u dat zegt, mijnheer Azannay. Dames en heren 
op de tribune, als er heel hard wordt getikt op de tafel, dan kan dat betekenen dat men het 
erg eens is met wat er gezegd is. Dat is het meestal niet, maar in dit geval is mevrouw 
Cannegieter nieuw in onze gemeenteraad en voerde hier voor het eerst het woord. Dat 
noemen we dus een maidenspeech en na een maidenspeech wordt er dus altijd op de 
tafels geroffeld. Dan weet u weer waar we aan toe zijn. Het ziet er niet naar uit dat dit 
zich vanavond nog een keer gaat herhalen. Mijnheer Van Haga, doet u een poging. 
 
De heer VAN HAGA: De VVD was voor dit plan van Pré Wonen en de raadsmarkt heeft 
daar niets aan veranderd. We zijn wel heel blij dat het blijkbaar voor andere partijen wel 
een enorme verandering teweeg heeft gebracht. Wij waren voor en we zijn nog steeds 
voor, een prima plan. 
 
De heer VISSER (CU): Alles afwegende steunen wij dit plan wel, Maar de manier 
waarop er is omgegaan met de financiering van de inrichting van de openbare ruimte 
waardoor eigenlijk de verdeelsleutel is aangepast – het aandeel dat de gemeente levert, 
wordt verhoudingsgewijs hoger terwijl de inrichting soberder wordt – vinden wij een rare 
gang van zaken. Op dat onderdeel maken wij een kanttekening. Voor de rest vinden wij 
dat gewoon aan de vraag van sociale huur in de stad moet worden voldaan en dat we 
eigenlijk moeten stoppen met discussies over 30%, 34% of 33%. We moeten gewoon 
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bekijken hoeveel behoefte er in Haarlem is aan sociale huur. Dan redden we het 
misschien de komende jaren wel, maar daarna ontstaat een tekort. Daar moeten we 
gewoon hard aan werken. Helaas lukt dat hier nu niet. Wij roepen het college op om daar 
elders wel werk van te gaan maken. 
 
De heer VAN DEN RAADT: In de commissievergadering Ontwikkeling heeft de 
wethouder toegezegd dat hij terugkomt op de ARK, adviesorgaan ruimtelijke kwaliteit. 
Dat is niet gebeurd. Het is jammer dat het originele plan waarin iedereen goed had 
kunnen participeren niet is doorgegaan. Bij het huidige plan hebben de bewoners niet of 
bijna niet kunnen participeren, toch een speerpunt van deze coalitie. Ook is het aantal 
woningen, waaronder sociale huurwoningen, qua aantal helaas niet gerealiseerd en dat 
dan waarschijnlijk door de economische crisis. We zullen hiermee instemmen. Wel 
vragen we de wethouder om de woningbouwcorporaties te wijzen op hun corebusiness en 
zich niet te blijven profileren als projectontwikkelaars. 
 
Mevrouw CRUL: De Actiepartij vindt – en dat hebben we ook al in de commissie gezegd 
en dat zijn we eens met de SP en met meer mensen hier – dat het aantal sociale 
huurwoningen veel te sterk terugloopt op deze manier en dat het ontzettend jammer is dat 
er in dit geval een breuk met het verleden is met te weinig invloed van de bewoners. Maar 
wij vinden op dit moment niet dat we dwars moeten gaan liggen en dat we de bouw nu 
niet moeten tegenhouden. De mensen wachten al veel te lang. 
 
De heer BERKHOUT: Dit stuk is uitvoerig besproken in de commissie. Ik denk dat dat 
ook goed is geweest. GroenLinks kan instemmen met de randvoorwaarden zoals ze nu 
voorliggen. Het is van belang dat nu wordt doorgepakt. Wel willen we graag op de 
hoogte worden gehouden van de verdere voortgang als het gaat om de versobering van de 
openbare ruimte. Wij willen nogmaals benadrukken dat, als het gaat om parkeerbeleid, 
vooral het parkeren op eigen terrein bij nieuwbouw echt het uitgangspunt moet zijn. 
Daarin heeft de wethouder ook al toegegeven dat bij toekomstige stukken expliciet zal 
worden gemeld wanneer hiervan wordt afgeweken. Daar houden we de wethouder graag 
aan. 
 
Mevrouw SCHOTMAN: De PvdA vindt het belangrijk dat Haarlemmers kunnen wonen 
in veilige en prettige wijken, in alle wijken. Daarom onderstrepen wij ook de ongedeelde 
stad en niet een gedeelde stad. Mooi dat aan de oostkant nu de differentiatie wordt 
toegepast, meer middelduur, meer duur, betere kwaliteit en verduurzaming. Maar dat 
ontslaat ons allen plus een ieder die erbij betrokken is niet van de plicht om ook aan de 
westkant in de sterkere wijken te differentiëren en daar ook te behouden wat er sociaal is 
en ook uit te breiden waar mogelijk. Gebruik allen uw creativiteit. Dank u wel. We 
stemmen in. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Hart voor Haarlem is natuurlijk blij dat op deze plek gebouwd 
gaat worden. Ik hoor mensen zeggen dat omwonenden niet blij zijn. Volgens mij zijn ze 
juist wel blij omdat die torens minder hoog worden. Juist voor deze buurt volgen wij de 
woonvisie. Er moet meer gedifferentieerd worden gebouwd worden in de stad. 
Middeldure woningen op deze plek is natuurlijk prima gezien de omgeving daar. Voor 
die sobere buitenruimte moet nog genoeg geld zijn, juist voor oost, om daar een oplossing 
voor te vinden. 
 
De heer VISSER: (CDA): Een groot voordeel van dit project is dat we kunnen zien hoe 
de door ons allen gewenste doorstroming uitpakt. Alles over aantallen enzovoort is 
gezegd. Dat ga ik niet herhalen. We zijn erg nieuwsgierig of het inderdaad uitpakt zoals 
wij ons die doorstroming voorstellen. Het CDA stemt in. 
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De VOORZITTER: Ik denk dat dat alle stemverklaringen waren. Dan zijn ze bij dezen 
vastgesteld. 
 
6. WIJZIGINGSVERORDENING ALGEMENE PLAATSELIJKE 

VERORDENING HAARLEM 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we naar het enige bespreekpunt van vanavond. U denkt dat 
er nergens over gesproken wordt, maar dat is toch wel degelijk het geval. Alleen doet de 
agenda anders vermoeden. Het bespreekpunt thans is de Wijzigingsverordening 
Algemene Plaatselijke Verordening Haarlem. De SP wil een amendement indienen op het 
artikel dat gaat over het verbod op geprepareerde tassen, ook wel de koeltas genaamd. 
Mijnheer Garretsen. 
 
De heer GARRETSEN: Ik wil beginnen met te benadrukken dat winkeldiefstal hard moet 
worden bestreden. Winkeliers hebben het in deze tijd al moeilijk genoeg. Verder vind ik 
dat wij uit moeten gaan van datgene wat de politie wil. Ik heb met politieambtenaren 
gesproken en zij willen eigenlijk iemand die een koeltas bij zich heeft en zich verdacht 
gedraagt, kunnen aanpakken. Let op het woord en. In de huidige tekst is iedere 
Haarlemmer strafbaar, tenzij hij niet het plan heeft om te stelen. Daarom willen wij een 
andere tekst waarin dat en van de politie is weergegeven. We hebben een nieuwe tekst 
opgesteld. Deze is voor commentaar aan het Openbaar Ministerie voorgelegd. Het 
Openbaar Ministerie zegt ja. De intentie om te stelen kunnen we niet bewijzen. Dan 
kunnen we dus in de oude tekst het omgekeerde, dat iemand de intentie niet heeft om te 
stelen, ook niet bewijzen. 
 
De VOORZITTER: Er is even een interruptie. De heer Rijssenbeek. 
 
De heer RIJSSENBEEK: Mijnheer Garretsen, ik zie in uw amendement staan dat in de 
huidige tekst iedere burger in het bezit van een koeltas strafbaar is. Ik kom het woord 
koeltas noch in de tekst van de verordening, noch in de toelichting daarop tegen. Kunt u 
mij dan aangeven waar u leest dat ieder bezit van een koeltas strafbaar is? 
 
De heer GARRETSEN: Ik lees – en dat heb ik net gezegd en dat wil ik nog een keer 
herhalen – dat iedereen die in Haarlem een geprepareerde tas, zo u wilt een koeltas, bij 
zich heeft … 
 
De heer RIJSSENBEEK: Nee, mijnheer Garretsen, het is of een koeltas of een 
geprepareerde tas. 
 
De heer GARRETSEN: Oké. Voor mijn part is het een rooftas. Bent u het met deze 
terminologie eens?  
 
De heer RIJSSENBEEK: Een geprepareerde tas noem ik een rooftas. Een koeltas noem ik 
een koeltas. 
 
De heer GARRETSEN: Goed. In de huidige tekst is iedereen strafbaar, tenzij hij niet de 
intentie heeft om …enzovoort. 
 
De heer RIJSSENBEEK: Ik vrees dat wij het op dat punt oneens blijven. 
 
De heer GARRETSEN: Dat weet ik, maar wij nemen het Openbaar Ministerie serieus. Zij 
hebben gezegd … 
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[gelach] Voor de tribune: de heer Rijssenbeek is lid van het Openbaar Ministerie. Hij zit 
hier als vertegenwoordiger. 
 
De VOORZITTER: Hij zit hier als raadslid. 
 
De heer GARRETSEN: Hij zit hier met nadruk als raadslid, maar ik moet toch even het 
gelach uitleggen. We hebben de opmerking van het Openbaar Ministerie serieus 
genomen. Dat zegt: we kunnen de intentie om te stelen niet bewijzen. Daarom gaan we 
terug naar het uitgangspunt van de politie: het gaat om verdacht gedrag. In ons nieuwe 
voorstel dat we dus hebben aangepast, staat: er moet nu een aannemelijk vermoeden 
bestaan dat de betrokken burger iets kwaads in de zin heeft. Dat zijn dus verdachte 
handelingen en die vallen wel te bewijzen. Vandaar dat wij ons amendement een 
verbetering vinden op de huidige tekst. 
 
Amendement: Koeltas ja, diefstal nee 
 
De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 12 februari 2015, 
 
Gelezen de Wijzigingsverordening APV, 
 
Constaterende dat 
 

 Veel winkeliers schade en last ondervinden van diefstal in hun winkels; 
 

 Winkeldiefstal dan ook hard moet worden bestreden door een integrale 
aanpak, waarin gemeente, politie en winkeliers met elkaar samenwerken; 

 
Overwegende dat 
 

 Bij het invoeren van een strafbepaling in de APV een evenwichtige 
belangenafweging dient plaats te vinden, zodat de vrijheidsrechten van inwoners 
van Haarlem niet onnodig in het gedrang komen; 

 

 In de huidige tekst iedere burger in het bezit van een (geprepareerde) koeltas 
strafbaar is, tenzij kan worden aangenomen dat hij geen kwade bedoelingen 
heeft; 

 

 Deze tekst een willekeurig en zelfs discriminerend optreden van de politie 
toestaat omdat een groot deel van de bewijslast bij de burger wordt gelegd; 

 

 Een inwoner van Haarlem pas strafbaar dient te zijn indien hij in het bezit is van 
een koeltas en het oogmerk heeft om daarmee winkeldiefstal te plegen; 

 
Besluit  
 
De tekst van artikel 44a van de APV en de bijbehorende toelichting als volgt vast te 
stellen:  
 
“Het is verboden om, met de kennelijke bedoeling om winkeldiefstal te plegen, op de weg 
of in de nabijheid van winkels een voorwerp bij zich te hebben dat er kennelijk toe is 
uitgerust het plegen van (winkel)diefstal te vergemakkelijken.”  
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En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De heer VAN DRIEL: Als het mag nog even een vraag aan de heer Garretsen. In het 
voorstel staat vervoeren of bij zich hebben. In uw tekst neemt u niet het vervoeren over. 
Hebt u daar nog een reden voor? 
 
De heer GARRETSEN: Wat mij betreft, kan op dit punt de oude tekst ook, maar het gaat 
om in je bezit hebben. Als je de tas in de auto hebt, dan heb je hem ook in jouw macht. 
Het is mij een beetje om het even. 
 
De VOORZITTER: Dus dat kan er eventueel nog met potlood bij. 
 
Mevrouw VAN DER SMAGT: Ik zal er niet langer over uitweiden. Ik heb ook ruim het 
woord genomen in de commissie. Het amendement behelst wel juridische verfijning die 
de VVD-fractie ook wenselijk acht en die het college helaas niet kan bieden. Wij zullen 
daarom voorstemmen voor het amendement. 
 
De heer FRITZ: Heel kort. Ik had een stemverklaring willen geven, maar dan is het beter 
om het op deze manier te doen want anders worden het een heleboel rondes. 
Uitgangspunt voor de Partij van de Arbeid is dat we gewoon rooftassen willen verbieden. 
Volgens mij zijn we het daar ook over eens. Voor ons is de redenering de volgende en ik 
citeer daar een SP-rapport uit 2010: ‘…omdat zulke tassen en jassen maar één doel 
dienen en dit doel nooit iets goeds kan betekenen, wil de SP – en in dit geval de PvdA – 
dit verbieden.’ Volgens ons is het beste artikel dat de burgemeester heeft voorgesteld 
daarvan de beste invulling en probeert u daar juridisch een ingewikkeld verhaal omheen 
te bedenken waardoor het minder sterk wordt. Wij volgen het voorstel van het college. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Trots Haarlem volgt ook het voorstel van het college. Ik 
heb wel eens in de commissie gezeten waarbij een wethouder zegt over veel belangrijkere 
zaken, bijvoorbeeld de zorg: ‘heb maar vertrouwen dat het goed komt. We bekijken 
volgend jaar hoe het uitpakt.’ Ik heb veel vertrouwen in de politie en die zal best goede 
beslissingen nemen. Wat ons betreft, is deze discussie hierover een beetje overbodig. 
 
Mevrouw HUYSSE: Het is juridische haarkloverij die ik niet kan volgen want ik ben 
geen jurist. Ik ga er even van uit dat wat het college voorstelt over met name de 
geprepareerde tassen, een goede is. We willen wel – zoals we dat ook in de commissie 
hebben gedaan – nog een kanttekening maken dat we graag willen evalueren hoe dit 
uitpakt. Het mag natuurlijk niet leiden tot willekeur. Dat zou een heel kwalijk gevolg zijn. 
Wij willen graag de toezegging horen dat wij daarover op zijn minst na een jaar een 
evaluatie krijgen over hoe het werkt zodat we kunnen bekijken of het een aanscherping 
verdient, misschien wel een aanscherping die wellicht door de SP wordt gesuggereerd. 
Maar daar kan ik nu niets over zeggen. 
 
De heer VISSER (CU): Wij sluiten ons aan bij de vorige sprekers. Het is wel goed om dit 
goed te evalueren maar wat ons betreft, moeten we jattassen verbieden. 
 
De heer RIJSSENBEEK: Er is veel te doen en te doen geweest over koeltassen de 
afgelopen week. Misschien is er wel te veel te doen geweest over koeltassen. Het werd op 
een gegeven moment zelfs zo erg dat er al diverse grappen over werden gemaakt met als 
eervolle vermelding vanzelfsprekend de geheime Haarlemse koeltassenbrigade met als 
roverhoofdman Max Sipkes. Een geslaagde grap. Maar alle gekheid op een stokje, het 
gaat wel ergens over. Als je kijkt naar de schade die winkeliers jaarlijks oplopen, hebben 
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we het over een bedrag van 625 miljoen euro. Dat wordt omgeslagen op de verkoopprijs 
van de producten die worden verkocht. Dat kost een gemiddeld gezin jaarlijks 88 euro. 
Anderzijds – en dat is om die reden wel goed om te benoemen – is het een goede zaak dat 
de wetgever zorgvuldig omgaat met de belangen van de inwoners ten aanzien van 
bijvoorbeeld privacy. Wat dat betreft, vind ik ook prima dat we de discussie hier op deze 
manier voeren en dat ook in de commissies hebben gedaan. De onrust in dit specifieke 
geval is met name ontstaan omdat de veronderstelling is gewekt dat het enkele bezit van 
een koeltas strafbaar wordt. Althans dat iedereen met een koeltas op straat staande wordt 
gehouden en dat die koeltas vervolgens wordt geïnspecteerd. De onrust die is gezaaid, is 
wat mij betreft en wat D66 betreft, volstrekt onnodig. Ter geruststelling, dit artikel in 
deze vorm bestaat al meer dan tien jaar en is in tientallen gemeenten van kracht. Niet 
alleen de gemeenteraden van die gemeenten, maar ook de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten die dat als standaardartikel voor de APV’s heeft opgesteld, de procureurs-
generaal van het OM, de politie en de landelijke politiek – we hoorden net al het oordeel 
van Jan de Wit, een gerespecteerd jurist van de SP – hebben hier een oordeel over geveld 
en zijn tot de conclusie gekomen dat burgerrechten volstrekt niet in het geding zijn. Er 
wordt al jaren in die gemeenten waar dit artikel van kracht is, gehandhaafd op dit artikel 
en er is geen enkel signaal bij mij of bij D66 bekend van staandehoudingen, 
aanhoudingen, laat staan boetes of veroordelingen voor het enkele bezit van een koeltas. 
Alle reden dus om dit artikel in te voeren. De enige aanpassing die in de optiek van D66 
terecht is en die ook namens D66 is verzocht, is om ook de woorden ‘in de winkel’ op te 
nemen en niet alleen de woorden ‘in de nabijheid van winkels’, zodat er ook 
daadwerkelijk in de winkels kan worden gehandhaafd. Het artikel in de huidige vorm 
beschermt de belangen van winkeliers en daarmee ook indirect de financiële belangen 
van de burgers van Haarlem. Die burgers die dus – ik herhaal het nog maar een keer – 
gewoon met hun koeltas boodschappen kunnen doen in de Albert Heyn, de C1000, de 
Jumbo en welke andere winkels ik moet noemen om niet met de reclamecodecommissie 
van doen te krijgen. De Aldi. Ik ga afsluiten met de opmerking dat ik contact heb gehad 
met de wijkagent van Haarlem-Centrum, Jan Siertsema. Hij zit hier ook op de tribune. De 
heer Siertsema heeft ook onderzocht hoe bijvoorbeeld dit artikel in de gemeente 
Haarlemmermeer wordt gehandhaafd. In 2014 zijn er een stuk of 25 aanhoudingen 
geweest op tassen. Daar zat geen enkele koeltas bij. Wel heel veel geprepareerde tassen 
waarvan sommige nog leeg waren en waar je echt op het artikel zoals het nu voorligt, 
handhaaft, en sommige vol. De bedragen van kleding of parfum die daarin zaten, liepen 
soms op tot 800 euro per tas. Kortom, terecht dat dit wordt ingevoerd. Er bestaat, ik hoor 
het ook bij de heer Garretsen, nog steeds misverstand over wat een koeltas en wat een 
geprepareerde tas is. Ik ben heel blij dat de heer Siertsema een aantal voorbeelden heeft 
meegenomen van geprepareerde tassen. Deze zal ik ook even laten rondgaan zodat we dit 
misverstand voor eens en voor altijd uit de wereld kunnen helpen. 
 
De VOORZITTER: Eerst krijgt u nog een soort tupperware. Het is heel leuk als u even 
een explicatie geeft. 
 
De heer RIJSSENBEEK: Ik wil ze wel weer graag terug want over een paar minuten zijn 
ze natuurlijk wel strafbaar. 
 
De VOORZITTER: Een interruptie van de heer Garretsen. 
 
De heer GARRETSEN: Mijnheer Rijssenbeek, ik interrumpeer u. U haalt ons SP-oud-
kamerlid de heer De Wit aan. De heer De Wit heeft inderdaad die rooftassen-motie 
ingediend, juist ter ondersteuning van de winkeliers omdat er veel schade door 
winkeldiefstal wordt toegebracht. Maar de heer De Wit heeft zich destijds niet en ook nu 
nog niet uitgesproken over het voorstel van de VNG. Het is naar aanleiding van de motie-
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De Wit gekomen. Ik heb natuurlijk contact gehad met de heer De Wit en hij staat volledig 
achter de vragen die ik onder meer heb gesteld aan het Openbaar Ministerie. Dat wilde ik 
even rectificeren. 
 
De heer RIJSSENBEEK: Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Zijn er nog andere sprekers? De heer Vrugt. 
 
De heer VRUGT: De Actiepartij heeft zich naar aanleiding van de hele discussie nog 
even zorgen gemaakt …  
 
De VOORZITTER: Wacht even. Kan het even iets rustiger, anders missen we wat de 
heer Vrugt naar voren brengt.  
 
De heer VRUGT: De Actiepartij heeft zich nog even zorgen gemaakt over het feit of 
Albert Heijn, de Dekamarkt en overige na vanavond niet in overtreding zouden zijn met 
de verkoop van koeltassen. Overigens, met een auto om een geprepareerde tas heen kun 
je nog altijd een ramkraak plegen. Zo kun je de verpakking nog uitbreiden. Na het 
fantastische verhaal van de heer Rijssenbeek met de voorbeelden lijkt het mij alleen maar 
zeer zinvol dat we in navolging van andere gemeenten dit ook opnemen in de APV. We 
zijn er een beetje laat mee. Dat is duidelijk, maar beter laat dan nooit. 
 
De VOORZITTER: Zijn er nog sprekers? Nee. Dan toch heel even kort. Over de inhoud 
wil ik eigenlijk niets meer zeggen, want er is hier door de verschillende woordvoerders, 
onder wie uitmuntende juristen, het nodige naar voren gebracht. We zijn het er erg over 
eens dat wij winkeldieven tegen moeten gaan en dat dit artikel in de APV ons kan helpen 
en dat wij de politie die hier graag tegen wil optreden ook graag willen helpen. De kern 
van de zaak is natuurlijk wel dat, als de zaak voorkomt bij de rechter, aangebracht door 
het Openbaar Ministerie, deze ook moet standhouden. Daarom moet je zorgvuldig naar de 
formuleringen kijken. Wij hebben hier de formulering in onze voorgestelde wijziging die 
gebruikt wordt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de commissie 
Bestuur was iedereen het er in eerste instantie over eens dat dit de goede formulering was. 
Later heeft de heer Garretsen samen met mevrouw Van der Smagt gevraagd: kunnen we 
er toch nog eens over praten? Die ruimte heb ik geboden. We hebben er ook over gepraat. 
Toen hebben we gezegd: dan leggen we dit toch nog even voor aan het Openbaar 
Ministerie om te vragen of men hier mee uit te voeten kan, zodat als het voorkomt het 
ook overeind komt. Het advies was negatief. Daarom lijkt het me niet verstandig om dit 
pad op te gaan zoals in het amendement voorgesteld, want dan nemen we een risico dat 
straks het Openbaar Ministerie voor de rechter met lege handen staat en dat dit artikel 
gewoon niet goed uitwerkt. Ik ontraad het amendement daarom. Ik stel voor dat we 
gewoon de nu voorliggende tekst vaststellen. Naar mevrouw Huysse toe: het lijkt me 
verstandig – en dat heb ik in de commissie ook toegezegd – om na een jaar even te 
bekijken hoe dit nu gaat. Mocht het anders zijn – maar ik twijfel daar niet aan want ik ben 
het wat dat betreft ook helemaal eens met de heer Van den Raadt die ook uitspreekt heel 
veel vertrouwen in de politie te hebben dat dit artikel op een verstandige en integere 
manier wordt toegepast – dan ontstaat de situatie waar de heer Garretsen het over heeft en 
dan ben ik de eerste om voor te stellen om dit artikel weer te schrappen. Maar nogmaals, 
ik ben niet bang dat de politie dit artikel niet op een goede manier toepast. Ik wilde 
eigenlijk stemmen, maar mijnheer Garretsen voor een tweede termijn. 
 
De heer GARRETSEN: Ik merk dat er geen meerderheid voor het amendement is. Ik heb 
ook geconstateerd dat u aan mevrouw Huysse hebt toegezegd om dat te evalueren. Die 
evaluatie zien we heel graag in de commissie Bestuur tegemoet. Ik wil benadrukken dat 
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voor ons het belang van de winkeliers en de handelwijze van de politie vooropstaat. Om 
misverstanden te voorkomen, trekken we het amendement in. 
 
De VOORZITTER: Prima. Dan is het een hamerstuk met stemverklaring: 
Wijzigingsverordening APV bij dezen vastgesteld. 
 
De heer RIJSSENBEEK: Ik mis toch een hoop tassen die vanaf nu strafbaar zijn. 
 
De VOORZITTER: Ze komen vast wel weer terug. 
 
7. VASTSTELLEN DEFINITIEF ONTWERP CENTRALE WATERGANG 
 
De VOORZITTER: Wie wil hier een stemverklaring over afleggen? 
 
De heer BOER: We hebben natuurlijk in de commissie al eerder aangegeven dat we een 
onvolwaardig stuk voor onze neus hebben gekregen. Dat is een kwalijke zaak. Er is tien 
jaar aan deze Centrale Watergang gewerkt. De originele variant hebben we niet eens 
gepresenteerd gekregen. We hebben één variant voor onze neus gekregen met een 
negatief advies van de ARK en met een negatief advies van de Stadsbouwmeester. Beide 
adviezen ontbraken overigens bij het stuk. Wij vinden dat werkelijk niet kunnen. Zo 
kunnen wij niet onze controlerende taak uitvoeren. Wij nemen dat de wethouder zeer 
kwalijk. Wij zullen dus tegen dit stuk stemmen. 
 
De heer VISSER (CU): Wij hadden soortgelijke vragen als de VVD. Ik heb echter deze 
week aanvullende technische vragen gesteld en ben ook nader geïnformeerd door de 
ambtenaar. Ik ben er eigenlijk achter gekomen dat bepaalde delen in het stuk gewoon 
anders gelezen konden worden dan dat ze bedoeld waren. Dat zegt dus wel iets over de 
leesbaarheid van stukken. Daarom sluit ik me wat dat betreft helemaal aan bij de VVD. 
Stukken moeten echt beter leesbaar en volledig zijn. Die visie deel ik. Ik ben echter nu 
wel overtuigd van dit project en dus zullen wij het steunen. 
 
De heer AYNAN: Wij nemen beslissingen op basis van informatie. Goede informatie is 
van essentieel belang. Bij dit raadsstuk hebben we via technische vragen allerlei 
informatie uit de afdeling moeten trekken, bijna letterlijk. Het moet de gewoonte, de 
cultuur zijn dat deze van nature naar de raad en naar de commissie komt. Het is ook in het 
presidium besproken en er is besloten dat het anders moet. Wij vertrouwen erop dat dat 
ook echt gaat gebeuren. We stemmen nu in, maar dit is niet voor herhaling vatbaar. 
 
De VOORZITTER: De heer De Groot. Er komt toch nog een maidenspeech dames en 
heren, bereid u erop voor. 
 
De heer DE GROOT: Nee. Nee. Ik ben al geweest. 
 
De VOORZITTER: Excuus. 
 
De heer DE GROOT: Dat zou te veel eer zijn. Maar wie weet, levert het alsnog applaus 
op. Dat weten we natuurlijk nooit. Een compromis maakt niemand helemaal gelukkig. Dit 
ontwerp is in heel veel opzichten een compromis. Gaandeweg is wel duidelijk geworden 
dat dit ontwerp aan alle randvoorwaarden voldoet en financieel de minste druk op de 
gemeente legt. Ik sluit me aan bij de voorgaande sprekers wat betreft het punt dat de 
informatievoorziening beter had gemoeten en ook in de toekomst beter moet. Maar D66 
gaat graag voor de meest efficiënte oplossing en stemt in dit geval in met dit ontwerp. 
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Mevrouw KLAZES: Aan het plan voor de Centrale Watergang door de Waarderpolder 
ligt een wet ten grondslag die gebiedt dat 15% van de extra bebouwing van het gebied 
gecompenseerd moet worden door water. Het is bedoeld als afwateringssysteem. Dit plan 
voorziet daarin op een duurzame en centrale manier waardoor de bedrijven in de 
Waarderpolder niet verplicht worden om zelf die 15% individueel te realiseren. Hoewel 
het plan een compromis is – dat is al gezegd – van het oorspronkelijke plan dat meer 
kwaliteit behelsde, gaan we akkoord. 
 
De heer BLOEM: Een voorstel waarin fouten in de dekking zitten, waar we informatie uit 
moeten trekken, waar de risico’s in het begin allerminst duidelijk waren en door 
langzaam handelen we ook nog subsidie dreigen te verliezen. Zonder advies van de 
Welstandscommissie kan ik al vaststellen dat dit niet de schoonheidsprijs verdient. Om 
een signaal af te geven, stemmen wij daarom niet in met het voorstel. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik kan niet anders zeggen dan dat dit een beetje overhaast in 
de commissie is behandeld. Ik vraag me af waarom die haast nodig was. Een advies van 
de ARK wordt altijd heel zwaar gewogen door het college. Het verbaast me ook zeer, 
juist vanwege dit toch redelijk kostbare project in de Waarderpolder, dat men daar niet 
naar luistert. Waarvoor is ruimtelijke kwaliteit dan geschreven? Dat doet bij dit punt ook 
blijkbaar niet terzake. Dat vinden wij van Hart van Haarlem ook heel erg jammer. Alles 
bij elkaar stemmen wij hier ook niet mee in. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Wij van Trots Haarlem stemmen ook tegen. Er zijn te veel 
onzekerheden en niet alles heeft een goede dekking. 
 
De heer EL AICHI: De Centrale Watergang draagt goed bij aan een duurzame 
ontwikkeling van de Waarderpolder. De wethouder heeft tijdens de 
commissievergadering toegezegd niet met de uitvoering te starten voordat de garanties 
komen vanuit partijen zoals Rijnland, de preventie, MSD. Het CDA stemt daarom in met 
de aanleg van de Centrale Watergang Waarderpolder en gaat akkoord met het 
beschikbaar stellen van het krediet. 
 
De VOORZITTER: Dan hebben we alle stemverklaringen gehad en is het voorstel bij 
dezen aangenomen. 
 
8. MOTIES VREEMD 
 
 WIJKRAADSUBSIDIE ZEKER WETEN AFBOUWEN 
 
De VOORZITTER: We gaan nu naar de moties vreemd. Dan beginnen we met de motie 
van Trots over de Verordening op de wijkraden. Ga uw gang, mijnheer Van den Raadt. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Zoals u allemaal weet, begon deze coalitie met te roepen 
dat de wijkraden 300.000 euro mochten inleveren. Toen heeft ze nog eens goed nagedacht 
en is ze, zoals ze natuurlijk altijd zegt want participeren is altijd heel belangrijk, met de 
wijkraden en betrokkenen in gesprek gegaan. Daar is iets heel moois uitgekomen begrijp 
ik. Ik heb alleen een paar kleine aanvullingen. In het stuk dat nu voorligt, wordt 
gesproken over een afbouwregeling van drie jaar die in kleine stapjes naar beneden gaat, 
maar als je die stapjes goed telt, dan ben je na twee jaar al klaar. Kan dat aangepast 
worden? Het is ook belangrijk dat wijkraden weten waar ze aan toe zijn. Zeker in een 
afbouwperiode moeten we gewoon met zijn allen afspreken dat we zeggen: die 
afbouwperiode respecteren we en het bedrag dat daarvoor is gereserveerd, oormerken we 
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zodat iedereen in de wijkraad weet waar hij aan toe is. Ondertussen kunnen we 
fantastische – als we dat zouden willen – andere dingen bedenken en verzinnen. 
 
Motie Vreemd: Wijkraadsubsidie zeker weten afbouwen 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 12 februari 2015 
 
Constaterende dat: 
 
· Er nu een verordening op de wijkraden ligt waarbij de subsidies geregeld zijn in 

een afbouwperiode van 3 jaar 
 
Voorts constaterende 
 
· Dat in het begin van de collegeperiode plots de wijkraden werden overvallen met 

een vermindering van 300.000 euro 
 
· Dat nu in goed overleg tussen gemeente en wijkraden er een overeenkomst ligt 
 
· Het voor wijkraden van belang is te weten waar ze aan toe zijn. 
  
Draagt het college op: 
 
De afbouwregeling zo op te stellen dat de afbouw van subsidies aan de wijkraden 
evenredig plaatsvindt over de periode van drie jaar. 
Het geld voor de afbouwregeling te oormerken en het nu overeengekomen bedrag 
uitsluitend te gebruiken voor de afbouwregeling. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Wethouder VAN SPIJK: De afbouwregeling is gebaseerd op bijlage B: bijdrage 2014 
beschikt en in bijlage C ziet u de afbouwregeling 2015, 2016 en 2017. Deze is samen met 
de wijkraden zo berekend en dat is ook de manier waarop het nu voorligt. Als u zegt dat u 
de motie aanneemt, dan kunnen we dat gerust zo verwerken. Het leidt tot bijna geen 
verschuivingen. Maar de manier waarop het gemaakt is, is samen met de wijkraden en op 
deze manier vormgegeven. 
 
De VOORZITTER: Oké. Dan gaan we nu even … Ja. De heer Van den Raadt en dan 
gaan we de stemverklaring doen. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Ik ben heel blij dat het in overleg is geweest met de 
wijkraden, maar wijkraden kunnen natuurlijk ook een kleine rekenfout maken en daar wil 
ik ze op wijzen. Als het toch geen verschuiving is, dan zou ik zeggen: laten we allemaal 
voor stemmen. 
 
De VOORZITTER: Dank voor uw stemadvies. Wil iemand een stemverklaring afleggen? 
Nee. Wie steunt deze motie? Dat zijn Trots en OPH. Dan is deze motie verworpen. 
 
MOTIE VREEMD OPH E.A. OVER DE ZACHTE LANDING 
 
De VOORZITTER: We gaan naar de volgende motie vreemd van OPH over de zachte 
landing. De heer Smit. 
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De heer SMIT: Het begrip zorgzame samenleving is volgens mij gekaapt door D66 en de 
PvdA, zo niet de hele coalitie hier en in het land. Het begrip wordt omarmd totdat het 
ingevuld moet worden. Als het ingevuld kan worden, dan moet aan een of meerdere van 
de randvoorwaarden die ik ga noemen, worden voldaan. Er moet extra inzet komen van 
mantelzorgers. Er moeten nieuwe vrijwilligers gevonden worden. En de zelfredzaamheid 
moet ontwikkeld en gereactiveerd worden. Nu speelt het feit dat alleen al ruim 
achthonderd huishoudens met vier uur huishoudelijke hulp in 2014 of meer ingeperst 
moeten worden in de gemiddelde twee uur waar de gecontracteerde zorgaanbieders 
rekening mee dienen te houden. Bij Viva zijn er overigens vele gevallen teruggegaan van 
vier uur per week naar anderhalf uur per week. En dat in één keer, zonder die drie 
randvoorwaarden ingevuld te kunnen hebben. Bij de overige aanbieders dient de 
teruggang uiteraard gerealiseerd te worden. Bij Viva is dat wat ruw gebeurd en dat heeft 
erg veel publiciteit gekregen, maar uiteindelijk moet er fors terug. Er is geen ingroei 
gebudgetteerd voor de mensen die proberen de drie randvoorwaarden te realiseren met 
hun mantelzorgers, met vrijwilligers of met het opnieuw proberen hun zelfredzaamheid te 
optimaliseren. Daarmee maken heel veel huishoudens een noodlanding en geen zachte 
landing. De motie maakt het mogelijk om de zachte landing wezenlijk inhoud te geven en 
betreft ongeveer 10% van het huidige budget. Ik ga de motie nu even niet voorlezen, want 
ik heb de tijd nodig om toe te lichten. Ik hoop dat de zorg van die mensen ons geen 
rotzorg zal zijn. 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 12 februari 2015 
 
Constaterende dat: 
 

- de gemeenteraad in meerderheid en het college in 2014 hebben aangegeven dat 
Haarlemmers, die in de knel komen met hun zorgbehoefte, kunnen vertrouwen op 
een ‘zachte landing’ en dat aan dit fenomeen abusievelijk nog geen invulling is 
gegeven 

 
Overwegende dat: 
 

- er vanaf 1 januari nog geen geld is vrijgemaakt om wezenlijk inhoud te geven aan 
de bedoeling van ‘de zachte landing’; 
 

- er niet gewacht mag worden met geld vrijmaken voor de zachte landing, die 
anders gaat lijken op een noodlanding met alle mogelijke gevolgen van dien. 

 
Draagt het college op om: 
 
uit de Reserve Sociaal Domein terstond een bedrag van 1.000.000 euro vrij te maken om 
inhoud te geven aan ‘de zachte landing’ in de Wmo en zodoende acute nood te lenigen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Ik vraag eerst een reactie van de wethouder. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Heel graag voorzitter. Het zal u misschien niet verbazen 
dat het college de motie ontraadt, met als belangrijkste reden dat, als de raad deze motie 
aanneemt, zij hiermee afwijkt van het zelf vastgestelde beleid waarbij juist de balans is 
gezocht tussen aan de ene kant het in stand houden van de huishoudelijke ondersteuning – 
dat is onze Haarlemse zachte landing – en anderzijds het opvangen van de rijkskorting op 
het budget. Daarnaast is de voorgestelde werkwijze binnen de huidige contractafspraken 
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niet bedoeld en is de reserve sociaal domein niet bedoeld voor het structureel 
compenseren van weggevallen ondersteuning. Immers, dat de ondersteuning minder zou 
worden, wisten we toen we het nieuwe beleid met elkaar vaststelden. Tot slot, als er al op 
enigerlei wijze een vorm van tijdelijke compensatie moet plaatsvinden, dan moet dit uit 
de ontvangen HHT-gelden van het Rijk. Deze hebben we ook gekregen. Een deel van ons 
plan daarbij bestaat immers uit het mogelijk maken van de inkoop van extra 
ondersteuning voor een periode van twee jaar. 
 
De heer SMIT: Ik denk dat afwijkingen van beleid wel mogelijk zijn. Die zijn in het 
verleden wel vaker gebeurd. Zeker als je als raad een pakket van nieuw beleid, nieuwe 
verordeningen aanneemt, mag je best daarna constateren dat er in de uitvoering een 
knelpunt is ontstaan. Dat is geen schande en het moet geen dogma zijn dat je niet mag 
corrigeren. Vervolgens zegt u dat er geen structureel beroep mag worden gedaan op de 
reserve sociaal domein. Nee. Maar nadrukkelijk stelt de motie dat het ook een incidenteel 
beroep is op de reserve sociaal domein. Vervolgens heb ik de stellige indruk dat de 
HHT-gelden voor een heleboel dingen gebruikt kunnen worden, maar niet primair – of 
misschien helemaal niet – voor de feitelijke huishoudelijke ondersteuning. Daarmee 
vallen toch mensen, vele mensen hier in Haarlem, uiteindelijk in één klap terug, en dat 
noem ik geen zachte landing en dat heeft de raad volgens mij vorig jaar ook nooit bedoeld 
als zachte landing, van vier uur naar anderhalf uur of als het meezit van vier naar twee 
uur, zonder die randvoorwaarden van de zachte landing in te kunnen vullen samen met de 
zorgaanbieder, samen met hun mantelzorgers, samen met vrijwilligers en eigenlijk ook 
met zichzelf. Die tijd is ze niet gegund. Ze knallen in één keer hard op de grond. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we nu bekijken wie er een stemverklaring wil afleggen. 
Mijnheer Spijkerman. 
 
De heer SPIJKERMAN: D66 vindt het belangrijk dat alle Haarlemmers de zorg krijgen 
die ze nodig hebben. Van zorg vinden wij het belangrijk dat deze dicht bij mensen 
georganiseerd is en op maat wordt geleverd. De cliënt – en dat zal iedereen met mij eens 
zijn – moet daarbij centraal staan. Wij zijn dan ook blij, zoals de wethouder zojuist al 
aangaf, dat de huishoudelijke ondersteuning in Haarlem behouden is gebleven. De 
regelmatige kijkers van Nieuwsuur hoeven alleen maar te kijken naar de wethouder in 
Apeldoorn die met een andere situatie zit. Even ter vergelijking, dat wij het in Haarlem 
goed voor elkaar hebben, wat dat betreft. Omdat er in het sociaal domein ook 
zogenaamde openeinderegelingen zijn, waaronder deze huishoudelijke ondersteuning, is 
een stevige reserve sociaal domein wat D66 betreft wel van groot belang. Juist om ook in 
de toekomst deze huishoudelijke ondersteuning en alle andere vormen van zorg ook 
toegankelijk en van goede kwaliteit te houden, ontraden wij deze motie. In ieder geval 
steunen wij de motie niet. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: De zorg is de SP in ieder geval een heel grote zorg. Wat dat betreft, 
delen wij uw zorg. Alleen zullen wij de motie niet steunen. Wij hebben indertijd niet 
ingestemd met hoe het nu gaat. Wij vinden ook dat daar waar blijkt dat het niet goed gaat 
in de thuiszorg en er geld nodig is, dat dat bedrag er ook bij komt. Om nu 1 miljoen euro 
vast te pinnen zonder te weten hoeveel er straks nodig is – wellicht is er 2 miljoen euro 
nodig – gaat ons te ver. Wij willen dat er een deugdelijk onderzoek komt, dat wordt 
bekeken hoe het gaat. Als daarna blijkt dat er geld bij nodig is, dan vindt u ons naast u. 
Op dit moment een bedrag apart leggen waarvan we niet weten hoeveel er nodig is, zullen 
wij niet doen. Wij steunen de motie niet. 
 
De heer VISSER (CU): Er zit een aparte volgorde in deze raad. Straks nog een 
interpellatiedebat. Daar hebben wij ook nog wat vragen. Wij herkennen ons inderdaad 
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heel erg in de stemverklaring van de SP. Als er geld nodig is, dan moet er geld bij en of 
dit nu 1 miljoen euro, 2 miljoen euro of 3 miljoen euro is – we zullen met grote 
belangstelling bekijken of de SP nog met moties komt – willen we eerst de helderheid 
hebben en snel. De mensen die zorg nodig hebben, moeten die krijgen. Maar dit is een 
heel ongerichte motie. 
 
De heer BRANDER: We hebben vanaf 1 januari meerdere taken op ons gekregen als 
gemeente en daar lopen we risico’s mee. Het moet met minder geld, ook in de 
huishoudelijke ondersteuning. Daarover moeten we ook eerlijk zijn. De praktijk wordt nu 
duidelijk. Waar we theoretisch spraken, wordt de praktijk duidelijk en dit leidt tot rumoer. 
We moeten het heel goed monitoren en we moeten ook bereid zijn om te bekijken of 
beleid moet worden bijgesteld. Dat doe je niet op deze manier en niet nu. De PvdA zal 
deze motie niet steunen. 
 
Mevrouw DE RAADT: Aan de intentie van de motie van de OPH kun je natuurlijk 
weinig afdingen. Die is goed, maar het CDA is van mening dat deze motie op zijn minst 
veel te vroeg komt. Onzes inziens is het gewoon niet handig om na zes weken al het 
beleid aan te passen zonder dat de resultaten daadwerkelijk goed in kaart zijn gebracht. 
Mocht op termijn blijken dat er wel extra geld nodig is voor huishoudelijke 
ondersteuning, dan willen wij dat graag beslissen op basis van harde resultaten na deze 
evaluatie en niet op basis van speculaties en individuele klachten. 
 
De VOORZITTER: Dat waren de stemverklaringen. Dan vraag ik nu wie de motie steunt. 
OPH en Trots. De motie is verworpen. 
 
MOTIE VREEMD SP OVER SOCIALE WOONVOORRAAD 
 
De VOORZITTER: Dan de motie van de SP over de Sociale Woonvoorraad. De heer 
Bloem. 
 
De heer BLOEM: Twee weken geleden hadden we een raadsmarkt waaruit eigenlijk maar 
één conclusie mogelijk was: er zijn te weinig sociale huurwoningen en het tekort wordt 
alleen maar groter. Ben je alleenstaande oudere, dan is vijf jaar wachten al lang volgens 
de SP. Laat staan zes of zeven jaar. Een groot gezin moet al zeven jaar wachten. Dat 
wordt alleen maar langer. Dit is niet acceptabel. De wethouder heeft toegezegd om met de 
herziening van het beleid met een inventarisatie te komen van de lopende projecten. 
Prima. Deze raad kiest er echter niet voor om de kaders iets scherper bij te stellen want de 
coalitie is druk met ruzie maken over de interpretatie van een percentage in het 
coalitieakkoord. Ondertussen dendert de trein van sloop, verkoop en liberalisatie door. 
Gisteren was ik in gesprek met bewoners bij het Hof van Egmond. Daar sprak ik een 
zogenaamde antikraakbewoner. Zij staat al vier jaar op de reguliere wachtlijst, maar heeft 
geen enkel uitzicht op een woning. Straks moet ze weg uit een goede woning omdat deze 
moet worden verkocht. Wethouder, wat hebt u haar te zeggen? Wij dienen een motie in 
omdat wij graag alle projecten willen bevriezen totdat er afspraken liggen die in lijn 
liggen met de harde realiteit. In plaats van ideologisch dromen over 
doorstroomdifferentiatie moeten er meer sociale huurwoningen komen. 
 
Motie: Stop de sloop, verkoop en liberalisatie! 
 
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 12 februari 2015, 
 
Constaterende dat 
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• Wachttijden voor een sociale huurwoning in Haarlem al jaren langer worden 
 
• Het tekort aan sociale huurwoningen verder zal groeien 
 
• De coalitiepartijen “ernaar streven dat alle inwoners van Haarlem op een 

redelijke termijn een betaalbare woning kunnen vinden” 
 
• Er meerdere projecten lopen of in voorbereiding zijn waar sociale huurwoningen 

worden onttrokken aan de voorraad, dan wel minder betaalbare woningen 
terugkomen dan oorspronkelijk afgesproken is met voormalige bewoners 

 
Overwegende dat  
 
• Het recht van iedere Haarlemmer om betaalbaar te kunnen wonen boven het 

belang van differentiatie gaat 
 
Draagt het college op 
 
• Afspraken te maken met de woningbouwcorporaties die tot concrete oplossingen 

leiden voor de groeiende wachtlijsten 
 
• Huidige projecten die leiden tot een afname van de sociale woonvoorraad te 

temporiseren en geen medewerking meer te verlenen aan nieuwe projecten die 
leiden tot een afname van het aantal betaalbare woningen 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De heer VISSER (CU): Ik heb een vraag aan de indiener. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
De heer VISSER: Kunt u uw tweede punt van ‘draagt het college op’ iets meer 
toelichten? U zegt daar geen medewerking meer te verlenen aan nieuwe projecten die 
leiden tot de afname van het aantal betaalbare woningen. Dat betekent dus dat u elk 
project waar honderd sociale woningen staan en er komen er maar negentig terug afwijst, 
ook als er misschien elders in de stad veel meer sociale woningen komen? 
 
De heer BLOEM: Ik begrijp uw punt. Als het inderdaad het beeld zou zijn dat het één 
projectje is, maar bij de rest komen er allemaal sociale woningen terug, dan denk ik dat 
we de wethouder wel mogen vertrouwen daar een goede afweging in te maken. Maar dat 
is niet het beeld. Tenminste niet wat de SP ziet, wat wij horen, zien en vooral niet wat de 
mensen op de wachtlijst zien. Uw suggestie is leuk, maar komt compleet niet overeen met 
de realiteit. U moet de cijfers van de wachtlijst iets beter bestuderen en iets meer spreken 
met de mensen die erop staan. 
 
De heer VISSER (CU): Ik zie die wachtlijsten ook. Daar maak ik me zorgen om. Ik vind 
uw motie dus heel sympathiek. Zoals ik net in een andere discussie heb gezegd, ben ik 
helemaal voor het eerste dictum. Alleen met het tweede punt heb ik grote moeite. 
Daarmee maakt u het mij wel lastig. 
 
De VOORZITTER: Dat is dan ook direct uw stemverklaring. De heer Van Haga. 
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De heer VAN HAGA: De SP en de VVD zijn het grotendeels met elkaar eens. Iedereen 
heeft recht op een dak boven zijn hoofd. Wij zijn ook voor sociale woningen, alleen niet 
op elke plaats. We gaan geen sociale woningen op de Grote Markt sponsoren, maar wij 
willen natuurlijk ook geen enorme getto’s ergens op een slechte plaats in de stad. We 
begrepen de motie niet helemaal, althans het dictum zoals net werd gezegd … 
 
De VOORZITTER: Het is een stemverklaring. 
 
De heer VAN HAGA: Ik wil eigenlijk de indiener wat vragen te veranderen en daar 
probeer ik naartoe te werken. 
 
De VOORZITTER: Oké. Ga uw gang. 
 
De heer VAN HAGA: Het dictum spreekt over afspraken maken en over sloop 
temporiseren, maar dat zien wij in de titel niet terug. Ik zou geen VVD’er zijn als ik geen 
moeite zou hebben met deze titel ‘Stop sloop, verkoop en de liberalisatie’. Jullie zijn onze 
nieuwe vrienden van de nieuwe SP, maar dit klinkt toch heel erg als oud-SP. Het is een 
beetje een communistische titel. Ik wil u helpen om dit wat te verbeteren want de sloop 
… Ik kan me nog voorstellen dat je bepaalde panden wel sloopt als ze vol met asbest 
zitten en heel slecht zijn. Die gun ik u: motie stop de sloop. Maar verkoop kan ontzettend 
goed zijn. Als je aan een zittende huurder een woning verkoopt, kunnen zijn nettolasten 
omlaag gaan. Ik doe maar een voorstel. Stop de liberalisatie? Het is helemaal niet erg dat 
de markt op sommige plekken een beetje zijn werk doet, mits er inderdaad voldoende 
sociale woningen zijn. Of dit nu huur is of koop maakt me niet uit. Als u nu de titel 
verandert in ‘Stop de sloop’ en verder mag alles hetzelfde blijven, en verkoop en 
liberalisatie eraf haalt, dan kunnen wij de motie steunen. 
 
De heer VISSER (CU): Dit is geen stemverklaring. We zijn met een debat bezig. 
 
De heer BLOEM: Ik begrijp uw punt over de orde, maar zou ik kort mogen reageren op 
de suggestie die de heer Van Haga doet? 
 
De VOORZITTER: Ja. Als dat een uitnodiging is, maar weet u wat het nadeel is van dit 
soort moties vreemd? Dat er hier nu een heel debat komt over de sociale woningbouw, 
sloop en noem het allemaal maar op. Onvoorbereid, ook niet met inbreng van B en W. 
Daarom moeten we het volgens mij een beetje beperken. U kunt ook zeggen: laten we 
hier eens een raadsmarkt over organiseren. [gelach] Het is zo’n grote stad, ik kan niet 
alles weten. Er zijn ook nog andere mogelijkheden. 
 
De heer BLOEM: Dat is eigenlijk de reden dat deze motie is ingediend. We hebben een 
raadsmarkt gehad. We hebben een discussie gehad. Daar is volgens de SP niet voldoende 
uitgekomen. Voor de SP is uit die raadsmarkt gekomen dat er nu gehandeld moet worden. 
Vandaar deze motie. Even reagerend op de heer Van Haga. Eigenlijk zou ik bij elke motie 
‘stop de liberalisatie’ en ‘begin met socialisme’ willen zetten. Ik ben het oneens met uw 
analyse over verkoop en liberalisatie. Dit zijn twee heel belangrijke instrumenten die 
ervoor zorgen dat het tekort aan betaalbare woningen groeit. Ik denk dat u onze motie 
misschien niet moet steunen, mijnheer Van Haga. 
 
De heer VRUGT: Uiteraard kan de Actiepartij zich heel erg vinden in inderdaad het 
resocialiseren van die woningcorporaties in plaats van liberaliseren. Uw betoog is ook al 
jarenlang het mijne geweest. We zitten toch al decennia met een nog altijd bestaande 
woningnood onder die groepen zoals u net hebt genoemd. Wachtlijsten groeien alleen 
maar in al die jaren. Ze zijn nooit een keer gekrompen. Ze zijn alleen maar gegroeid. Iets 
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anders dan de ChristenUnie hadden wij even een klein probleempje met juist het eerste 
bolletje. Daarin zegt u: college, ga nu de afspraken maken met de corporaties. Wij zijn er 
juist altijd wat huiverig voor dat dat alleen met het college is. Ik zou er graag aan 
toegevoegd zien dat de afspraken natuurlijk ook eerst nog hier in de raad terugkomen, 
zodat wij daar ook nog enige grip op hebben. 
 
Mevrouw SCHOTMAN: Het mooie is dat wij het volgens mij eigenlijk redelijk met 
elkaar eens zijn. Ook al lijkt het er voor de tribune misschien niet helemaal op. We zien 
allemaal wel het probleem dat er ligt en dat kwam ook naar voren in die raadsmarkt. En 
we moeten ook een oplossing bedenken. Daarom hebben we ook in de commissie het 
voorstel gedaan om na het zomerreces het college de opdracht te geven met een 
inventarisatie aan oplossingen te komen. Hoe gaan we samen met de corporaties, met die 
nieuwe Novelle die eraan komt, met alles wat wij aan input hebben geleverd, met die 
problemen aan de slag. Ik snap dat de heer Bloem met deze motie komt, maar misschien 
moet hij dat doen in de herfst, als hij ontevreden is en toch wat mist. Ik zou het echt een 
gemiste kans vinden om juist de projecten aan de oostkant van de stad waar we juist ook 
weer die kwaliteit en verduurzaming willen toevoegen, uit onze handen te laten vallen. 
Daarom zullen wij deze motie niet steunen. 
 
De heer VISSER (CDA): Ik popel. En waarom popel ik? Omdat ik nu – maar even 
betuttelend – constateer dat we met elkaar nog niet in staat blijken te zijn om 
kaderstellend bezig te zijn in onze houding naar het college. Waarom zeg ik dat in deze 
zin? Het CDA heeft voorgesteld bij de commissiebehandeling naar aanleiding van de 
raadsmarkt, om als mevrouw Schotman zegt dat het in de raad moet terugkomen en de 
heer Vrugt zegt ook zoiets, dat wij dan zelf onze flankerende opmerkingen moeten maken 
en dat wij dan zelf onze kaders moeten stellen. Uiteraard vertrouwen wij de wethouder in 
gesprekken met de corporaties. Deze motie kan ook niet omdat deze motie te snel 
voorbijgaat aan onze verstandhouding met de corporaties die al jarenlang betrouwbare 
partners zijn. Wij zullen toch als gemeenteraad een keer aan moeten geven wat dan ons 
flankerend beleid is. Dat is ook de reden dat wij geen ruzie maken in een coalitie, maar 
wij hebben heel stevig gesprekken met elkaar, juist over dat flankerend beleid en de 
interpretatie van de cijfers. Tot slot krijgen wij met elkaar de corporaties nog aan tafel. 
Alleen daarom al is deze motie te vroeg. Dat we straks te weinig betaalbare woningen 
hebben, was toch wel een grote zorg uitgesproken door een meerderheid in de commissie. 
Daar moeten we zeker wat aan doen. Waarvan akte. Maar wij kunnen niet instemmen met 
de motie op deze manier. 
 
De heer VISSER (CU): Ik had net een vraag, nu een stemverklaring. Wij steunen de 
intentie van de motie en daarom stemmen wij voor, maar wel met de kanttekening – ook 
gezien de financiële gevolgen – dat wij het tweede bolletje niet steunen: ‘wij dragen op’ 
en de overweging vinden wij ook iets te kort door de bocht. Maar wij steunen de intentie 
van de motie en daarom steunen wij deze. 
 
Mevrouw CANNEGIETER: Nu zijn we kennelijk toch bezig met de stemverklaringen. 
Dus ik zal er dan ook maar iets over zeggen. D66 deelt met SP de opvatting dat alle 
inwoners van Haarlem binnen een redelijke termijn een betaalbare woning moeten 
kunnen vinden. Ik wijs daarbij vooral op het woord ‘alle’ Haarlemmers. Dat betekent dat 
zowel voor Haarlemmers die zijn aangewezen op het sociale segment als voor 
Haarlemmers die in duurdere segmenten kunnen wonen, woningen beschikbaar moeten 
zijn. Er zal dus gevarieerd gebouwd moeten worden. Door ook middeldure en dure 
woningen te realiseren, zal het scheefwonen verminderen en komen sociale woningen vrij 
voor Haarlemmers die wachten op een sociale huurwoning. Dit bevorderen van de 
doorstroming is een belangrijk punt uit het coalitieprogramma en daarbij zijn twee zaken 
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afgesproken. Ten eerste wordt ingezet op het realiseren van middeldure huur- en 
koopwoningen. Ten tweede blijft er nominaal 30% sociaal gegarandeerd. Kortom, het 
voortvarend uitvoeren van het coalitieprogramma is wat D66 betreft, de manier om te 
realiseren dat alle Haarlemmers op een redelijke termijn een betaalbare woning kunnen 
vinden. D66 zal de motie van de SP daarom niet steunen. 
 
De VOORZITTER: Dan is de raad geweest. Wethouder, hebt u behoefte om er nog even 
iets over te zeggen? 
 
Wethouder LANGENACKER: Blijkbaar houdt het niet alleen de coalitie bezig, maar ik 
zou bijna zeggen dat het onderwerp bijna de oppositie splijt. Het is waar dat er al veel 
over is gezegd. We hebben de raadsmarkt gehad. Aan de hand daarvan heb ik inderdaad 
twee toezeggingen gedaan. De eerste is dat het college na het zomerreces met voorstellen 
komt om tot oplossingen te komen over de verwachte druk op die sociale huurwoningen. 
De andere is dat ik met een overzicht kom van lopende herstructureringsprojecten en met 
daarbij de veranderingen in het aantal sociale huurwoningen. Daarmee ontraad ik wel de 
motie want met het eerste gaan we aan de slag en dat komt na het reces. Ten tweede 
vraagt u om op dit moment alle projecten stop te zetten. Ik zou het heel erg vinden als we 
dat gaan doen en daarom ontraad ik de motie ook. Juist de afgelopen jaren zijn we met de 
woningbouwcorporaties en met de bewoners in gesprek geweest over die projecten. Soms 
gaat het overigens ook over de kwaliteit van woningen. Het gaat bijvoorbeeld over 
funderingsproblemen bij woningen. Bewoners hebben dus ook behoefte aan herbouw en 
nieuwbouw op die projecten. Ik ontraad de motie. We gaan na het zomerreces verder over 
de inhoud van de onderwerpen die hier worden aangekaart. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan we nu stemmen. Wie steunt deze motie? Dat 
is de SP, de CU, OPH en de Actiepartij. De motie is verworpen. 
 

INTERPELLATIE SP 
 
De VOORZITTER: Dan is nu aan orde de interpellatie van de SP. Ga uw gang, mijnheer 
Garretsen of mevrouw Özogul, ik weet het niet? Mevrouw Özogul. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Al weken zijn wij bezig met Viva. Op 22 januari is een motie van 
ons aangenomen waarin wij vroegen om drie dingen. In de brief van de wethouder zien 
wij onder andere de beantwoording van de motie, maar we missen toch een aantal zaken. 
Daar hebben we vragen over. Het gaat om de vaste medewerker. In het contract met Viva 
is in artikel 9 de volgende bepaling opgenomen: opdrachtnemer draagt zorg voor de 
continuïteit van levering van de dienst. Dat betekent dat de klant zoveel mogelijk hulp 
ontvangt van dezelfde medewerker en zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip en de dag, 
behoudens ziekte. Daarover hebben wij twee vragen aan de wethouder. Ook onder andere 
omdat ik niets in de brief lees over de vaste medewerker en wat Viva naar aanleiding van 
het gesprek heeft ondernomen. Viva beroept zich erop dat ambtenaren Viva toestemming 
hebben gegeven om op dit punt van het contract af te wijken. Is dit juist? Tweede vraag: 
komt Viva inmiddels de contractvoorwaarden wel na en ontvangt de klant weer hulp van 
de vaste medewerker die hij of zij in 2014 had? Dan hebben we nog vragen over het 
individuele hulpplan. Is Viva bereid om met elke klant een individueel hulpplan op te 
stellen overeenkomstig de contractuele voorwaarden die in de offerteaanvraag Wmo zijn 
opgenomen? Krijgt de klant voor wie nog geen individueel plan is opgesteld 
overeenkomstig de genoemde contractuele voorwaarden inmiddels weer hulp op grond 
van het aantal uren in 2014? Viva heeft inmiddels geantwoord dat zij contact opneemt 
met de mensen die klagen en het opnieuw gaat bekijken en dat het ook op dezelfde 
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manier wordt belicht voor mensen die niet klagen. Maar wij zouden graag antwoord van 
de wethouder willen. 
 
De VOORZITTER: Dat krijgt u. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: De SP vraagt om een aantal zaken nader te duiden die niet 
in de brief staan. Volgens mij ben ik op heel veel onderdelen die u noemt wel ingegaan. 
Maar ik zal deze dan nog even voorlezen en waar nodig desgewenst toelichten. We 
schrijven ook in de brief dat de gemeenten hebben aangegeven dat de gesloten 
overeenkomsten zich niet verzetten tegen het inzetten van een andere medewerker bij de 
overgang hulp bij het huishouden naar huishoudelijke ondersteuning. Vanuit Haarlem is 
aangegeven dat men ambtelijk op de hoogte was van de overwegingen bij Viva 
Zorggroep, echter zonder dat duidelijk was dat dit als zodanig geïnterpreteerd is dat dit 
zou leiden tot de inzet van nieuwe medewerkers bij bijna alle burgers. De gemeenten 
hebben dan ook aangegeven verbaasd te zijn over het feit dat Viva Zorggroep deze 
wijziging heeft doorgevoerd. Het was immers duidelijk dat de vaste medewerker voor 
veel burgers belangrijk is. Tot zover even de quote uit de brief. In relatie tot uw concrete 
vragen: er is dus in lijn hiermee geen toestemming gegeven om af te wijken van dat 
contract, maar de inzet, de verdeling en de planning van medewerkers over de cliënten 
maakt deel uit van de bedrijfsvoering van de professionele aanbieder. Dit is dus een eigen 
verantwoordelijkheid en in dit geval dus ook van Viva. In de overeenkomsten tussen de 
gemeente en de zorgaanbieders is inderdaad opgenomen dat ze zich zoveel mogelijk 
inzetten voor het bieden van huishoudelijke ondersteuning door een vaste hulp. Er is 
echter geen contractuele bepaling opgenomen dat bij de overgang van de huishoudelijke 
hulp oude stijl naar de nieuwe maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning deze 
inspanning contractueel vereist is. Nieuwe aanbieders hadden bij de aanbesteding ook 
onmogelijk aan deze voorwaarden kunnen voldoen indien die gesteld waren. Dat heb ik 
ook al eerder in de commissie gezegd. Dan waren ze minimaal in de bedrijfsvoering 
beperkt geweest op het moment dat ze op basis van een mindere vraag daar een 
aanpassing hadden moeten doen. Dan hadden we dus ook niet de bezuinigingen kunnen 
realiseren en dan had de nieuwe methodiek niet toegepast kunnen worden. Die hadden we 
echt niet kunnen opleggen, tenzij we daarvoor natuurlijk hadden betaald. U vraagt of 
Viva deze contractvoorwaarden inmiddels nakomt en of de klant weer hulp van de vaste 
medewerker ontvangt die hij of zij 2014 had. Uit mijn vorige betoog mag duidelijk zijn 
dat dit geen contractvoorwaarde was. De nieuwe hulp wordt wel weer de vaste hulp 
conform het nieuwe contract. Viva Zorggroep heeft dan ook aangegeven om zich 
daarvoor in te spannen. Is Viva bereid om met elke klant een individueel hulpplan op te 
stellen overeenkomstig de contractuele voorwaarden? Daarop stond het antwoord ook al 
in de brief. Ja. Viva Zorggroep heeft bij ons aangegeven dat ze ervoor zal zorg dragen dat 
ze op korte termijn het gesprek met haar cliënten opnieuw zal voeren, dan wel dat het 
gesprek wordt gevoerd over het samen met de bewoners op te stellen ondersteuningsplan. 
Ook de ondersteuningsplannen die in de afgelopen periode reeds zijn opgesteld, worden 
hierbij tegen het licht gehouden en zo nodig ook aangepast. Uw laatste vraag is: krijgt de 
klant voor wie nog geen individueel ondersteuningsplan – want zo noemen we dat, u 
noemt dit hulpplan, maar laten we alstublieft de juiste termen gebruiken, anders krijgen 
we steeds verwarring – overeenkomstig de genoemde contractuele voorwaarden 
inmiddels weer hulp op grond van het aantal uren uit 2014? Laat ik het volgende zeggen. 
Vanuit de gemeente is expliciet aangegeven dat de Viva Zorggroep ruimte heeft om 
ondersteuning vanuit het oude contract door te leveren tot op het moment dat het 
ondersteuningsplan is opgesteld door de bewoner en de zorgaanbieder. Dit geldt voor 
zover dit burgers betreft die nog geen ondersteuningsplan hebben ontvangen. Waar dit 
wel is gebeurd – en daar gaan natuurlijk de klachten over – en de burgers nog met Viva in 
gesprek moeten, heeft Viva aangegeven op zo kort mogelijke termijn met haar cliënten 
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dat ondersteuningsplan op te stellen. Wij hebben erop aangedrongen dat Viva de mensen 
die in de eerste aanloopperiode tekort zijn gekomen, compenseert voor de periode waarin 
zij geen of te weinig huishoudelijk ondersteuning heeft geleverd. Zij heeft hierover 
aangegeven dat ze dat wil doen door middel van een compensatievoorstel, bijvoorbeeld in 
de vorm van een extra eenmalige schoonmaak van de woning. Maar u vraagt voor 
tussentijds, weer voor een zeer korte periode, terug te gaan naar de oude situatie. Dit is 
praktisch niet haalbaar en het leidt ook mogelijk tot meer verwarring bij de burger. Dat 
zou dan echt voor een heel korte periode zijn, namelijk tot aan het moment waarop Viva 
nu alsnog of opnieuw bij de burger komt om de klacht te verhelpen. Dat is in eerste 
instantie mijn eerste termijn. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Ik val bijna van mijn stoel. Toen wij het hier op 22 januari en 
eerder met de wethouder over hebben gehad, zei hij dat klanten die geen 
ondersteuningsplan hebben gehad, recht hebben op de oude uren van 2014. Nu geeft Viva 
deze niet en u doet niets! Niets voor deze mensen. Ze hebben er recht op, maar ze kunnen 
ernaar fluiten. Eind december, bij de laatste raad, heeft de SP u mondelinge vragen 
gesteld. Wij hebben u gezegd dat ons ter ore is gekomen dat Viva van plan was om dit te 
doen en wij hebben u gevraagd of dit klopte. U hebt gezegd hier niets van te weten. Het 
klopt niet. Nu blijkt eigenlijk dat de ambtelijke ondersteuning hier gedeeltelijk van op de 
hoogte was. Bij de behandeling van de huishoudelijke zorgnota hebben wij – in ieder 
geval van wat ik mij herinner – met zijn allen onze wens geuit voor de vaste medewerker 
omdat wij in het verleden wisten hoeveel zorg dit voor de cliënten gaf. U zei toen: dat kan 
niet helemaal. Ik kan het helaas niet opnemen in het contract omdat er medewerkers uit 
dienst gaan en er komen nieuwe medewerkers in dienst. Zover kunnen wij met u 
meegaan. Alleen zijn medewerkers in dit bewuste geval niet uit dienst gegaan. Ze zijn 
ook niet vertrokken. Ze hebben moedwillig een andere cliënt gekregen, zonder dat er 
afscheid werd genomen, zonder dat er een behoorlijk gesprek over was. Op 22 januari zei 
u dat u het ook met ons eens was dat er eigenlijk een vaste medewerker hoorde te zijn. Nu 
zegt u eigenlijk wederom, net als in december, dat het een kwestie is waar Viva over gaat. 
Nee, wethouder, wij hebben artikel 9 meegenomen en hier staat in dat er zoveel mogelijk 
hulp wordt ontvangen van dezelfde medewerker. Dat is niet willens en wetens de 
medewerker weghalen en ergens anders plaatsen en dan nu beweren dat het dan de vaste 
medewerker wordt want dan kletst u. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: De informatie over de nieuwe medewerker is geen geklets 
van mij. Dat is zoals we het met elkaar hebben afgesproken. Volgens mij ben ik daar net 
ook op ingegaan. In het contract staat – en ik kan het er nog wel een keer bij pakken, dan 
hebben we het over hetzelfde – zoveel mogelijk inzetten voor het bieden van 
huishoudelijke ondersteuning door een vaste hulp. Dat is wat Viva nu doet. De 
medewerker die nu nieuw komt, wordt de vaste hulp. Daarmee zegt zij te voldoen aan de 
contractuele verplichting. Ik heb u ook net uitgelegd dat het in de overgang niet is 
meegenomen – dat is volgens mij wat u wilt, maar dat hebben we niet gedaan, dat klopt – 
dat de medewerker van voor 2015 ook de vaste medewerker na 2015 zou moeten worden. 
Ik heb net uitgelegd waarom we dat niet hebben opgenomen en dat ook niet konden 
opnemen omdat we dan de doelstelling van de hele beweging die we wilden maken naar 
een andere methodiek niet hadden kunnen halen. Dat nogmaals ter verduidelijking. U 
gaat in op de ambtelijke ondersteuning en of wij wel of niet op de hoogte waren. Uw 
beeld is blijkbaar dat wij wel alles wisten. Ik heb u net de tekst uit de brief voorgelezen. 
Dus nogmaals: nee, wat wij wisten, en dat staat ook met zoveel woorden in de brief, is dat 
er over gesproken is dat Viva heeft aangegeven dat, als er een andere methodiek wordt 
toegepast er sprake is van het opvangen van die korting die vanuit het Rijk komt en dit 
per saldo betekent dat er minder vraag komt. Op basis daarvan moest Viva, en overigens 
alle aanbieders die voor ons huishoudelijk ondersteuning bieden, haar bedrijfsvoering 
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aanpassen en hiervan zou een van de consequenties kunnen zijn dat er nieuwe 
medewerkers bij mensen thuis zouden kunnen komen. Dat hebben wij begrepen en dit 
zeggen we ook met zoveel woorden in de brief. Wat wij echter niet hebben begrepen en 
dat staat er ook, is dat dit een-op-een bij alle of bijna alle cliënten zou worden toegepast. 
U zegt dat de burgers recht hebben op die ondersteuning uit de oude regeling. Ik heb net 
gezegd dat dat ook zo zou moeten zijn, alleen is Viva nu hard aan de slag om alsnog de 
ondersteuningsplannen die zij nu met mensen heeft afgesproken of nog niet heeft 
afgesproken en waar klachten over zijn, alsnog te bezoeken om ervoor te zorgen dat de 
klacht goed verholpen wordt en er een degelijk en deugdelijk ondersteuningsplan komt te 
liggen. Wat ik net heb aangegeven, is volgens mij toch iets anders dan dat wij niets doen. 
De periode waarin dit moet gebeuren, is relatief kort. Daar moeten wat mij betreft geen 
maanden overheen gaan. Het zou ook zeer verwarrend zijn en het is voor de aanbieder 
ook wel een heel lastige zaak om dan even nu voor een, twee weken of tien dagen terug te 
gaan naar het oude recht om dan vervolgens na zo’n korte periode het alsnog te doen op 
basis van het ondersteuningsplan. Vandaar dat we hebben gezegd dat we alle energie 
richten op het goed verhelpen van de klachten en dat er wordt bekeken hoe Viva kan 
compenseren wat er tekort is gekomen. Haar voorstel hierbij is om bij die mensen een 
extra keer te komen schoonmaken. 
 
De VOORZITTER: Nu is de gang van zaken als volgt: de SP kan hier nog even op 
reageren en dan eventueel ook anderen. En dan gaan we bekijken waarin dit uitmondt. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Mijnheer Frits gaat er zo ook iets over zeggen. Mijnheer Garretsen. 
Pardon, ik ben helemaal van slag door wat ik nu hoor. Vergeef mij. 22 januari is er een 
motie aangenomen. Daarin stond dus ook de vaste hulp. Eigenlijk zegt u nu: ik voer deze 
niet uit, ik leg hem naast me neer. U hebt het over nieuwe contracten. Nee, mijnheer de 
wethouder, er zijn geen nieuwe contracten. Viva verzorgde de thuishulp in 2014 en Viva 
doet het ook in januari 2015. Hier is niets nieuws aan. Dat er wel een andere manier van 
werken is, wil niet zeggen dat het een nieuw contract is en ook niet dat de vaste 
medewerkers allemaal ontslagen zijn, er allemaal nieuwe medewerkers zijn en er 
daardoor een andere medewerker komt. Eigenlijk heeft de Viva zich hier niet aan 
gehouden. Andere thuiszorginstellingen hebben de vaste hulp niet weggehaald. Dat 
betekent dus dat het waarschijnlijk ook niet nodig was. Anders hadden al die andere het 
ook wel gedaan. Dit is echt puur iets wat Viva willens en wetens gedaan heeft. U 
accepteert dat het gebeurt en u legt de motie die aangenomen is naast u neer. 
 
De heer GARRETSEN: Excuses aan de echte heer Fritz voor de spraakverwarring. 
 
De heer FRITZ: Ik voel me vereerd, mijnheer Garretsen. 
 
De heer GARRETSEN: Dank u. Op 22 januari was het heel duidelijk in onze discussie 
over de motie. Mevrouw Özogul heeft het ook al gezegd: toen we het over vaste 
medewerkers hadden, hadden we het over vaste medewerkers die er 21 december 2014 al 
waren. Zo sprak u er ook over. Nu begint u opeens over nieuwe contracten en een nieuwe 
periode. De inspanningsverplichting heeft heel duidelijk ook betrekking op de oude 
medewerkers van 2014. Als u zich nu ineens anders verklaart, dan maakt u zich schuldig 
aan juridische haarkloverij. Dat wilde ik maar zeggen. 
 
De heer SMIT: Viva heeft op alle cliënten een medewerker gezet en dat had één 
bedoeling: om het slechtweergesprek gemakkelijker te laten verlopen en de reductie van 
de uren er gemakkelijker doorheen te drukken. Dat is simpel de enige bedoeling geweest. 
Als de wethouder nu zegt: terug naar de oude huishoudelijkehulpuren is praktisch niet 
haalbaar, dan bedoelt de wethouder budgettair niet haalbaar. Daar zouden Viva en ook 
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anderen op gaan glijden omdat ze met twee uur gemiddeld uit moeten komen. Als de 
wethouder nu in de zeik wordt genomen door Viva, dan was hij kwaad geworden. Los 
van het bestek, als je het willens en wetens niet collegiaal interpreteert als 
gecontracteerde, dan voel je je in de zeik genomen. Blijkbaar is de wethouder van mening 
dat hij niet in de zeik is genomen en dat alles goed is. En dat verbaast me, want ik had 
verwacht dat de wethouder had gezegd: ook al kun je het bestek zo rekkelijk lezen als 
Viva heeft gedaan, dan nog ben ik pissig. Ik heb dat op geen enkel moment gemerkt en ik 
heb het gevoel dat de wethouder het eigenlijk goed vindt zo. 
 
De heer VRUGT: Vanuit de Actiepartij kan ik mij uiteraard prima vinden in de kritiek 
van de SP en ook in de aanvulling van OPH. Ik heb de brief van Viva hier niet voor mijn 
neus liggen, maar volgens mij staat daar inderdaad – u gaf dat al zo’n beetje aan – 
onomwonden dat ze er bewust voor gekozen heeft de nieuwe gesprekken met nieuwe 
mensen op te starten om redenen die voor de hand liggen. De heer Smit heeft dat net al 
geduid. In die zin hoeft daar geen discussie over te zijn. Ze geeft zelf toe dat ze in 
inderdaad alle gevallen heel bewust gekozen heeft voor een andere medewerker. Dat is 
toch echt niet wat wij hier hebben afgesproken. 
 
De heer VISSER (CU): Ik herken me zeer in de woorden van de vorige sprekers behalve 
dan bepaalde heel specifieke woorden, als u begrijpt wat ik bedoel, qua taalgebruik. Ik 
heb toch wat vragen aan de wethouder. De wethouder zei zojuist: ik kon niet vastleggen 
dat iedereen zijn hulp moest houden. Ik denk dat de meesten in de zaal dat nog wel zullen 
begrijpen. Maar waarom heeft de wethouder dan nog niet eens contractueel het houden 
van de bestaande hulp als inspanningsverplichting vastgelegd, dus ook bij die overgang? 
Stel dat dit ene artikel alleen wordt geïnterpreteerd als deze contractperiode, dan had de 
wethouder een vergelijkbare tekst kunnen opnemen specifiek voor de overgang als 
inspanningsverplichting. De wethouder heeft dat niet gedaan. Sterker nog, hij heeft het 
niet expliciet aan ons voorgelegd. Wij zijn er als raad nog niet eens mee geconfronteerd. 
De raad kon artikel 9 niet anders lezen dan dat de inspanningsverplichting ook voor die 
overgang gold. De wethouder was zich hier kennelijk bewust van en hij heeft dit niet aan 
de raad voorgelegd. Dat neem ik de wethouder kwalijk. Andere aanbieders kunnen het 
kennelijk wel. Zij hebben zich wel ingespannen. Zij hebben artikel 9 kennelijk wel anders 
gelezen. Ik snap echt niet waarom u of – zoals de OPH zegt – niet heel erg boos bent 
geworden of waarom u niet van tevoren deze consequentie expliciet op tafel hebt gelegd 
bij de raad. Dan denk ik dat wij hier in de raad een goede discussie hadden gehad en dat 
wij hadden gezegd: wij willen die inspanningsverplichting wel. Mijn laatste constatering 
is dat er nog ruis op de lijn zit met Viva. Viva stelt letterlijk in haar brief dat er expliciet 
instemming is gegeven door beleidsmedewerkers voor deze constructie. De wethouder 
komt nu met een heel moeilijke complexe zin: ‘echter, zonder dat is duidelijk geworden, 
dan wel dat dit als zodanig geïnterpreteerd is dat dit zou leiden tot…’ Ik weet niet hoe 
lang er op deze zin is gestudeerd, maar hoe zit dit? Is er soms alleen maar mondeling 
toestemming gegeven en komen we er nu achter dat dat niet zo handig was? Hoe zit dit? 
Is er toch nog een brief bij Viva die straks boven tafel komt waaruit blijkt dat er eigenlijk 
toch wel toestemming is gegeven? Er zit hier ruis op de lijn. Of Viva moet haar woorden 
dat er expliciete toestemming is gegeven, terugtrekken of het blijft een soort welles-
nietesspelletje en dat is niet goed voor de relatie met Viva de komende periode. Ten slotte 
een laatste vraag. De wethouder zei net een paar keer dat zolang dat gesprek er niet is 
geweest, Viva het oude contract kan handhaven. Dan heb ik een andere vraag. Waarom 
staat er niet dat ze het moeten handhaven totdat dat keukentafelgesprek is geweest? 
 
De heer DE JONG: Dit is echt corebusiness van de SP. De VVD kijkt heel erg naar welke 
afspraken er nu zijn gemaakt en welke intenties erachter zitten. Wij weten gewoon als 
VVD heel helder dat iedereen die gebruikmaakt van die hulp, deze hulp zou krijgen totdat 
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er een gesprek heeft plaatsgevonden. Dat dat niet gebeurt, is gewoon eigenlijk het 
verbreken van afspraken die er staan en dat kan niet. Daar steunen wij de SP volmondig 
in. Feitelijk geldt natuurlijk ook voor de mensen die recht hebben op die vaste 
medewerker dat daar omzichtig in moet worden gehandeld. Je kunt hele lappen tekst 
schrijven en dat is feitelijk wat de heer Visser ook zegt – het is allemaal wollig 
taalgebruik – maar laten we wel wezen dat de intentie in een dergelijk contract de hele 
tijd is geweest: de afspraken zijn gemaakt. U hebt zoveel mogelijk recht op de vaste 
medewerker en u behoudt de zorg totdat u het gesprek hebt gehad. Aan beide 
voorwaarden is niet voldaan en daar steunen wij de SP dus in. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Trots Haarlem is heel blij dat wij toen als eerste kwamen 
met de motie van de overgang van onderneming, want dan was al deze ellende er niet 
geweest. Helaas is die motie niet aangenomen. Die is in een afgeslankte versie 
teruggekomen en we zitten nu met de ellende. Ik heb een papiertje bij me waar op de ene 
kant de boodschappen staan en op de andere kant de belangrijkste vraag van vanavond – 
ik lees de goede kant voor – en ik hoop dat u daar ook letterlijk antwoord op kunt geven. 
De vraag is aan de wethouder. Hebt u, of een van uw ambtenaren, aan alle 
zorginstellingen gevraagd om de band tussen cliënten en verzorgers, lees huishoudelijke 
ondersteuning, door te knippen? Graag een duidelijk ja of nee. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik heb er wel behoefte aan dat de wethouder uitlegt hoe dat 
overleg dat toch al meer dan een jaar heeft gelopen tussen ambtenaren van de gemeente 
Haarlem en Viva zo mis kan lopen. Als ik de brief van Viva lees en waar u dan weer een 
reactie op geschreven heeft, dan zit daar nogal wat verschil tussen. Dus graag een uitleg 
over hoe de ambtenaren hebben overlegd met Viva en hoe het zo mis is gegaan. 
 
De heer BRANDER: Zoals we hebben aangekondigd bij de behandeling van het 
interpellatiedebat zouden we terughoudend reageren, dus dat doe ik ook. Ik heb een aantal 
van de vragen hier gehoord en die zou ik ook graag volgende week in de commissie 
willen bespreken. Dat wil ik nog even benadrukken. 
 
De VOORZITTER: Wethouder Van der Hoek 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Ik wil natuurlijk graag in een tweede termijn ingaan op de 
extra vragen die hier gekomen zijn. Ik ben wel wat in verwarring want als we het een 
beetje over gelijk speelveld hebben, dacht ik dat we hier uitgebreid in de commissie over 
gingen spreken. Dan hebben alle partijen en ook het college de mogelijkheid om zich 
goed op dat debat voor te bereiden. Dat wil niet zeggen dat ik het uit de weg wil gaan, 
maar ik vind het wel verwarrend want volgens mij krijgen we een soort dubbele 
commissievergadering over dit onderwerp. Maar als de raad dit wil, respecteer ik dat 
natuurlijk met alle liefde. In zijn algemeenheid is het gewoon wel zo dat het al of niet 
inzetten van die vaste medewerkers volgens het contract aan de aanbieder is. U zei dat er 
geen ander contract is. Er is wel een ander contract. Er waren contracten in de oude 
situatie die liepen tot januari op basis van de huishoudelijke hulp. Wij hebben nieuwe 
contracten afgesloten volgens een nieuwe systematiek voor huishoudelijke ondersteuning. 
U zegt dat ik de motie niet uitvoer. Ik voer de motie wel uit, alleen wel binnen de 
mogelijkheden van het nieuwe contract. Dat betekent dat daar waar het gaat over een 
vaste medewerker, ik dat alleen maar kan binnen de context van het contract. Dat is in 
ieder geval de invulling die Viva eraan gegeven heeft: Wij vullen dat in met een nieuwe 
medewerker vanaf 1 januari en dat blijft dan de vaste nieuwe medewerker. Er wordt 
gezegd dat het een bewuste keuze van Viva is. Ja, dat klopt. En zijn we dan niet verrast? 
Ja, natuurlijk zijn we verrast, op basis van het feit – we hebben dat natuurlijk ook 
besproken in het gesprek laatst – dat ook Viva wist dat dit een belangrijke politieke wens 
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was. Niet alleen bij ons in de raad, maar in de hele regio. We hebben het er ook over 
gehad in de zin van wat de verwachtingen erover waren, maar dat het niet contractueel is 
vastgelegd en we hebben uitgelegd waarom dat niet kan. Wij hadden niet verwacht en dat 
wisten we ook niet dat zij dat vanaf 1 januari bij nagenoeg iedereen gaat doen. Bent u dan 
niet pissig? Die kwalificaties van de OPH laat ik even voor wat ze zijn, maar laat ik het 
zo zeggen: natuurlijk was ik zeer ontstemd en met mij ook alle collega-wethouders. 
Natuurlijk voelden wij ons ook verrast. Alleen hebben we wel in deze fase waarin wij ons 
nu bevinden, gekeken naar wat we nu moeten doen. Gaan we nu afrekenen of gaan we de 
problemen oplossen? Ik ben ervan overtuigd dat op dit moment, in deze fase, het 
belangrijkste is dat de klachten en problemen van de burgers voor wie we het doen, 
worden opgelost en dat je ook in normale verhoudingen tussen aanbieder en 
opdrachtgever en opdrachtnemer, ze op het moment dat er klachten komen eerst de 
gelegenheid geeft, ook wanneer dat eventueel tot andere stappen leidt in de toekomst, om 
die klachten op een goede manier op te lossen. In die fase zitten we nu. Ben ik ontstemd? 
Ja. Maar wil ik daar nu op deze manier uiting aan geven die u misschien wilt? Nee. Ik zit 
nog in de oplossingsfase. Die is volgens mij nu het meest urgent. Daar zijn de mensen het 
meest mee geholpen. Hadden we dat dan niet vooraf aan de raad moeten melden, vraagt 
de ChristenUnie. Natuurlijk had ik dat gedaan als ik het van tevoren had geweten en dat 
hadden ook alle andere collega’s gedaan. Als van tevoren duidelijk was geweest dat het 
op deze manier ingevuld zou worden, dan hadden er in mijn optiek twee scenario’s 
kunnen plaatsvinden. Dan had elke aanbieder – laten we het even neutraal brengen – 
gezegd: ik kan er niet voor zorgen dat ik zoveel mogelijk de oude hulpen meeneem naar 
de volgende situatie en ze bij de huidige cliënt blijven. Dan waren we daar een gesprek 
over aangegaan. Dan hadden we gezegd: waarom kan dat dan niet? Zeker bij zo’n grote 
als deze had ik ervoor gekozen om naar de raad terug te gaan en te zeggen: kijk eens, we 
hebben een probleem. We hebben een heel duidelijke wens, maar er is een opdrachtnemer 
die daar praktisch gezien mee in te problemen komt. Kunnen wij hiermee door? 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Mag ik even? 
 
De VOORZITTER: Even de wethouder zijn betoog af laten maken. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Maar het gaat juist over dit deel. 
 
De VOORZITTER: Ja, maar u krijgt nog een rondje, hoor. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Dus dat had het scenario kunnen zijn. Dat we met elkaar 
even hadden kunnen afstemmen of we dan wel door hadden moeten gaan. Of we hadden 
tegen die opdrachtnemer kunnen zeggen: dan kunt u dus niet inschrijven op dit contract 
want u kunt namelijk niet voldoen – als dat een harde eis was geweest – aan de eis. Dan 
hadden we natuurlijk een ander probleem gehad. Dan hadden we een heel grote aanbieder 
gehad die de opdracht niet zou kunnen uitvoeren. Dan hadden voor zo ongeveer duizend 
cliënten bij de Viva een andere aanbieder moeten zoeken. Dan was er natuurlijk ook iets 
gebeurd met het personeelsbestand van Viva als zij die opdracht niet had gekregen. Maar 
nogmaals, dat is niet aan de orde is geweest omdat in ieder geval aan mijn tafel niet is 
gedeeld dat Viva dat op deze manier zou willen invullen en ook – dat heb ik net 
voorgelezen uit de brief – het ambtelijk wel gepresenteerd is, die tekst staat er ook in, dat 
het op basis van de bedrijfsvoering anders zo zou kunnen zijn dat mensen ook voor een 
deel – dat is onze beleving geweest, ook op basis van de pilot die eerder is uitgevoerd – 
een andere medewerker zouden kunnen krijgen. Je kunt niet garanderen dat iedereen 
dezelfde houdt. Maar de verrassing zat hem in het feit dat het blijkbaar een bewuste keuze 
van Viva was om dat bij iedereen te doen. U stelt terecht vast dat dat een onderdeel is 
waarover wij het niet met elkaar eens zijn, althans niet tot in de volledigheid. Dan is er 
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nog een heel concrete vraag. Hebt u ooit de opdracht gegeven – moet ik hem zo verstaan? 
– om de relatie tussen de bestaande huishoudelijke hulp en de cliënt door te knippen? 
Nee. 
 
De VOORZITTER: Nu moeten we even naar de orde kijken. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Ik wilde net interrumperen. 
 
De VOORZITTER: U wilde interrumperen. Wat is er aan de hand mevrouw Özogul. Gaat 
u even gewoon rustig zitten. Dan gaan we even bekijken hoe we verdergaan. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Als ik het goed heb, is dit een debat en in debatten gaan we niet op 
elkaar wachten en mogen we elkaar interrumperen. Dan is het niet gepast … 
 
De VOORZITTER: Volgens mij staat er gewoon: de voorzitter bepaalt de orde van de 
vergadering. Dan moet u maar even in het reglement van de orde kijken. Bovendien is er 
hier volop debat dus ik vind het eigenlijk een beetje een rare opmerking. We trekken hier 
heel veel tijd voor uit. U krijgt een interpellatie dus … 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Dat is ook wel nodig voor zoiets belangrijks. 
 
De VOORZITTER: Waar hebt u het over? Ik stel voor … 
 
De heer GARRETSEN: Ik vind de manier waarop u mevrouw Özogul … 
 
De VOORZITTER: Nee. Nee. U moet ook eens leren maat houden, mijnheer Garretsen. 
Altijd maar dit opgewonden gedoe. Rustig aan. We hebben het nu over de orde. 
 
De heer GARRETSEN: Ik heb het ook over de orde. Ik vind de wijze waarop u nu tegen 
Özogul tekeer gaat onheus. Als mevrouw Özogul de wethouder wil interrumperen en als 
zij een debat wil, moet dat kunnen. Ik vind uw houding echt … 
 
De VOORZITTER: Goed. Ik probeerde hier onder de aandacht te brengen dat we het 
even gaan hebben over hoe we nu verder gaan met dit debat. Ik begrijp dat veel mensen 
zo op de wip zitten om iets te moeten gaan vertellen. Laten we even … Rustig, mijnheer 
Garretsen. We gaan het nu hebben over de vraag hoe we verder gaan. Mijn voorstel is dat 
we nu nog één rondje raad doen en dan nog één antwoord krijgen van de wethouder en 
dan deze interpellatie beëindigen. De heer Garretsen. 
 
De heer GARRETSEN: Ik wilde u nu deze keer te hulp zijn. Ik wil namelijk nu een 
schorsing en twee moties indienen zodat alle leden van de raad die moties kunnen lezen. 
 
De VOORZITTER: Is het dan niet heel vervelend dat mevrouw Özogul haar vragen niet 
meer kan stellen? 
 
De heer GARRETSEN: Ja. Maar dat wilde u niet toelaten. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we nu schorsen. 
 
De heer VISSER (CU): Ik constateer dat nog niet al mijn vragen zijn beantwoord. Dus ik 
wil toch een tweede rondje. 
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De VOORZITTER: Dan kan ik uw schorsing nog niet honoreren, mijnheer Garretsen. 
Het woord is aan de heer Visser. 
 
De heer VISSER (CU): Ik heb bijvoorbeeld gevraagd of Viva haar bewering of er 
expliciet toestemming is gegeven weer heeft ingetrokken of dat er op dit punt nog steeds 
ruis op de lijn is. Ook heb ik gevraagd of het contractueel mogelijk was geweest om een 
inspanningsverplichting, ook voor die overgang, aan te gaan. De wethouder heeft toch 
een paar keer herhaald dat het bewust niet is gedaan. Dat had dus aan de raad voorgelegd 
moeten worden. Het feit dat andere aanbieders het wel kunnen, betekent volgens mij dat 
je die inspanningsverplichting wel degelijk had kunnen opnemen. Waarom heeft de 
wethouder dat dan niet aan de raad voorgelegd? Ik heb ook nog geen antwoord gekregen 
op mijn vraag over het feit dat het oude contract niet gehandhaafd kan worden totdat het 
gesprek heeft plaatsgevonden, maar gehandhaafd moet worden totdat het gesprek heeft 
plaatsgevonden. 
 
De heer DE JONG: De wethouder heeft wat mij betreft iets heel belangrijks gezegd. Hij 
heeft gezegd dat hij ontstemd en verrast is over het optreden van Viva. Dit betekent 
eigenlijk ook dat hij niet ontstemd en verrast kan zijn door het interpellatiedebat van de 
SP. De wethouder weet hoe gevoelig juist deze twee zaken lagen: het behoud van de 
vaste medewerker en het behoud van de rechten totdat er gescreend is. U kiest daarna 
voor een heel bestuurlijke aanpak richting Viva. Ik wil de wethouder vragen: acht u dat 
nu de juiste houding richting een contractpartner die toch niet handelt conform afspraak 
zoals wij die interpreteren en u feitelijk ook, want u was ontstemd, en in ieder geval in de 
geest van het contract dat er ligt. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Allereerst wil ik zeggen dat ik rustig ben en dat ik het heel jammer 
vind hoe de voorzitter hiermee omgegaan is. U hebt het over een debat en vervolgens zegt 
u: een derde rondje. Dat is naar mijn idee geen debat. Ik heb een aantal punten. De 
wethouder zegt dat vaste medewerkers met het nieuwe contract … Maar we hebben – en 
dat heb ik eerder al gezegd – tijdens de behandeling van de nota onze zorgen wat betreft 
de vaste medewerker geuit. De wethouder zei: het kan niet in verband met vertrekkende 
medewerkers. Maar we hebben de intentie meegegeven van wat wij op dat moment onder 
de vaste medewerker verstonden. Dat was dus niet dat het na 1 januari massaal werd 
veranderd en er een nieuwe, zogenaamde, vaste medewerker kwam. Vervolgens zegt de 
wethouder dat het aan het bedrijf is en dat het niet kan. Als de medewerker nog in dienst 
is, snappen wij niet waardoor het niet zou kunnen. Iedereen heeft een andere medewerker 
gehad, maar de medewerkers zijn nog steeds aan het werk. Kan de wethouder uitleggen 
waardoor het bedrijfstechnisch of economisch niet zou kunnen? Iedereen is aan het werk 
en de klanten zijn er ook. Het is alleen een kwestie van de juiste klant naar de juiste 
medewerker. U hebt het ook over de oplossing van de klacht. Wij hebben heel veel 
klachten gehad. De voornaamste klacht was dat er zonder een deugdelijk 
ondersteuningsplan is gekort op de uren. De tweede klacht was over het behoud van de 
vaste medewerker. Als u zegt dat u van plan bent om het deugdelijk op te lossen, dan 
hoort daar toch ook de vaste medewerker bij? Toch lees ik er niets over terug. Als de 
klant als klacht heeft dat hij of zij de vaste medewerker terug wil, is Viva bereid daaraan 
mee te werken? Vervolgens wil ik twee moties indienen. 
 
De heer SPIJKERMAN: Even terugkerend naar uw voorstel van orde. De heer Brander 
en ik hebben aan het begin van de vergadering aangegeven dat wij het belangrijk vinden 
om het democratische recht van een fractie hier om een interpellatiedebat aan te vragen, 
te honoreren. Maar er is gisteravond een uitgebreide brief over dit o zo belangrijke 
onderwerp richting de commissie Samenleving gestuurd waarvan wij de inhoud volgende 
week donderdag uitputtend willen bespreken in de commissie. Op het moment dat ik hoor 
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dat de SP nu ook twee moties wil indienen, kan ik u bij voorbaat zeggen dat wij van plan 
zijn om de inhoud van die moties tot ons te nemen en om volgende week met u daarover 
het gesprek aan te gaan, maar nu niet in te stemmen met welke motie dan ook, simpelweg 
omdat wij de inhoud van de discussie willen bewaren voor een zorgvuldig voorbereide 
commissie Samenleving a.s. donderdag. Dat kan ik in ieder geval aan u meegeven. 
[geroffel] 
 
De heer SMIT: Ik denk dat het thema en de brief uiteraard een discussie verdienen in de 
commissie. Ik denk dat het vrij eenvoudig is voor de wethouder, en dan sluit ik me aan bij 
de vragen van de ChristenUnie, om uit te leggen of Viva liegt waar het gaat om het 
gebruik van het woord expliciet. Dat lijkt me een vrij enkelvoudige vraag en een simpel 
antwoord. 
 
De VOORZITTER: Mijnheer Garretsen, gaat dit over de orde of is het inhoudelijk? 
 
De heer GARRETSEN: Ik wil ingaan op hetgeen de heer Spijkerman zei. We hebben er 
op 22 januari uitgebreid over gesproken. We hebben een motie ingediend. Het gaat nu 
niet over zaken die eventueel in de volgende commissie Samenleving aan de orde komen. 
Het gaat om de uitvoering van de motie die door de vorige raad is aangenomen. 
 
De VOORZITTER: Oké. Dan kijk ik even of de wethouder nu nog wil antwoorden op 
wat hier nu is gezegd en dan gaan we schorsen. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Ik zal proberen om nog even in te gaan op wat ik daarover 
heb genoteerd. U vraagt of het nu niet bij die aanbesteding opgenomen had kunnen 
worden dat – en ik probeer het even goed te vertalen – de hulpen gekoppeld bleven aan de 
persoon bij wie zij waren. Nee. Nogmaals, dat kan niet. Ik heb net een aantal redenen 
gegeven. Vanwege de bedrijfsvoering, maar ook omdat het gewoon 
aanbestedingstechnisch niet kan. Je moet bij een aanbesteding een gelijk speelveld 
creëren. Omdat het contract over een veel grotere regio ging, kwamen er nieuwe 
aanbieders bij, ook aanbieders die nog geen cliënten hadden gekoppeld aan vaste 
medewerkers. Dan kun je dat soort bepalingen niet opnemen, omdat ze gewoon volgens 
dezelfde regels moeten kunnen inschrijven. Vandaar dat die bepaling zo is opgesteld dat 
de vaste hulp zoveel mogelijk bij de vaste cliënt is, maar vanaf de nieuwe situatie. De 
VVD vraagt: past zo’n bestuurlijke houding als je aan de andere kant zegt dat je er ook 
ontstemd over bent? Ja. Op zich denk ik dat wel. Daar ben ik ook bestuurder voor. Ik heb 
ook gezegd waarom het volgens mij past in het stappenplan. Je moet eerst, ook al ben je 
ontevreden over een aantal zaken, de aanbieder de kans geven om die fouten te herstellen. 
Op het moment dat dat niet gebeurt, hebben wij een ander en nog steviger gesprek. Die 
gesprekken met Viva zijn niet altijd een theekransje. Er wordt wel degelijk ingezet – u 
kunt dat ook in de brief lezen – op het daadwerkelijk benoemen van wat volgens ons 
geregeld moet worden. Daar heeft Viva zich ook over uitgesproken. We zijn het erover 
eens dat zij nu heel actief aan de gang gaat om die klachten op te lossen. Dat moeten we 
nu ook een kans geven. De ChristenUnie zegt: verplicht houden aan de oude urenregeling 
totdat het ondersteuningsplan is ingegaan. Dat staat niet zo beschreven. Dat is gewoon 
een werkafspraak. Wij bieden haar de mogelijkheid om dat te doen zodat zij gefaseerd dat 
ondersteuningsplan kan uitrollen over het totale cliëntenbestand. Dat is ook in de praktijk 
een verschil tussen de heel kleine aanbieders die dit wat makkelijk kunnen organiseren en 
voor Viva met ongeveer duizend cliënten. Wij geven haar daarin enige speelruimte. Dat 
wil zeggen: u kunt daar even de tijd voor nemen. Tot die gesprekken hebben 
plaatsgevonden, kunt u op basis van de oude regeling aan de gang gaan. Waar we het net 
specifiek over hadden, waren die burgers bij wie al iemand is geweest, bij wie een 
ondersteuningsplan is neergelegd en over wie men het oneens is over de uitkomst. Daar 
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wordt nu ook met voorrang naartoe gegaan om te bekijken hoe we die klacht kunnen 
oplossen en tot een goed ondersteuningsplan kunnen komen. Dan heeft het weinig zin en 
acht ik het praktisch onvoldoende haalbaar om voor een periode van een paar dagen of 
een paar weken even terug te gaan naar de oude situatie. Dat moet ook binnen de 
bedrijfsvoering van Viva passen. Vervolgens is het ondersteuningsplan daar en dan gaan 
we het op de nieuwe manier doen. Dat lijkt me geen haalbaar plan. We gaan er gewoon 
voor zorgen dat de klachten bij die mensen zo snel mogelijk worden opgelost. Heeft Viva 
het wel of niet expliciet aangegeven? Zij heeft het niet ingetrokken. Wij hebben het ook 
in de brief geschreven. Dat is hun versie van het verhaal. Wij zeggen dat wij herkennen 
dat erover is gesproken en dat er bij een aantal cliënten een nieuwe medewerker kon 
komen onder andere vanwege die bedrijfsvoeringsredenen. Nooit is ons duidelijk 
geworden dat dit in één keer zou gebeuren. Als u constateert dat wij daarover van mening 
verschillen en u daar een bepaalde kwalificatie aan wilt toedichten, dan moet u dat doen. 
Ik stel vast dat die toestemming er niet was. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we nu schorsen [21.50 uur]. Hoe lang? 
 
De heer GARRETSEN: Maximaal tien minuten. 
 
De VOORZITTER: Akkoord. 
 
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering [22.00 uur] en geef het woord aan de SP. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Wij hebben twee moties ingediend: ‘Vaste medewerker terug nu’ en 
‘Geen korting zonder onderzoek, oude uren terug nu’. Even terugkomend op de oude 
uren. De wethouder heeft op 22 januari als antwoord gegeven dat de klanten daar recht op 
hebben. Ik constateer nu dat hij daar vandaag op terugkomt. Ik heb ook nog vragen 
gesteld in mijn vorige termijn over dat de vaste medewerkers een van de klachten is die 
de wethouder ook zelf graag oplost. Op de vraag of dit betekent dat mensen deze terug 
kunnen krijgen, heb ik geen antwoord gehad. Ik heb een vraag gesteld over hoe het 
bedrijfseconomisch kan als medewerkers aan het werk zijn. Daar heb ik ook nog geen 
antwoord op. Dat zou ik nog graag willen ontvangen. 
 
Motie: Vaste medewerker terug. NU! 
 
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 12 februari 2015, 
 
Constaterende dat 
 

- In het contract met Viva in artikel 9 de volgende bepaling is opgenomen: 
 
“Opdrachtnemer draagt zorg voor de continuïteit van levering van de dienst. Dit 
betekent dat de klant zoveel mogelijk hulp ontvangt van dezelfde medewerker en 
zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip behoudens ziekte of verlof van de betreffende 
medewerker,” 

 
- Het college zich erbij neerlegt dat cliënten die huishoudelijke zorg ontvangen hun 

vaste medewerker zijn kwijtgeraakt; 
 
Overwegende dat 
 

- Het een volstrekt onwenselijke ontwikkeling is als een vaak jarenlange 
cliënt-hulpverlener relatie wordt doorbroken; 
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Draagt het college op 
 

- Ervoor zorg te dragen dat Viva de contractvoorwaarden nakomt zodat de cliënten 
(weer) de hulp kunnen ontvangen van de vaste medewerker; 
 

- En als dit niet gebeurt in lijn met de motie van de raad van 22 januari jl. Viva 
alsnog in gebreke te stellen. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Motie: Geen korting zonder onderzoek, oude uren terug NU! 
 
Constaterende dat 
 

- Honderden cliënten zonder deskundig vastgesteld plan gekort zijn in hun 
huishoudelijke hulp 

 
Overwegende dat: 
 

- Dit in absolute tegenspraak is met de kaders gesteld door de raad en de contracten 
 

- Dit leidt en heeft geleid tot schrijnende situaties waar er allerminst sprake is van 
een schoon en leefbaar huis 
 

Draagt het college op 
 

- Ervoor zorg te dragen dat cliënten, voor wie nog geen individueel hulpplan is 
opgesteld, overeenkomstig de genoemde contractuele voorwaarden, per direct 
weer hulp ontvangen op grond van het aantal (deskundig geïndiceerde) uren uit 
2014 
 

- Zorgaanbieders die hier niet aan willen voldoen in gebreke te stellen 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we nu stemverklaringen afleggen. We hebben vier 
termijnen … 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Ik heb antwoord van de wethouder gevraagd. 
 
De VOORZITTER: Ik wil ook nog even terugkomen op zojuist. U zei dat dit een debat is. 
Daar hebt u gelijk in. Ik constateer dat we vier termijnen hebben gedaan terwijl een 
gewone behandeling twee termijnen is. Alles is uitgebreid aan de orde geweest. Nu stelt u 
weer vragen en wilt u opnieuw antwoorden. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Even van de orde. Die vragen heb ik net eerder gesteld. Ik heb geen 
antwoorden gehad. In een debat is het geen rondje van de raad en een rondje van het 
college. In een debat kun je elkaar interrumperen en vragen stellen. Dat hebben we helaas 
net niet gehad. 
 
De VOORZITTER: Het was waarschijnlijk erg chaotisch geworden als iedereen elkaar 
steeds maar in de rede valt. Ik vind deze vorm waarin je gewoon argumenten kunt geven 
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veel beter. U moet alleen even het geduld op kunnen brengen om te wachten tot u weer 
aan de beurt bent. Ik heb net ook met anderen gesproken die nu behoefte hebben om te 
stemmen. In vier rondjes – om het zo maar te zeggen – zijn steeds weer nieuwe vragen 
gekomen. Om u tegemoet te komen mevrouw Özogul, ben ik heel graag bereid om de 
wethouder nog een keer te vragen, maar dan constateer ik dat de vijfde termijn is om de 
SP tegemoet te komen. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Even van de orde, voor de laatste keer. 
 
De heer SPIJKERMAN: Laat ik even helder zijn. Wij zitten hier nu al een klein uur te 
luisteren naar een heel interessant verhaal van de SP en van andere partijen terwijl we 
eigenlijk willen voorstellen om het volgende week in de commissie te bespreken. De 
wethouder heeft u wat mij betreft alle antwoorden gegeven die u gevraagd hebt. De 
resterende antwoorden waarnaar u nog op zoek bent, kunt u uitgebreid volgende week 
donderdag horen. Wij gaan in ieder geval niets steunen van wat hier nu voorligt met 
dezelfde argumentatie die we zojuist hebben genoemd. Wij hebben alle vertrouwen in een 
adequate oplossing van de wethouder. Hij heeft wat D66 betreft zojuist een goed verhaal 
verteld. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Ik had net iets van de orde willen zeggen. 
 
De VOORZITTER: Ga uw gang. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: De wethouder heeft mijn vraag van de vierde ronde niet 
beantwoord. Het is niet om mij tegemoet te komen of om mij een kans te geven. De 
vragen zijn eerder gesteld en niet beantwoord. Ik moet helaas constateren dat D66 en 
wellicht straks meerdere partijen – als zij hier niet over willen stemmen – de mensen die 
nu in de zorgen zitten over de vaste medewerker, in de steek laten. 
 
De VOORZITTER: Mijnheer Fritz. Even van de orde. 
 
De heer FRITZ: Ook even van de orde. Wij stellen voor om nu te gaan stemmen. We 
hebben vier termijnen gehad. Ik constateer dat we nog minstens twee termijnen in de 
commissie krijgen. Laten we hier nu gewoon over gaan stemmen. We hebben u aan het 
begin duidelijk gemaakt dat u wat ons betreft de interpellatie kon houden, maar wij willen 
het verder in de commissie behandelen. Laten we gaan stemmen. Als het nodig is, wil ik 
dat ook wel in stemming brengen. 
 
De VOORZITTER: Ik geloof dat er duidelijk draagvlak is om dat nu zo te doen. In ieder 
geval bij de coalitie en dat is een meerderheid. Goed. Dan gaan we nu stemmen. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Van de orde. U hebt net beloofd dat de wethouder antwoord 
gaat geven en nu ineens … 
 
De VOORZITTER: Dat heb ik helemaal niet beloofd. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Volgens mij wel. 
 
De VOORZITTER: Nee mevrouw Van Zetten, ik heb voorgesteld om dat te doen en toen 
geconstateerd dat het een vijfde termijn was waarop ik onmiddellijk door uw 
mederaadsleden gevraagd werd om daar niet aan te beginnen. Ik kan mij daar zo 
langzamerhand wel iets bij voorstellen. 
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Mevrouw ÖZOGUL: Van de orde. Het was geen vijfde termijn. U kunt wel heel flauw 
gaan lachen. Het is in de vierde termijn gevraagd en niet beantwoord door de wethouder. 
Ik constateer hier eigenlijk dat ik hier voor Jan met de korte achternaam zit en eigenlijk 
naar huis kan, want ik krijg toch geen antwoorden. 
 
De VOORZITTER: Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die deze lezing van u kunnen 
onderschrijven. U ook van de orde, mijnheer Smit? 
 
De heer SMIT: U zei net, en die woorden hoeft u volgens mij ondanks het betoog van de 
heer Spijkerman en de heer Fritz niet terug te nemen, dat u de stemverklaring ging doen 
en niet in één keer gaan stemmen. Er mag een stemverklaring worden gegeven want er 
zijn twee moties ingediend. 
 
De VOORZITTER: Maar natuurlijk. 
 
De heer VISSER(CU): Het is aan u om te vragen voorzitter en dan reageer ik wel. 
 
De VOORZITTER: Sorry. Ik zit nu even met mijn mond vol tanden. Natuurlijk wordt er 
om een stemverklaringen gevraagd. Dames en heren, we gaan stemmen. Wie heeft er een 
stemverklaring, en niet de indieners. De heer Visser. 
 
De heer VISSER (CU): Ik heb een stemverklaring over de eerste motie Vaste 
medewerker terug nu. Wij steunen deze motie van harte. We hebben vorige week een 
debattraining gehad en daarbij ging het over interrupties. Ik moet toch constateren dat 
interrupties vanavond niet werden toegestaan. Ik denk dat dat de reden is waarom er 
zoveel termijnen zijn geweest omdat er geen antwoord werd gegeven op vragen. De 
wethouder heeft nog één ding gezegd en dat koppel ik aan deze stemverklaring. De 
wethouder kwam ineens met aanbestedingseisen voor nieuwe aanbieders. Dat argument is 
echt grote onzin want die nieuwe aanbieders waren er alleen zodat de cliënten konden 
kiezen om eventueel naar een nieuwe aanbieder te gaan. Dat heeft dus helemaal geen 
gevolgen voor dit contract. U had dit gewoon als inspanningsverplichting en niet als 
plicht kunnen opnemen. U zegt nu wel tegen cliënten: u mag kiezen voor een nieuwe 
aanbieder, maar u mag niet kiezen voor uw oude aanbieder. Dat vinden wij heel 
inconsequent en daarom vinden we dit een heel goede motie. 
 
De heer VRUGT: We kunnen ons vanuit onze fractie heel goed voorstellen dat men eerst 
een debat in de commissie had gewild. Ik denk echter – en dat zeg ik in ieder geval even 
op persoonlijke titel – dat we natuurlijk niet moeten vergeten dat we al anderhalve maand 
in dit nieuwe jaar zitten en de mensen die het hier betreft, zitten gewoon in de penarie. 
Die zijn ook in feite, net als wij allen, belazerd. Als ik zo de tekst van artikel 9 lees, zit 
daar geen woord Spaans bij en dan heeft Viva daar gewoon lak aan, net als bij de tweede 
motie dat het nog door blijven leveren tot aan het zorgplan gewoon in de prullenbak 
wordt gegooid door Viva. Het zal niemand verbazen, van harte steun voor deze 
fantastisch goede moties. 
 
De heer SMIT: Mijn excuses voor het feit dat ik dacht dat u dit over wilde slaan en direct 
wilde gaan stemmen. Dat was niet uw bedoeling. Excuses daarvoor. Wij steunen 9.1 en 
9.2. Zoals collega Vrugt zegt: er staat geen woord Spaans in het contract bij 9.2. Bij 9.2 
raad ik de SP toch even aan om de oude band af te luisteren, want of ik word een beetje 
oud en seniel, maar ik heb het gevoel dat de wethouder heeft gezegd: zolang er geen 
correct ondersteuningsplan is, worden de oude uren gecontinueerd. Dat moet ergens op 
band staan of niet, maar dan heb ik het fout. Dan word ik wat oud en sleets. Wij steunen 
allebei de moties. 
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De heer VAN DEN RAADT: Persoonlijk houd ik heel erg van de Spaanse taal [gelach], 
vooral thuis. Motie 9.1 en 9.2 gaan we natuurlijk steunen. Ik krijg net op Twitter door dat 
Trots Haarlem altijd slow motions indient. Het duurt gewoon altijd even voor ze worden 
aangenomen. Prima, als uiteindelijk maar de strekking dezelfde is. We willen het beste 
voor de zorgmedewerkers en hun cliënten. 
 
Mevrouw KLAZES: Wat wij natuurlijk al vreesden op het moment dat we het 
interpellatiedebat aangingen, is dat ook gebeurd op commissieniveau, maar dat is al 
herhaaldelijk gezegd. We zullen om die reden de moties niet steunen. Dat is een van de 
belangrijkste redenen. Daarbij vinden wij dat de wethouder op de goede weg is. Er moet 
misschien nog wat aan gesleuteld worden, maar dat kan dan mooi op commissieniveau 
gebeuren en niet hier. We zullen de moties niet steunen.  
 
De heer SPIJKERMAN: Volgens mij spreek ik ook geen Spaans om de heer Smit aan te 
halen. En bij geen Spaans hoort nogmaals dat wij de inhoudelijke discussie graag 
aangaan, maar misschien nog wel belangrijker, dat wij ook vinden dat de wethouder een 
goede weg is ingeslagen en een mooie lijst met voorlopige resultaten heeft overlegd in de 
brief. Wij kijken uit naar volgende week donderdag. 
 
Mevrouw DE RAADT: Ook het CDA wil graag deze discussie nogmaals voeren, maar 
dan in de commissie. Wij zullen nu dan ook niet inhoudelijk reageren op de moties, maar 
daar komen we zeker nog op terug. 
 
De heer DE JONG: In tegenstelling tot de heer Spijkerman die wel vaker wegloopt van 
debat zal de VVD dat nooit doen. Ook al zijn wij het niet helemaal eens met de inhoud 
van de moties van de SP, de strekking is wel juist. De VVD staat voor afspraken 
nakomen. Gewekt vertrouwen moet je nakomen. De wethouder geeft zelf aan dat hij 
ontstemd is en ook verrast door het optreden van Viva. Daar hoort een harde boodschap 
bij. Wij zullen de moties van de SP steunen. 
 
De heer BRANDER: Wij zullen de moties allebei ook niet steunen. Volgende week 
verder in de commissie. Wij vinden het in ieder geval goed om te constateren dat er actie 
is ondernomen en dat er ook door Viva actie wordt ondernomen om de situatie te 
herstellen. 
 
De VOORZITTER: Mooi. Dan breng ik eerst in stemming motie 9.1 Vaste medewerker 
terug nu. Wie steunt de motie? SP, HvH, CU, OPH, Trots, Actiepartij en de VVD. De 
motie is verworpen. Dan nu de volgende motie, 9.2 Geen korting zonder onderzoek oude 
uren terug nu. Wie steunt die motie? Dat zijn dezelfde partijen als bij de andere motie. 
Dus ook deze is verworpen. Dames en heren, dit is het einde van de raadsvergadering. De 
vergadering is gesloten. O nee. De ingekomen stukken nog. Sorry. 
 
9. LIJST INGEKOMEN STUKKEN 
 
De VOORZITTER: Iemand over de ingekomen stukken? 
 
De heer AYNAN: Ik zou graag de brief van de heer Jansen inzake de brug Houtmanpad 
willen agenderen voor de commissie Beheer. 
 
De VOORZITTER: Akkoord. 
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De heer VAN DEN RAADT: Het stuk over dat je ook digitaal bezwaar moet kunnen 
maken. De tweede van boven. 
 
De VOORZITTER: Wat betreft de band en de verdere administratie werkt dit niet. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Ik zal even het nummer voorlezen. 
 
De VOORZITTER: Dat lijkt me goed. 
 
De heer VAN DEN RAADT: 2015025103, vragen inzake bezwaarprocedure met 
betrekking tot indienen digitaal of via papieren brief per post. 
 
De VOORZITTER: Daar wilt u over spreken. 
 
De heer SMIT: Graag het punt daarboven: 2015037603, de Katoenbrug, Kinderhuissingel 
bij de Oud Katholieke Kerk, vanwege de zorgwekkende situatie en het feit dat er 
inderdaad veel bijna-ongelukken gebeuren en soms ook ongelukken. 
 
De heer BOER: Ik wil even terugkomen op het punt dat de heer Aynan voorstelt. Ik ben 
heel benieuwd naar zijn motivatie. We hebben juist in de vorige commissie kort even 
gesproken over de bruggen van het Houtmanpad. Dat kwam door de ChristenUnie. Toen 
heeft de wethouder heel duidelijk aangegeven waarom het niet noodzakelijk was om daar 
verder over te praten. Nu schuift hij zelf een stuk naar voren. Ik ben heel benieuwd naar 
uw motivatie. Anders kunnen wij dit niet steunen. 
 
De VOORZITTER: Mijnheer Aynan, wilt u dat motiveren? Ik begrijp nu dat er toch 
gehecht wordt aan de regel dat we even bekijken of er een meerderheid is om wat hier 
voorgesteld wordt in de commissie te behandelen. Ik dacht, gezien het gevorderde 
tijdstip, dat u die paar dingen zou laten gaan. Maar dat is dus niet zo. De heer Aynan wil 
dus spreken over die bruggen. 
 
De heer AYNAN: Het gaat om een verzoek van een burger die het college, maar daarmee 
dus ook de raad, verzoekt om een Magere Brug waardoor de overgang makkelijker wordt. 
Volgens mij hebben wij die brug op voorraad. Dat zou ik graag in de commissie willen 
bespreken. 
 
De VOORZITTER: Oké. Mag ik even vragen wie dit voorstel steunt om daar in de 
commissie over te spreken? Kijk eens aan. Wie steunt het voorstel van de heer Van den 
Raadt om over de vraag … Ook allemaal. Het wordt gezellig. De andere voorstellen ook 
allemaal prima, neem ik aan? De heer Visser. 
 
De heer VISSER (CU): Ik heb nog twee verzoeken. Ten eerste de brief over de 
parkeerklacht. Ik zeg niet zozeer dat ik deze graag wil bespreken, maar ik ben heel 
benieuwd naar de reactie van het college. Ik zou graag de reactie van het college 
ontvangen. Ik neem aan dat deze naar de commissie komt en dat we dan daar beslissen of 
we die nog gaan bespreken. Dus graag die reactie expliciet naar de raad sturen. Het 
tweede is: helemaal onderaan staat een voorstel van het college over het opheffen van 
geheimhouden. We hebben daar net een hele informatiemarkt over gehad en daar hebben 
we volgens mij geleerd dat we daarover echt expliciet een raadsbesluit moeten nemen. Nu 
staat alleen maar ter kennisgeving een voorstel aan de raad. Hoe gaan we hiermee om? 
Volgens mij moeten we stemmen over of de geheimhouding moet worden opgeheven. 
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De VOORZITTER: We zullen zorgen dat we dat procedureel op de correcte manier doen. 
Het protocol komt eraan. Dat wordt hier vastgesteld en uiteraard handelen we dan 
volgens protocol. 
 
10. SLUITING 
 
De VOORZITTER: Anderen? Dank u wel. De vergadering is gesloten [22:18 uur] 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van ………… (in te vullen door de griffie) 
 
 
 
 
Griffier     Voorzitter 


