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Ketel (SP), mevrouw S.K. Klazes (GroenLinks), mevrouw F. de Leeuw (Ouderenpartij 
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Eveneens afwezig: burgemeester Schneiders. 
 
 
 OPENING 
 
De wnd. VOORZITTER: Dames en heren, welkom allemaal. De vergadering is geopend. 
We gaan beginnen me de laatste raadsvergadering voor het reces. De heer Van de Raadt 
komt iets later. Afwezig is de burgemeester, voorzitter van de gemeenteraad en het 
college, want hij is met vakantie. Afwezig zijn ook mevrouw Van der Smagt en de heer 
Smit en eveneens de heer Mohr. 
 
 
1. VRAGENUUR 
 
De heer AYNAN: Het is natuurlijk hartstikke goed dat de Waarderhaven eindelijk wordt 
aangepakt. Maar goed, een goed begin is ook het halve werk. Daarom hebben wij de 
volgende vragen over de samenstelling van de grond die onder andere gebruikt wordt 
voor de tuintjes bij de woonboten. In het keuringsrapport van HB Adviesgroep van 
17 februari jl. staat op bladzijde 2 te lezen dat alle opgeboorde grond tot 0,5 m diep 
bemonsterd en zintuiglijk beoordeeld is. De conclusie in het rapport luidt dat de 
hoeveelheid grond uit kleiig zand met sporen van puin en wortels bestaat. 
Hoe kan het dat er geen melding is gemaakt van rubber en andere plastics terwijl die wel 
ruim aanwezig waren? Ik heb ook foto’s meegestuurd waaruit dat duidelijk blijkt. De 
tweede vraag. De bewoners hebben inmiddels een monster door een gecertificeerd bedrijf 
laten keuren en uit dit monster is gebleken dat het om grond gaat die geschikt is voor de 
functie industrie en niet voor de functie wonen waaronder deze tuintjes vallen. Bent u op 
de hoogte van deze keuring en zo ja, wat is uw mening hierover? Zo nee, bent u bereid 
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zelf de grond te laten herkeuren? De derde en laatste vraag. Daar HB Adviesgroep in haar 
zintuiglijke beoordeling reeds heeft geconstateerd dat er puin in de grond aanwezig was, 
had u kunnen besluiten de grond te zeven om het grove materiaal eruit te halen. Waarom 
heeft u hiertoe niet besloten en bent u bereid de aangebrachte grond en de nog aan te 
brengen grond alsnog te laten zweven? Dank u wel. 
 
Wethouder SIKKEMA: Ik begrijp dat er zorgen zijn over de gebruikte grond in de 
Waarderhaven. De beschreven bodemvreemde bijmenging is milieutechnisch 
herbruikbare grond van de speelplaats uit het gebied zelf. Deze grond is in opdracht van 
de bewoners door een bureau gekeurd aan generieke normen, maar wij hanteren in 
Haarlem lokale, maximale normen. Er zijn heel veel gemeenten die daarvan 
gebruikmaken. Hieruit blijkt dat de grond in dit deel van Haarlem mag worden toegepast. 
Er zijn lichtverhoogde gehalten van lood, zink, minerale olie en PAK aangetroffen, maar 
die liggen onder de toegestane Haarlemse normen, ook voor gebruik in tuinen. Het is 
goed om te weten dat wijken zoals de Kleverparkbuurt, Bos en Vaart en Haarlem-Zuid 
vergelijkbare bodemkwaliteit hebben. En ter extra geruststelling hebben wij besloten om 
nog een partijkeuring van de grond te doen zoals die er nu ligt en waarbij ook op asbest 
wordt onderzocht. Die bevindingen zullen wij uiteraard aan u terugkoppelen indien 
daartoe aanleiding is. Ik heb er overigens het volste vertrouwen in dat dat niet nodig is. 
Verder rest de vraag in hoeverre er nog actie wordt ondernomen ten aanzien van de 
bodemvreemde materialen waarover u sprak. Hoewel deze dus ruim onder de lokale 
normen liggen, hebben we besloten een gebaar te maken naar bewoners en een 
opschoonactie uit te voeren. Hierbij wordt het grofste vuil verwijderd en de bovenste 
10 cm gefreesd voordat de gebruikelijke 30 cm en gezeefde toplaag wordt aangebracht. Ik 
denk dat ik daarmee uw vraag voldoende heb beantwoord. 
 
De heer AYNAN: Ik wil de wethouder bedanken dat zij de grond gaat herkeuren. Dat is 
een hele geruststelling voor de bewoners en ook voor ons uiteraard. Dank ook voor de 
toezegging dat ze het grove materiaal eruit gaat halen. Het kan natuurlijk zo zijn dat die 
bijmenging onder de 20% blijft, maar we zijn wezen kijken en het gaat echt om complete 
banden van vrachtwagens en andere auto-onderdelen. Dat is toch echt niet de bedoeling. 
Een goed begin is het halve werk. Laten we goed beginnen en dit project tot een goed 
einde brengen. Dank u wel voor de toezegging. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dan gaan we naar de volgende vraag en die is van mevrouw 
Van Zetten.  
 
Mevrouw VAN ZETTEN: In het Haarlems Dagblad stond afgelopen dinsdag een 
interview met de stadsbouwmeester Max van Aerschot en aan de orde kwamen de 
mogelijkheden van gebiedsontwikkeling rond de Koepelgevangenis. Ook zijn positie 
kwam ter sprake. Zijn werkzaamheden blijken per januari jl. tot 10% te zijn 
teruggebracht. Onze stadsbouwmeester mag nu eentiende deel van zijn voormalige 
honorarium declareren en het is onduidelijk geworden hoe de eeuwenoude functie van 
stadsbouwmeester wordt ingevuld. 
Dan hebben we de volgende vragen. Op papier staat dat het college hecht aan het behoud 
van deze functie, maar is het college nog wel echt geïnteresseerd in de functie van 
stadsbouwmeester? Zo ja, hoe denkt u met 10% van zijn voormalige opdracht de 
ruimtelijke kwaliteit in onze compacte en versteende stad te kunnen waarborgen? Zo ja, 
kunt u ons verzekeren dat uw ambtenaren op het gebied van plannen maken voor 
bijvoorbeeld de omgeving van de Koepelgevangenis, Oostradiaal, Slachthuisterrein, het 
gat van 40% van de werkzaamheden van de stadsbouwmeester kunnen vullen? Worden er 
überhaupt nog plannen gemaakt of uitgevoerd op het gebied van ruimtelijke ordening? Zo 
ja, waarom worden bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het Slachthuisterrein de oude 
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plannen voor de woningbouw niet meegenomen? Is de stadsbouwmeester, al was het 
maar voor het bewaken van de continuïteit, betrokken geweest bij de plannen van bureau 
Linkeroever en hoeveel heeft dat eigenlijk gekost? Is de wethouder inmiddels ingewerkt 
en op de hoogte van de adviezen van de stadsbouwmeester met betrekking tot het 
stationsgebied Centraal Station, Haarlem Oost, Brinkman, de Egelantier, Oostradiaal, 
EKP-strook etc.? Is er dan nog voldoende kennis in huis om de nota Ruimtelijke kwaliteit 
tot een goed einde te brengen? Ik breng ook even in herinnering dat gisteren Martin 
Busker, die heel veel verstand had van restauratie, inmiddels met pensioen is gegaan. 
Waaraan wordt de resterende 40% van het honorarium van de stadsbouwmeester dit jaar 
eigenlijk besteed? Tot zover mijn vragen. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dank u wel. Even voor de goede orde, het spijt me u te moeten 
wijzen op de twaalf seconden spreektijd die uiteindelijk over zijn. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Even van de orde dan. Volgens mij gaat het vragenuurtje echt 
niet af van de spreektijden.  
 
De wnd. VOORZITTER: Ja, dat is al een poosje het geval.  
 
Wethouder VAN SPIJK: Dank u wel voor uw vragen. Het zijn er veel en ik zal kijken of 
ik ze allemaal kan beantwoorden. Laat ik beginnen met uw eerste vraag. Het college 
hecht veel waarde aan de stadsbouwmeester. Dat is inderdaad een lange traditie en zoals 
eerder al een aantal keren is besproken, komen we in het najaar met een nieuwe visie op 
hoe de toekomst van de stadsbouwmeester eruitziet en met de Ark. Daarover heb ik u een 
nota aangekondigd en daarin zal dit worden meegenomen. U geeft aan dat 10% van zijn 
voormalig honorarium beschikbaar is. Ik ben persoonlijk niet betrokken geweest bij die 
periode, maar het is inderdaad waar dat hij flink minder tijd heeft dan in het verleden. Ik 
heb begrepen dat 2015 een tussenjaar is en wij zouden in het najaar met een visie komen. 
Die ben ik aan het voorbereiden en dan kunnen we ook zien hoe we die functie in de 
toekomst gaan neerzetten. Het is een feit dat er minder tijd is dan in het verleden. Het is 
natuurlijk wel zo dat een stadsbouwmeester meer van de grote lijnen is, van een 
totaalvisie en onze stedenbouwkundigen doen natuurlijk de uitwerking daarvan. Die 
uitwerking vindt natuurlijk nog steeds plaats. Dat was in het verleden ook al zo. Het is 
inderdaad wel zo dat de rol van die stadsbouwmeester belangrijk is. Ik heb er zeer 
regelmatig contact met hem op verschillende niveaus. Ik heb hem vandaag ook weer twee 
keer gezien. Dan doet hij overigens ook activiteiten die niets met het honorarium te 
maken hebben, maar hij doet ook aanvullende opdrachten. Zijn visie op de Koepel is 
volgens mij een hele goede en die wordt ook meegenomen in het totaalbeeld. Hij is ook 
betrokken bij de Tempelier, bij het oude Kegelgebouw. Op verschillende punten is hij dus 
betrokken, maar niet bij alle uitwerkingen, maar zeker wel bij het geheel. Is er nog 
voldoende kennis ten aanzien van de nota Ruimtelijke kwaliteit om die tot een goed einde 
te brengen? Ik denk van wel, maar ik ben het met u eens dat we goed moeten kijken naar 
wie welke rol heeft. Dat is ook iets wat wij in het najaar verder gaan bespreken. U geeft 
aan dat er nog budget over zou zijn. Dat heeft u de vorige keer in de raad ook als 
mogelijke dekking genoemd. In de begroting 2015 staat echter ergens een passage dat dat 
budget niet op de juiste manier was beschreven en toen is ook uitgelegd hoe dat zit. Als u 
de specifieke bladzijde wilt hebben, kan ik dat voor u laten nazoeken, maar daarover is al 
eerder gecommuniceerd. Een vraag heb ik nu niet beantwoord, dat was een technisch 
financiële vraag, maar die weet ik ook niet. 
 
De wnd. VOORZITTER: Er is natuurlijk altijd nog ruimte voor een aanvullende vraag. 
Collega’s? Niet? Mevrouw Van Zetten, een heel korte reactie dan nog. 
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Mevrouw VAN ZETTEN: De vraag over de linkeroever, maar daar kunt u dan later wel 
op terugkomen. Ik vind het toch wel heel erg spijtig dat deze belangrijke functie in dit 
tussenjaar ineens zo is uitgehold van 100% naar 10%, terwijl in het coalitieakkoord toch 
afspraken waren gemaakt om de functie regionaal voor de helft op te vullen en dat is niet 
gebeurd. Ik hoor de wethouder nu niet zeggen waarom dat nu zo is. Het maakt mij toch 
wel heel nieuwsgierig naar wat nu de beweegredenen zijn geweest. Ik vind het ook niet 
erg sociaal tegenover de stadsbouwmeester die toch heel veel werk voor Haarlem heeft 
gedaan. De wethouder stelt dat de stadsbouwmeester betrokken wordt bij allerlei 
projecten, maar kan hij daarvoor dan aparte rekeningen indienen of is het all-in in die 
1000 euro die hij per maand krijgt terwijl hij toch dit hele nuttige werk doet voor de stad? 
 
De heer VAN HAGA: Ik herinner me opeens dat die bezuiniging deels was ingegeven 
door een voorstel van de stadsbouwmeester zelf mede doordat hij een deel van zijn 
functie bovengemeentelijk of regionaal zou gaan invullen. Bent u daarbij betrokken, 
wethouder, en denkt u daarin mee? Is daarvan al iets terechtgekomen? 
 
Mevrouw SCHOPMAN: We hebben hierover als PvdA in december vorig jaar ook al 
vragen gesteld. Die 50% is wel een cruciaal punt, omdat dat inderdaad is vastgelegd in 
het coalitieakkoord. Toen zijn wij een beetje aan het lijntje gehouden en nu hoor ik de 
wethouder zeggen dat het er echt aankomt. Het was ons dus eigenlijk al een jaar geleden 
toegezegd. Ik wil toch echt verzoeken, wethouder: kom direct na het reces met dat stuk, 
want wij zitten er nu wel heel erg lang op te wachten en ik neem aan dat de 
stadsbouwmeester ook graag wil weten waar hij aan toe is. Wij hechten erg aan die 50% 
en niet aan een bezuiniging van 90%. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Naast zijn vaste honorarium wordt de stadsbouwmeester ook op 
projectbasis ingezet. Dat klopt. Daarvoor krijgt hij gewoon betaald. Ik ben als bestuurder 
niet bij alle projecten betrokken, maar ik weet dat hij bij een project gewoon wordt 
betaald. Die regionale functie die de VVD noemt, is iets wat wij hebben in ieder geval 
hebben gefaciliteerd. In verschillende portefeuillehoudersoverleggen hebben wij het met 
onze buurgemeenten erover gehad, of daar een rol voor hem kan liggen. Ik denk dat dat 
interessant is. Maar goed, natuurlijk is het uiteindelijk aan de verschillende gemeenten 
zelf om daarvan gebruik te maken. Ik heb van een aantal gemeenten begrepen dat zij daar 
positief tegenover staan. Ik heb nog niet concreet gehoord of dat ook is ingevuld. Ik zal 
dat bij de stadsbouwmeester navragen. Wij hebben ons daarvoor in ieder geval wel 
ingespannen. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Ten aanzien van die tijd die de PvdA 
aangeeft, is het zo dat ik daarmee bezig ben. Na het reces kom ik daarop terug. Ik heb 
daar al wat eerste stukken van gezien. En dan zullen we ook even kijken naar hoe het nu 
precies zat met de financiën en hoe dat in het verleden is afgesproken. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dan is het woord aan de heer Vrugt met vragen over twee 
onderwerpen, de dependance Rijksmuseum in Haarlem en de situatie rond een restaurant 
De Ark. 
 
De heer VRUGT: Heel kort. Er is als ik het goed heb, vanuit de Tweede Kamerfractie van 
het CDA een heel goed idee gerezen dat in het Rijksmuseum te Amsterdam een heel vol 
depot zit met kunstwerken die nooit aan het publiek getoond worden en dat het goed zou 
zijn een dependance te zoeken. Daarover is al vaker gesproken. In dat geval leek het de 
fractie van de Actiepartij een logisch en heel goed idee om dan te zeggen dat een 
dependance dan in Haarlem komt, aangezien Amsterdam een enorme overloop heeft aan 
toeristen die we graag deze kant op zien komen. Ziet u een mogelijkheid om daarvoor te 
gaan lobbyen? Zo nee, waarom niet? 
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Wethouder VAN DER HOEK: Of ik daarvoor meteen moet gaan lobbyen, dat vind ik iets 
te kort door de bocht. De gedachte is zeker interessant. Dus wat dat betreft ben ik zeker 
van plan daar met enige aandacht naar te gaan kijken. Ik wil wel het beeld even 
nuanceren. Als je goed kijkt naar waar het vandaan komt, ik weet niet waar het is 
ontstaan, maar het CDA heeft dat blijkbaar geconstateerd, misschien bij een werkbezoek 
of zo waarbij de directeur heeft gezegd dat er meer in depot staat dan dat er getoond 
wordt en dat dat toch wel jammer is. En blijkbaar is daaruit dan de gedachte ontstaan 
meer te ontsluiten. Ik heb het niet zo gelezen als zou het Rijksmuseum zelf heel sterk die 
wens hebben om een dependance te stichten. Dus dat is een ding dat ik graag wil 
uitzoeken: komt het nu van het Rijksmuseum of is het een politieke wens van een van de 
Kamerfracties? Daar ga ik zeker nog eens achteraan bij het Rijksmuseum en als dat zo is, 
dan wil ik zeker verkennen in hoeverre het museum genegen is eerst met Haarlem een 
goed gesprek te hebben. 
 
De heer VRUGT: Restaurant De Ark, voor 28 mei zouden de antwoorden komen. Dat 
heeft dus wat langer geduurd. Het ging om antwoorden uit de commissie en aanvullende 
vragen later van collegafracties. Dus wat dat betreft stel ik nu de vraag mede namens 
PvdA en Trots Haarlem. Een aantal zaken is wel beantwoord, maar met name de 
handhavingskwestie onvoldoende. Het college stelt dat juist met de nieuwe 
Omgevingsvergunning voorwaarden worden gesteld waardoor omwonenden die daarvan 
al jaren overlast ondervinden, tegemoet worden gekomen. Nu is het alleen zo dat die 
voorwaarden eigenlijk op drijfzand zijn gebaseerd in die zin dat de terrasvergunning al 
niet meer gebruikt wordt. Overigens bestaat die ook niet meer. Dus dat die daarbij komt 
te vervallen is een lege huls. Dan hebben we nog de rookruimte die daar geregeld wordt. 
Ja, die is zo klein dat er twee mensen kunnen staan, dus iedereen zal zeker in het 
zomerseizoen allemaal gewoon buiten gaan staan. Die overlast blijft dus gewoon, los nog 
van de afzuiginstallatie boven een heel staketsel van pijpen, toeters en bellen die aan de 
achterkant van het pand zitten. Kortom, wij zouden graag willen horen welke concrete, 
daadwerkelijk handhaafbare en werkzame maatregelen er nu worden voorgesteld die de 
wethouder ziet in het voorstel zoals dat is gedaan. Tot nu toe heeft men de ervaring dat er 
natuurlijk wel gebeld kan worden in geval van overlast. Dan kun je de hele avond bellen, 
maar dan komt er nog niemand. Dat heeft allemaal niet veel zin, want er wordt niet 
gehandhaafd. Eigenlijk wordt dus met deze Omgevingsvergunning een illegale situatie na 
jaren gelegaliseerd en het college verkoopt dat met het feit dat er maatregelen tegenover 
zouden staan die wij echter niet zien. Graag een uitleg daarover. De stelling is nog steeds 
dat er gewoon gehandhaafd zou moeten worden op basis van de uitspraken die daarover 
gedaan zijn in plaats van na jaren de zaak te legaliseren. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Het is u bekend dat wij deze langlopende zaak in het college 
hebben gebracht. We hebben gezegd nu een oplossing te kiezen. We geven een aantal 
dingen weg, maar we krijgen er ook wat voor terug naar de insteek dat we voor de 
bewoners de overlast verminderen. Dat is een principebesluit dat we als college hebben 
genomen. Vervolgens hebben we dat de inspraak gelegd en de inspraaktermijn is de 
afgelopen twee weken verlopen. Er zijn verschillende reacties op geweest. We hebben 
afgesproken die inspraakreacties te verwerken en naar u als commissie terug te brengen. 
Als raad neemt dan uiteindelijk het besluit of u het met het college eens bent of niet. Wij 
gaan of de boel legaliseren en het restaurant wordt uitgebreid of we doen dat niet, maar 
dan hebben we op een aantal punten ook minder grip. Dat is de afweging. We hebben nu 
alle inspraakreacties binnen en die moeten we juridische verwerken, maar uiteindelijk 
gaat u erover. Dat moet dus even afwachten, maar het komt eraan. U heeft gelijk dat die 
vragen wat langer op zich hebben laten wachten. Ik heb gevraagd ambtelijk contact met u 
te zoeken, maar het heeft er wel mee te maken dat we iets in de inspraak hebben liggen en 
als je tijdens die inspraak allemaal informatie naar buiten haalt, dan reageert de ene 
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inspreker niet op die aanvullende informatie en de ander wel. Ik ben daarin wat 
terughoudend geweest en ik heb er bewust voor gekozen dat allemaal tegelijkertijd mee te 
nemen. In die zin is dat de reden geweest voor de vertraging, maar wel een bewuste 
keuze. 
 
De heer VRUGT: Nou, geen aanvullende vraag maar hooguit dat ik die bewuste keuze 
goed in mijn oren knoop. Dat vermoedde ik al. Ik ben zeer zeker blij met de toezegging 
dat wij daarover als raad het definitieve besluit zullen nemen. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dan gaan we naar de vragen van de SP ook over twee 
onderwerpen, herziene bijstandboetes en de huishoudelijke zorg ViVa! De vragen staan 
in de bijlage op BIS. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Eerst de huishoudelijke zorg. De SP heeft gesproken met de 
zeventigjarige mevrouw Smit. Zij heeft recht op twee uur hulp in de week, volgens haar 
huisarts drie in de week. De vaste hulp van mevrouw is ontslagen en ze krijgt op dit 
moment de ene week wel hulp en de andere week niet. Mevrouw Smit heeft geprobeerd 
een klacht in te dienen bij de gemeente, maar die verwees haar terug naar ViVa! in dit 
geval. Het verhaal van mevrouw Smit heeft in het Haarlems Dagblad van 1 juni gestaan. 
Kan de wethouder ervoor zorgen dat mevrouw Smit en andere Haarlemmers die recht op 
zorg hebben, deze zorg op een fatsoenlijke manier krijgen? Dan heb ik nog een tweede 
vraag en daarop heb ik een korte toelichting geven. Mevrouw Smit en andere 
Haarlemmers met klachten over de zorg die zich wenden tot de gemeentelijke afdeling 
Wmo worden nu terugverwezen naar de zorgaanbieder, terwijl de zorgaanbieder de klacht 
niet correct behandelt. Daarmee worden ze nu van het kastje naar de muur gestuurd. De 
gemeente mist hiermee een kans om te monitoren welke klachten er zijn en hoe deze 
worden afgehandeld. Mijn tweede vraag luidt dan ook: wil de wethouder ervoor zorg 
dragen dat de klachten van Haarlemmers die zich tot de gemeente wenden, worden 
geregistreerd en adequaat worden afgehandeld? 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Ik had gevraagd, voordat ik inhoudelijk een antwoord 
geef, of ik een hartenkreet mocht slaken. Dat doe ik bij dezen. Het is de zoveelste keer dat 
de SP vragen stelt waarvan ze volgens mij eigenlijk het antwoord al weet en waarover ik 
vorige week maar ook de weken daarvoor de uitdrukkelijke oproep heb gedaan om daar 
waar het klachten van burgers of personeelsleden betreft, die direct bij mij of mijn 
ambtenaren te melden. We hebben immers hetzelfde belang: goede huishoudelijke 
ondersteuning bieden en klachten zo snel en goed mogelijk oplossen. Mijn verbazing is 
dan ook groot en eerlijk gezegd nog groter is mijn ergernis dat mevrouw Özogul 
kennelijk wel de tijd heeft om mij op Twitter via een zogenaamde retweet een leugenaar 
noemen, terwijl raadsleden naar mijn mening het debat hier in de raadzaal moeten voeren 
en niet via de sociale media, maar ze heeft geen tijd om dit specifieke geval of andere 
gevallen bij mijn ambtenaren of bij mij te melden in de afgelopen week. Tot zover de fair 
play van de SP waartoe ze vorige week nog opriep. Oprecht jammer. Mijn verbazing is 
nog groter als ik zelfs lees dat de mevrouw in deze casus bij naam in de krant en nu ook 
in de vragen wordt genoemd, terwijl mevrouw Özogul vorige week nog bij hoog en laag 
verkondigde dat er een angstcultuur heerst en dat mensen bang zijn om hun naam te 
noemen. Maar, zoals gezegd, volgens mij heeft zowel de raad als het college hetzelfde 
belang. Laten we elkaar dan niet week in week uit bevragen op een wijze alsof er grote 
misstanden zijn. Daarmee verwordt het vragen tot een ritueel en verliest het aan kracht. 
Enige nuance voor het beeld: er zijn ongeveer drieduizend cliënten voor de 
huishoudelijke ondersteuning, waarvan enkele tientallen aan ons bekende klachten 
hebben ingediend, ongeveer 1%. Dat blijft altijd 1% te veel, maar dat is wel altijd te 
overzien en op te lossen. Nogmaals, kom naar mij toe.  
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Dan de vragen zelf. Uiteraard weet u dat wij hier geen individuele casus bespreken 
vanwege privacyredenen. Daarnaast heeft de SP het wederom over het recht van uren, 
terwijl dat in de nieuwe Wmo niet meer van toepassing is. Het proces omtrent klachten is 
helder en als volgt: als mevrouw Smit en andere Haarlemmers klachten hebben, dan 
wendt men zich eerst tot de uitvoerder. Het is en blijft immers de eerste 
verantwoordelijkheid van de uitvoerder om de klacht op te lossen. Het klopt dus ook dat 
wij hen als gemeente daarop wijzen. Komt men er niet uit, dan kan men zich wenden tot 
de gemeente. Wij gaan dan kijken hoe het ondersteuningsplan tot stand is gekomen en of 
de afspraken daarin worden nageleefd. Zo niet, dan wordt de aanbieder daarop 
aangesproken. Wil de wethouder ervoor zorg dragen dat er ook wordt geregistreerd en 
adequaat wordt afgehandeld? Nogmaals, het eerste aanspreekpunt is de aanbieder. Wij 
vragen daarbij of de situatie is gemeld aan de aanbieder en of de aanbieder heeft 
geprobeerd tot een oplossing te komen. Lukt het niet om bij de aanbieder tot die 
oplossing te komen, dan is de procedure zo dat de persoon in kwestie de gemeente 
benadert. Die neemt de klachten in behandeling, niet van kastje naar de muur dus. Die 
klachten worden op dat moment ook bijgehouden en de registratie en de monitoring 
waarom u vraagt, vinden dus plaats. Tot zover. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Eerst een opmerking. Ik weet niet waarover de wethouder het heeft 
wat betreft de leugenaar. Maar als tweede, mijn collega Bloem heeft deze kwestie 
gemeld, net als meerdere kwesties bij de gemeente. Vorige week heb ik gezegd dat de 
medewerkers in angst leven, niet de cliënten.  
 
Wethouder VAN DER HOEK: Mij zei u dat ook de cliënten bang zijn om het aan ViVa! 
te melden. Dat waren letterlijk uw woorden. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Even terugkomend op de vraag. In eerste instantie is ViVa! 
verantwoordelijk. De desbetreffende cliënt heeft zich eerst tot ViVa! gewend en 
vervolgens bij de gemeente. Die scheepte haar af. Dus het is wel van het kastje naar de 
muur. Ik wil de wethouder nog eens meegeven dat ik zelf regelmatig voor mensen bel 
met de betreffende afdeling en dat ik dan ook aangeef dat de klacht bij ViVa! niet correct 
wordt behandeld. Ook ik word terugverwezen. Als ik dan moeilijk doe, dan wordt me 
aangeboden dat er een mutatieformulier kan worden opgestuurd. De klant kan vertrekken 
als hij niet tevreden is. Ik weet niet waarover de wethouder het op dit moment heeft. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Dat zal de wethouder u dan glashelder vertellen. Ik heb 
echt nagevraagd of in de afgelopen week na mijn uitdrukkelijke oproep en volgens mij 
ook volgens de afspraak die we in de commissie hebben gemaakt, door u nog zaken zijn 
aangebracht wat betreft medewerkers of cliënten. Die zijn niet aangebracht. Ik kan me 
niet voorstellen dat u als raad niet serieus wordt genomen. Als dat zo is, dan hoor ik dat 
ook graag persoonlijk van u. Het tweede punt: u weet niet waarover ik het heb als het om 
liegen gaat. Ik heb er een prachtige foto van gemaakt. Ik zal u die straks doormailen. Daar 
staat letterlijk deze tekst en u heeft die fijn geretweet. Dat moet u zelf weten, maar ik vind 
het wel voor een raadslid opvallend, want het debat doen we hier en als u vindt dat ik 
onzin sta te verkondigen, dan moet u me er hier op bevragen. Er staat: “Wethouder Van 
der Hoek staat glashard te liegen in de gemeenteraad over gevolgde procedures 
persoonlijke ondersteuning.” Die komt toch echt van uw Twitteraccount en dat is 
waarover ik het heb. 
 
De wnd. VOORZITTER: Even van de orde. Het is nu uitgewisseld en dat betekent dat in 
of na het reces de SP en de wethouder maar eens een keertje met elkaar in één kamer 
moeten gaan zitten om dat toch maar eens verder te bediscussiëren. Op dit moment 
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komen we er hier niet verder uit. Ik vraag de SP over te gaan naar het tweede onderwerp. 
 
Mevrouw VAN KETEL: Voorzitter, ik hoop dat u het niet heel erg vindt, maar ik ga er 
even bij zitten. Ik bedoel het goed. Wij hebben een vraag over het herzien van de 
bijstandboetes en dat doen we in samenwerking met de ChristenUnie. Ik doe het woord, 
dus dat scheelt. De toelichting daarop. Afgelopen maandag op 29 juni stond in diverse 
landelijke kranten, Het Parool, NRC en nog een paar, dat een aantal gemeenten 
bijstandboetes gaat herzien. Sinds de invoering van de nieuwe Fraudewet in 2013 kregen 
mensen die per ongeluk verkeerd of te laat gegevens inleverden, ongekend hoge boetes. 
Bovenop gedwongen terugbetaling van te veel ontvangen uitkeringen kreeg de ‘fraudeur’ 
ook nog eens een boete van 100%. In november vorig jaar heeft de Centrale Raad voor 
Beroep, de hoogste rechter voor Sociale Bestuursrecht, bepaald dat de Fraudewet ten 
onrechte geen rekening hield met ernst en verwijtbaarheid. De Ombudsman vond ook dat 
de wet zijn doel voorbij schoot. De wet is inmiddels aangepast. 14 wethouders van 
verschillende gemeenten en van verschillende politieke kleur, onder meer VVD, CDA, 
ChristenUnie en SP, doen nu de oproep om eerder uitgeschreven boetes terug te draaien 
ook al is dat juridisch niet verplicht. Wij vragen daarvoor compensatie aan bij het Rijk. 
Amsterdam gaat bijvoorbeeld 467 boetebesluiten herzien. Indien nodig zal Amsterdam de 
opgelegde boetes aan uitkeringsgerechtigden terugbetalen. De SP heeft hierover 3 vragen 
gesteld samen met de ChristenUnie. De eerste vraag luidt: wat is de huidige situatie in 
Haarlem, hoeveel bijstandboetes zijn er sinds 2013 in Haarlem toegekend? De tweede 
vraag luidt: is de wethouder het met de SP en de ChristenUnie eens dat deze boetes 
herzien dienen te worden? En dan de derde: is de wethouder bereid de oproep van de SP, 
de ChristenUnie en deze 14 wethouders te steunen? 
 
Wethouder LANGENACKER: De eerste vraag: wat is de huidige situatie in Haarlem? 
Over 2013 en over 2014 zijn in Haarlem in totaal 344 boetes opgelegd. Per februari van 
dit jaar heeft het college beleidsregels bestuurlijke boetes vastgesteld. Deze regels zijn in 
overeenstemming met de uitspraak waarover u het eerder had, vastgesteld en dat betekent 
dat wij per 1 januari van dit jaar die versoepelde regels hier hanteren. De tweede vraag is 
of de wethouder het met de SP en de ChristenUnie eens is dat deze boetes herzien dienen 
te worden. Fraude mag niet lonen. Dat is belangrijk voor het draagvlak voor het systeem 
van de sociale zekerheid. Wij voeren de wet in Haarlem uit volgens de meest actuele 
jurisprudentie. Dat heb ik u net gezegd. En ik ben er als wethouder van overtuigd dat we 
in die gevallen waar cliënten zich niet aan de regels houden, altijd de check plaatsvindt of 
het verwijtbaar gedrag is waardoor een boete moet worden opgelegd. Met andere 
woorden, die check deden we altijd al. Verder geven we de cliënt ook altijd de 
gelegenheid om af te zien van hun recht op uitkering om zo een belastend fraude-
onderzoek te voorkomen als we duidelijke aanwijzingen hebben dat er sprake is van 
fraude of boetewaarborg. Het feit dat een deel van de cliënten voor deze optie kiest, sterkt 
mij in de overtuiging dat wij zorgvuldig handelen en cliënten altijd een keuze geven. We 
zijn daarmee dus zorgvuldig in onze werkwijze. Ik wil de andere kant ook aangeven. Er 
zijn wel eens schrijnende gevallen. Die komen er gelukkig ook altijd uit, want die kunnen 
in beroep en bezwaar gaan. Maar er zijn ook heel veel gevallen in onze gemeente waarbij 
inderdaad gewoon sprake is van fraude. Mensen die er langdurig naast werken of ook 
andere redenen, samenwonen etc. Ik ben en blijf ervan overtuigd dat we die gewoon die 
boete moeten opleggen. Daarmee kom ik aan de beantwoording van de laatste vraag en 
die luidde of de wethouder bereid was de oproep van deze veertien wethouders op dit 
moment actief te steunen. Daarbij zou vanuit de Haarlemse situatie mijn antwoord nee 
zijn. 
 
De wnd. VOORZITTER: Aanvullende vragen? Het is geen debat, hoor. 
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De heer VISSER (ChristenUnie): Natuurlijk, fraude moet worden aangepakt. Maar het 
gaat hier om mensen die te goeder trouw een foutje hebben gemaakt. 
 
De wnd. VOORZITTER: Ik onderbreek u even. Wat is uw vraag?  
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Ik hoor u nog niet zeggen dat u er voor 100% van 
overtuigd bent dat er bij al die 344 gevallen niemand zat die niet te goeder trouw was. Als 
dat wel zo is, als iemand te goeder trouw was, dan vinden wij dat diegene geen boete 
moet krijgen. Bent u bereid die check te doen?  
 
Mevrouw RAMSODIT: Mijn vraag is dat de wethouder heel duidelijk heeft gesteld, maar 
dat wil ik even dubbel checken om verwarring te voorkomen, dat het aan de ene kant zo 
is dat bijstand een speciaal vangnet is en tegelijkertijd heb je die verwijtbaarheid en de 
ernst van de kwestie. Volgens mij heeft u heel duidelijk gezegd dat voor die 344 gevallen 
geldt dat u heeft gekeken hoe het zit met die verwijtbaarheid. Kunt u dat expliciteren? En 
die pilot 360, die gaat toch uit van het goede contact en zorgen dat mensen de 
gelegenheid hebben om te stoppen met de aanvraag zodat ze geen boete krijgen? Kunt u 
dat bevestigen? 
 
Wethouder LANGENACKER: Om maar even bij de vraag van de PvdA te beginnen of ik 
al die casussen heb beoordeeld op verwijtbaarheid, daarop is het antwoord ja. En dat is 
eigenlijk ook het antwoord dat ik richting de ChristenUnie geef. De tweede vraag is in 
hoeverre in de huidige pilots, dus die voor een deel gedraaid zijn, maar ook nog gaan 
draaien, die verwijtbaarheid een rol speelt of gewoon wordt ingezet. Daarop is mijn 
antwoord ja. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dan is hiermee het vragenuurtje afgesloten. Dan heb ik nog een 
punt. 
De stemcommissie voor onderzoek van de geloofsbrieven ten behoeve van de benoeming 
van de heer J.W. Blokpoel als schaduwraadslid voor de VVD zal hoogstwaarschijnlijk uit 
de volgende personen bestaan: mevrouw Huysse, mevrouw De Raadt en de heer Frank 
Visser. U heeft daar geen bezwaar tegen? Dank u. 
 
 
2. VASTSTELLEN AGENDA 
 
De wnd. VOORZITTER: Gevraagd is enkele punten op te waarderen. Agendapunt 7 
wordt opgewaardeerd tot hamerstuk met stemverklaring en dat geldt ook voor agendapunt 
9. De punten 10, 12 en 13 worden dan een bespreekpunt. 
 
 
3. BEKRACHTIGEN/OPHEFFEN GEHEIMHOUDING 
 
De wnd. VOORZITTER: Er is in deze vergadering geen voorstel te doen ten behoeve van 
het bekrachtigen of opheffen van geheimhouding ten aanzien van enig document. 

 
 

4. VASTSTELLEN ONTWERPNOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 
11 JUNI 2015 
 

De heer VISSER (ChristenUnie): Op bladzijde 28 moet interruptiecategorie vervangen 
worden door interruptie en AVB moet vervangen worden door AMvB. Op bladzijde 34 
‘bij haar’ vervangen door ‘per jaar’. 
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De heer VAN DEN RAADT: Ik heb in die raad toen het ging over Vitae Vesper drie keer 
aan de wethouder gevraagd of er nog meer package deals waren en als de wethouder niet 
kon antwoorden, of ze dat dan binnen een maand schriftelijk kon doen. Ik hoop dat ik dat 
antwoord nog krijg. 
 
De wnd. VOORZITTER: Anders belt u even op of u mailt even. Bij dezen vastgesteld. 
 
 
5. BENOEMING SCHADUWRAADSLID VVD, DE HEER J.W. BLOKPOEL 

 
De wnd. VOORZITTER: Ik schors de vergadering even heel kort voor het onderzoek 
naar de geloofsbrieven en het tellen van de stemmen. 
 
De wnd. VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. De stemcommissie heeft haar zware 
werk gedaan. Ik geef het woord aan de heer Visser als voorzitter van de commissie. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Op grond van artikel 5 van de Algemene 
commissieverordening wordt de volgende persoon voorgedragen als plaatsvervanger, de 
heer J.W. Blokpoel voor mevrouw H.A. van der Smagt van de fractie van de VVD. De 
commissie belast met het onderzoek van de geloofsbrieven van genoemde heeft de 
geloofsbrieven onderzocht en in orde bevonden en de commissie adviseert de raad 
betrokkene toe te laten voor benoeming als plaatsvervanger voor de commissies van 
Advies. Haarlem, 2 juli, getekend mevrouw Huysse, mevrouw De Raadt en de heer 
Visser. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dan gaan we over tot de installatie van de heer Blokpoel als 
schaduwraadslid van de VVD. Ik verzoek u te gaan staan en ik vraag de heer Blokpoel 
naar voren te komen. Hartelijk welkom. Als raadslid vind ik het erg leuk om u te mogen 
installeren. Dat is een mooie dubbele pet. U gaat de belofte afleggen. 
 
“Ik verklaar dat ik, om tot schaduwraadslid benoemd te worden, rechtstreeks noch 
middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven 
of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, 
rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal 
aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal 
nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal 
vervullen.”  
 
De heer BLOKPOEL: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De wnd. VOORZITTER: Bij dezen bent u geïnstalleerd als schaduwraadslid. 
Gefeliciteerd. Gaat u zitten. Met algemene stemmen heeft u ingestemd met de heer 
Hulster voor de heer Baaijens, mevrouw Jacobz voor de heer Vrugt en dan heb ik het over 
de commissie Samenleving. Als plaatsvervangend lid van de commissie Samenleving 
voor mevrouw Van der Smagt de heer Blokpoel. 
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  HAMERSTUKKEN 
 
6. BEGROTING 2015 ONDERWIJSSTICHTING ZELFSTANDIGE GYMNASIA 
 
8.  ONTWERPJAARVERSLAG 2013-2014 EN ONTWERPJAARPLAN 2015-

2016 
 
De wnd. VOORZITTER: Bij dezen vastgesteld. 
 
 

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 
 
 

7. MEERJARENBEGROTING 2015-2018 STICHTING SPAARNESANT 
 

De VOORZITTER: Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
 
De heer BRANDER: We hebben de begroting van de verschillende onderwijsinstellingen 
op de lijst van hamerstukken gezet en dat is de afgelopen jaren ook wel anders geweest. 
Een compliment derhalve aan de schoolbesturen, in dit geval Spaarnesant, en een 
compliment aan het college omdat deze begrotingscyclus blijkbaar goed op orde is. 

 
De VOORZITTER: Niemand meer? Bij dezen vastgesteld. 

 
 
11. ONTWERPBEGROTING 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 

COCENSUS 
 
De heer GARRETSEN: Ik zal keurig uw voorschrift volgen. Wij stemmen in met de 
ontwerpbegroting 2016 gemeenschappelijke regeling Cocensus om twee redenen. De 
eerste is de toezegging van de wethouder dat een Haarlemmer niet nog een keer naar 
Cocensus moet om die boete terug te krijgen als die Haarlemmer een bezwaarschrift 
indient dat door de gemeente gegrond wordt verklaard. De tweede reden is dat het hoofd 
Financiële Zaken van Cocensus heeft gezegd dat hij geen kennis en kunde heeft om met 
renteswaps om te gaan, dus hij bankiert heel keurig bij de Bank Nederlandse Gemeenten 
op precies dezelfde manier als de gemeente Haarlem. 
 
De wnd. VOORZITTER: Niemand meer. Dan is dit onderwerp bij dezen vastgesteld. 
 
 

BESPREEKPUNTEN 
 
9. MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DAK- EN THUISLOZEN 

 
De wnd. VOORZITTER: Dit punt is opgewaardeerd vanwege de twee VVD-moties. U 
kunt ze nu indienen, mijnheer De Jong. 
 
De heer DE JONG: De VVD was in de vorige periode en ook in deze periode eigenlijk 
wel voorstander van maatschappelijke opvang waar het gaat om economisch dak- en 
thuislozen en spoedzoekers, maar ik heb in de commissie tot twee keer toe al aangegeven 
dat de VVD geen voorstander is van een opvanglocatie voor de bed, bad en 
broodcategorie. De VVD staat achtte het kabinetsstandpunt dat uitgeprocedeerde 
asielzoekers zich moeten melden bij een van de vijf in te richten uitzetcentra alwaar zij 
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vervolgens kunnen verblijven. Wij vinden dit geen gemeentelijke taak en daarom willen 
wij met deze motie aangeven dat de VVD tegen dat onderdeel is van dit stuk. Die motie 
heet dan ook Geen opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Er is overigens weinig 
discussie geweest in de commissie en ik ben er dan, denk ik, de enige in die dit standpunt 
hanteert. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het belangrijk dat de raad hierover een uitspraak 
doet. 
 
Motie Geen opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers 
 
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 2 juli 2015, besprekende de 
maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen, 
 
constaterende dat: 

 het college een bed-bad-broodvoorziening wil aanbieden aan asielzoekers die zijn 
uitgeprocedeerd; 

 deze uitgeprocedeerde asielzoekers, nadat hun juridische wegen zijn uitgeput, dienen 
terug te keren naar het land van herkomst; 

 
overwegende dat: 

 de gemeente Haarlem geen besluitvormende of beleidsmatige rol heeft in de ‘status’ 
van uitgeprocedeerde asielzoekers, noch in het uitzettings- en opvangbeleid; 

 het Rijk primair verantwoordelijk is voor het gehele beleid ten aanzien van 
uitgeprocedeerde asielzoekers; 

 het Rijk vijf uitzendcentra in het leven roept waar uitgeprocedeerde asielzoekers 
kunnen verblijven in afwachting van hun terugkeer naar het land van herkomst; 

 de gemeente Haarlem geen valse hoop mag geven aan uitgeprocedeerde asielzoekers 
door onderdak te bieden; 

 het college in het voorstel voor maatschappelijke opvang geen regels heeft gesteld ten 
aanzien van de voorwaarden waaraan opvang in haar ogen zou moeten voldoen; 

 
besluit: 

 het voorstel van maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen te ontdoen van de 
opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Wat mij verder nog als stoorde in deze notitie is dat we er uiteindelijk een bedrag van 
800.000 euro per jaar structureel aan gaan uitgeven, terwijl er geen degelijke financiering 
aan ten grondslag ligt. We gaan eerst twee jaar putten uit de reserve sociaal domein en 
vervolgens onttrekken wij dit aan de algemene reserve. We hebben vorige week, 
tenminste de coalitiepartijen hebben, gesteund door enkele andere partijen de Kadernota 
aangenomen en daarin zien we dat de meerjarenraming structureel negatief staat en niet 
sluitend is. Dit bedrag is in de meerjarenraming verwerkt en is onder andere oorzaak van 
de niet-sluitende meerjarenbegroting. De VVD vindt dat niet solide en roept de 
gemeenteraad dan ook op het huiswerk opnieuw te doen. Ik zou u willen aanraden het 
zomerreces te gebruiken om te kijken naar een goede dekking voor deze 
maatschappelijke opvang en er na de zomer op terug te komen. En dan gaat het om de 
motie Degelijke financiering maatschappelijke opvang. 
 
En dan de motie Degelijke financiering maatschappelijke opvang 
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De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 2 juli 2015, besprekende de 
maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen, 
 
constaterende dat: 

 het college een opvang voor dak- en thuislozen in het leven wil roepen; 

 het college deze opvang tijdelijk financiert door een onttrekking aan de reserve sociaal 
domein en deze vervolgens structureel ten laste brengt van de algemene reserve; 
 

overwegende dat: 

 het de verantwoordelijkheid van de gemeente is om zuinig met beschikbare middelen 
om te gaan; 

 het college geen poging heeft gedaan financiering te vinden binnen het sociaal 
domein; 

 de meerjarenraming nu wordt belast met de structurele lasten van deze 
maatschappelijke opvang waarvan de kosten worden geraamd op maximaal 
800.000 euro per jaar; 

 de meerjarenraming zoals is vastgesteld bij de behandeling van de kadernota 2015 niet 
sluitend is en tekorten vertoont; 

 de Meicirculaire enorme tekorten in het lopende begrotingsjaar tot gevolg heeft; 
 

besluit: 

 het college op te dragen met een alternatief dekkingsvoorstel te komen binnen het 
geheel van het sociaal domein. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De heer VRUGT: Aangaande de motie over de bed-bad-en-broodvoorziening, daarover 
heeft de raad al een uitspraak gedaan. U wilt dat nog eens dunnetjes overdoen. De raad 
heeft de wens geuit die opvang wel degelijk te bieden. Ik vind het bijna schandalig dat u 
dat niet wenst. U wenst die mensen op te sluiten op vijf plekken in het land en dan mogen 
ze daar tot in de oneindigheid zitten. Maar dan die dekking. U zegt er is geen dekking. 
Die komt twee jaar inderdaad uit de reserve sociaal domein. En u zegt dat het daarna 
komt uit de algemene middelen. Dat vind ik nogal logisch, want dan wil ik u vragen wat 
u dan geschrapt zou willen zien om het te bekostigen vanaf dat derde jaar. 
 
De heer DE JONG: Die tweede vraag ga ik niet beantwoorden. Ik leg de vraag neer bij 
het college om gewoon met een solide financiële dekking te komen en ik wijs daarbij 
expliciet naar de enorme omvang van het sociale domein binnen de begroting. Het is aan 
het college om te komen met een sluitende begroting. Het is aan het college om te komen 
met een goed dekkingsvoorstel en ik wijs het college erop dat dat in dit stuk een 
ontbreekt. Dan uw eerste opmerking over uitgeprocedeerde asielzoekers. Die verbaast me 
een beetje. In de commissie heb ik deze opmerking tot twee keer toe gemaakt. Iedereen 
kent het VVD-standpunt over uitgeprocedeerde asielzoekers. Het zijn geen asielzoekers 
die nog recht hebben hier te blijven. Daarvoor is een hele juridische procedure gevolgd. 
Wij vinden het prima dat die mensen op een gegeven moment moeten worden uitgezet. 
Dat is ook niet schandalig. Ik heb het tot twee keer toe in de commissie Samenleving 
aangeraakt en u heeft uw mond tegen mij over dit onderwerp niet opengedaan. Dit is 
gewoon een beetje een rituele dans die we aan het voeren zijn. Ik hecht eraan dat de raad 
opnieuw een uitspraak doet over de bed-bad-en-broodcategorie waarbij de VVD zegt dat 
we dat niet moeten faciliteren. 
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De heer VRUGT: Even een korte reactie. Inderdaad, een rituele dans, zo kunt u het 
noemen. U staat op dat punt gelukkig alleen. Wat die dekking betreft, dat vind ik erg 
gemakkelijk. U weet dat dit een extra, nieuwe taak is waardoor het logisch is dat er extra 
geld gereserveerd zou moeten worden. Uw voorstel is iets anders te schrappen en u heeft 
niet het lef te zeggen wat dan. 
 
De heer DE JONG: Nee, ik sta hierin niet alleen. Ik spreek namens al die VVD’ers in 
Haarlem die het wel met mij eens zijn en die niet zitten te wachten op een locatie voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers. Ik sta hier om mijn VVD-achterban te vertegenwoordigen 
en dat geluid in deze raad kenbaar te maken. Dat is een van de redenen waarom ik deze 
motie zo expliciet indien. Er zijn zat mensen die vinden dat uitgeprocedeerde asielzoekers 
gebruik moeten maken van de vijf uitzetcentra om het land te verlaten. Nogmaals, over de 
dekking kan ik helder zijn. Ik ga geen dekking aanreiken; het is de taak van het college 
om een solide financieel beleid te voeren. Dat heeft het college bij de Kadernota niet 
gedaan, en dat doet het bij deze nota opnieuw niet. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Gaat de wethouder hierop nog reageren? Ik heb een vraag aan 
het college. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dat is normaal gesproken de volgorde. Het onderwerp is 
opgewaardeerd om moties in te dienen en daarover kan uiteraard gediscussieerd worden. 
Wethouder, wilt u reageren? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Ik wil wel even reageren op de VVD-motie over de 
financiering. Ik ben het wat dat betreft eens met de heer Vrugt. We hebben dus net de 
Kadernota gehad en daarin hebben wij in ieder geval een voorstel gedaan, gegeven de 
nieuwe taak die er ligt. Dat is vorige week aangenomen en dan zou u op dat moment deze 
discussie moeten voeren. Kijk, u kunt elke keer opnieuw deze discussie voeren, maar wij 
ontraden de motie omdat we eigenlijk vorige week hierover ook al hebben gesproken 
maar dan in zijn geheel bij de Kadernota. En daarmee was u het niet eens, dat is bekend. 
 
De heer DE JONG: Dit is werkelijk te gek voor woorden, want we bespreken dit enkel na 
de Kadernota omdat er nu een raad is na de Kadernota. Er is een aantal 
commissievergaderingen aan voorafgegaan waarbij ik deze dekking tot twee keer toe aan 
de orde heb gesteld. Dus u kunt nu niet zeggen dat we dit bij de Kadernota hebben 
besloten en dat we het zo doen. U had van tevoren in het college moeten zien dat u met 
een voorstel komt waarvoor geen dekking is. U gaat dat regelen bij de Kadernota; u 
waagt het daar een meerjarenraming te presenteren die niet sluitend is, die rood staat. U 
waagt het ook nog om ons een Meicirculaire bij de Kadernota te presenteren met een 
tegenvaller van bijna 4 miljoen euro en nu zegt u met dit dekkingsvoorstel dat het vorige 
week allemaal is besloten. Dat vind ik te gemakkelijk. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Het maakt mij niet zoveel uit, ik wil altijd alles nog een keer 
met u bespreken. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat we met elkaar kijken 
naar wat de financiële kaders zijn van deze gemeente. Wat komt er op ons af? Deze 
maatregel is een nieuwe, komt uit Den Haag. Wij hebben daarover met elkaar 
gediscussieerd. We hebben dat afgewogen in het totaalpakket en wij hebben daar een 
dekkingsvoorstel neergelegd op bladzijde 20 van de Kadernota. 
 
De heer DE JONG: En laat nu net de bed-bad-en-broodvoorziening voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers niet van het Rijk komen. U hoeft dit niet te doen; u kiest 
ervoor. U hoeft dit niet te doen. 
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Wethouder VAN SPIJK: Prima. 
 
De wnd. VOORZITTER: Nee, mevrouw Van Zetten, u kunt interrumperen want u heeft 
geen spreektijd meer, dus u moet het via een interruptie doen. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Volgens mij had ik nog twaalf seconden, voorzitter. Helemaal 
niets meer? Zo word je monddood gemaakt. Ik kan niet anders concluderen dan dat. 
 
De wnd. VOORZITTER: Ik geef u de tip om het via een interruptie te doen. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Nou, dat doe ik dus ook. De wethouder geeft aan dat er 
financiële kaders zijn gesteld door deze raad, maar volgens mij hebben we echt 
afgesproken dat rijksbudget werkbudget is en dat kader gaat u dus niet volgen. Kunt u 
misschien even uitleggen hoe wij telkens maatwerk gaan leveren bij elk onderwerp dat 
hier passeert? Is het ene kader altijd geldend en nu opeens weer niet? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Dat doen we vaker. We hebben bij de decentralisatie van het 
sociaal domein, een enorme operatie, een extra reserve ingesteld, een sociale reserve. Dat 
is een nieuwe ontwikkeling en dan moet je zien hoe dat valt en hoe dat uiteindelijk 
financieel uitpakt. Dat is hier ook zo. Wij moeten dit voor een deel doen. De VVD is het 
er niet mee eens, maar dan moet je vervolgens wel kijken hoe je het financieel gaat 
dekken. Op dit moment is nog niet alles bekend. Er zijn ook nog opbrengsten, er zou nog 
een nabetaling uit Den Haag kunnen komen. Dat is op dit moment nog niet bekend. Wij 
gaan er wel van uit dat we het moeten doen omdat je de Haarlemmer niet in de kou laat 
staan. We gaan het in ieder geval financieel mogelijk maken. We zullen de komende tijd 
zien hoeveel dat daadwerkelijk kost, maar we hebben nu in ieder geval in de Kadernota 
geld vrijgemaakt voor deze kwetsbare groep mensen. 
 
Mevrouw HUYSSE: Een interruptie op de stelling van de VVD, want volgens mij hebben 
we bij meerderheid democratisch besloten dat we iets willen opvangen bij die 
uitgeprocedeerde asielzoekers en als ik me niet vergis, hangt het grootste gedeelte 
daarvan tussen twee situaties in. Ze mogen hier niet blijven, maar ze mogen ook vaak niet 
terug naar hun eigen land. Dus wat u betreft kunnen ze in lucht opgaan of iets in die 
geest. Ik snap eigenlijk niet zo goed waar u heen wilt. 
 
De heer DE JONG: Ik neem het u zeer kwalijk dat u zegt dat volgens mij mensen in lucht 
moeten opgaan. Dat vervuilt altijd deze discussie. Ik wil helemaal niet dat iemand in lucht 
opgaat. Ik wil dat iedereen ontzettend gelukkig is in het leven en een veilige en fijne plek 
vindt om te leven. We zien dat van de Syrische asielzoekers op dit moment meer dan 90% 
van de aanvragen wordt gehonoreerd. Daar staat de VVD ook voor. We praten hier over 
een categorie uitgeprocedeerde asielzoekers. Het Rijk komt met vijf uitzetcentra en het 
lijkt me logisch dat die mensen daar heen gaan en aan hun terugkeer meewerken. Dat is 
niet slecht, dat is niet negatief, dat is niet antisociaal, dat is niet asociaal, dat is gewoon 
beleid dat het Rijk voorstaat, een beleid dat de VVD hier in Haarlem ondersteunt. 
 
Mevrouw HUYSSE: Haarlem heeft in meerderheid besloten dat ze dat anders wil zien. 
 
De heer DE JONG: Nog een opmerking, als het mag. Mevrouw Huysse maakt er weer 
zo’n democratisch puntje van. Ik weet wat deze raad gaat besluiten en ik leg mij neer bij 
de D van democratisch besluit. Wat ik belangrijk vind, is dat mijn achterban, de achterban 
van de VVD, ook wordt gehoord. Daarvoor zitten wij hier in dit democratisch huis. Ik 
hoop dat u dan ook mijn rol kunt respecteren in het geval ik hier een afwijkende mening 
heb. 
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Mevrouw HUYSSE: U zegt zelf dat u uw mening ventileert, nou, dat mag. Maar ik mag u 
ook tegenspreken. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dames en heren, dit is een gevecht om het laatste woord. Het is 
volstrekt niet productief en de luisteraars begrijpen hier niets van. Ik neem u mee naar de 
afronding van dit onderwerp. Er liggen twee moties en u kunt per motie een 
stemverklaring afleggen als u dat wilt. Eerst de motie Degelijke financiering 
maatschappelijke opvang: ‘besluit het college op te dragen met een alternatief 
dekkingsvoorstel te komen binnen het geheel van het sociaal domein’. Wie wil er een 
stemverklaring afleggen? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik ga deze motie steunen, want het is natuurlijk een heel goed 
voorstel om met een alternatief dekkingsvoorstel te komen. Dat bent u aan de bewoners 
van Haarlem verplicht. Bovendien hebben we hier in de raad afgesproken: rijksbudget is 
werkbudget. U had gewoon binnen die kaders het geld moeten zoeken en dat moeten 
presenteren bij de Kadernota. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Ik ga ook voorstemmen. Het is een goed voorbeeld van 
meten met twee maten. De ene keer moet je wel dekking hebben als je wat indient als 
bijvoorbeeld oppositiepartij, en de andere keer gelden er weer andere regels. Dat vind ik 
niet correct. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Wij gaan de motie niet steunen, maar we steunen wel 
de kritiek van de VVD op de financiële onderbouwing van het stuk. Met het stuk gaan we 
gelijk akkoord met een meerjarige financiering, terwijl de onderbouwing of al dit geld 
wel nodig is en hoeveel geld er binnenkomt nog heel veel onzekerheden in de uitwerking 
kent. Ik vind eigenlijk dat we eerst van de wethouder een verdere uitwerking moeten 
krijgen alvorens we met een meerjarige financiering akkoord gaan. We steunen de motie 
niet, maar we vinden wel dat de wethouder met een nadere onderbouwing moet komen. 
 
De wnd. VOORZITTER: Wie steunt de motie van de VVD? Dat zijn HartvoorHaarlem, 
Trots en de VVD en daarmee is deze motie verworpen. 
Dan de motie Geen opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers: ‘besluit het voorstel van 
maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen te ontdoen van de opvang van 
uitgeprocedeerde asielzoekers’. Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: HartvoorHaarlem gaat deze motie ook steunen. We kunnen 
hier breed praten over wat we moeten doen en wat we niet moeten doen. Wij hebben 
gewoon rijksbeleid en als gemeente moet je je daarnaar voegen.  
 
Mevrouw DE LEEUW: Wij steunen deze motie ook, want wij vinden dat deze mensen de 
hele procedure doorlopen hebben en mensen moeten zich daarnaar dan voegen. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Wij gaan ook voorstemmen. We zien hoeveel terechte 
asielzoekers op ons afkomen die al die opvang en hulp kunnen gebruiken. Dat kost ook 
geld. Het is kiezen of delen. 
 
De wnd. VOORZITTER: Ik verzoek u vriendelijk de volgende keer op te staan. Dat zijn 
we zo gewend. 
 
De heer VRUGT: De heer De Jong heeft natuurlijk volkomen gelijk dat hij de mening 
van de VVD voor de zoveelste keer mag verkondigen. Uitstekend. Mevrouw Huysse 



   2 juli 2015 17  
 
 
 
 
 

heeft ook gelijk dat hij deze mensen in de praktijk gewoon in lucht laat opgaan. Het blijft 
door de VVD ontkend worden en medestemmers dat er gewoon mensen zijn die niet 
terug kunnen en die dan levenslang worden opgesloten in een of ander centrum. Een 
gevangenisje, heel fijn.  
 
Mevrouw DE RAADT: Goed. De VVD mag haar mening natuurlijk ventileren. Jammer 
wel dat die mening totaal niet consistent is. Een half jaar geleden wilde de VVD nog geen 
opvang voor economisch daklozen, nu wil ze dat opeens wel. Misschien verandert de 
VVD over een half jaar wel weer van mening. Laten we dat hopen. 
 
De wnd. VOORZITTER: Ik breng de motie in stemming. Wie steunt de motie? Dat zijn 
HartvoorHaarlem, OPH, Trots Haarlem en de VVD en daarmee is de motie verworpen. 
We gaan naar het agendapunt zelf, maatschappelijke opvang dak- en thuislozen. Wie wil 
er een stemverklaring afleggen over het voorstel? 
 
De heer SPIJKERMAN: D66 vindt het belangrijk dat in Haarlem niemand tegen zijn wil 
buiten hoeft te overnachten. We hebben er zojuist lang over gesproken. Dit voorstel zorgt 
ervoor en kan dus op onze steun rekenen. Een kwestie van beschaving, vindt D66. 
Bovendien juicht mijn partij het toe dat de gemeente de exploitatie van een woonhotel 
voor spoedzoekers niet zelf ter hand neemt. Het is mooi dat de corporatie in dit geval in 
het gat in de markt is gesprongen en aan de slag gaat. Wat mijn partij betreft een tweetal 
aandachtspunten: dekking en monitoring. Nieuwe wetgeving, mijnheer De Jong, en 
nieuwe jurisprudentie hebben geleid tot nieuwe doelgroepen van dak- en thuislozen en 
daarvoor moet opvang geregeld worden. Daarom kan wat D66 betreft de opvang nu 
incidenteel worden gedekt uit de algemene reserve sociaal domein de eerste twee jaar. 
Desalniettemin vindt D66 het ook belangrijk om dit structurele probleem vanaf 2017 ook 
een structurele dekking te geven en in die zin begrijpen wij de aandachtspunten die hierop 
betrekking hebben. Het tweede punt betreft de monitoring. De behoefte aan de 
voorziening dient continu te worden bijgehouden wat D66 betreft. Bij lage bezetting 
kunnen volgens de wethouder tijdelijke maatregelen genomen worden qua personeel en 
aantal bedden per eenheid. Dat stemt D66 tevreden, aangezien het zonde zou zijn, net als 
in Amsterdam, dat er lege bedden staan. Dat moeten we wat mij betreft niet willen. 
Kortom, met deze kanttekeningen stemt D66 in met het voorstel.  
 
De wnd. VOORZITTER: Even een punt van orde. We mogen allemaal van uw betoog 
vinden wat u wilt, maar het was geen stemverklaring, het was een termijn. Ik roep u op 
om echt een stemverklaring te geven. Ik stem in omdat ... Ik stem tegen omdat ... En dan 
heb je klip en klaar een duidelijke reden. Geen debat verder. Wie van u kan ik verder nog 
het woord geven voor een stemverklaring? 
 
De heer DE JONG: De VVD zou graag willen instemmen met dit stuk, want wij zijn 
altijd voorstander geweest ongeacht de woorden van het CDA die gewoon onwaar zijn, 
maar wij zullen toch tegen dit stuk stemmen om redenen van de bed-bad-en-
broodvoorziening en om redenen van de gebrekkige financiële onderbouwing van het 
stuk. 
 
De heer BRANDER: de PvdA zal voor dit voorstel stemmen, omdat wij vinden dat 
niemand op straat hoeft te slapen. We zijn heel trots op een stad als Haarlem waarin we 
dit gewoon op een goede manier gaan regelen. 
 
Mevrouw VAN KETEL: Wij zijn voor dit voorstel, want ook wij vinden dat niemand, 
maar dan ook niemand op straat hoeft te slapen.  
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Mevrouw KLAZES: Ook wij stemmen uiteraard in met dit voorstel om redenen die al 
genoemd zijn. Mijn collega’s van de PvdA en van de SP.  
 
De heer VISSER (ChristenUnie): De ChristenUnie steunt het voorstel ook om redenen 
die ook door de anderen zijn genoemd. De enige kanttekening voor ons is de financiering 
op de langere termijn en de tweede kanttekening is dat wij vermoeden dat het woonhotel 
te klein zal zijn. De praktijk zal het uitwijzen. 
 
De wnd. VOORZITTER: Iedereen geweest? Wie stemt in met dit voorstel? Dat zijn D66, 
GroenLinks, SP, ChristenUnie, OPH, Trots Haarlem, Actiepartij, CDA en PvdA en 
daarmee is het voorstel aangenomen. 
 

 
10. BESTEDING OVERGEBLEVEN MINIMAGELDEN 2014 
 
De wnd. VOORZITTER: Dan zijn we bij het punt besteding overgebleven minimagelden 
2014, een opgewaardeerd punt. Er liggen twee moties, een van D66 en een van de VVD. 
 
De heer SPIJKERMAN: Ik ga het iets korter houden ik ga wel zeggen dat Trots Haarlem 
en de Actiepartij mede-indiener zijn. De raad heeft het college per motie opgedragen om 
overgebleven minimagelden alsnog naar de mensen die het betreft te geleiden, onder 
andere door de doelgroep van de inkomenstoets te verbreden. Maar overgebleven gelden 
opmaken is iets anders dan meer uitgeven dan er binnenkomt. De wethouder heeft 
gelukkig aangegeven dat zij verwacht binnen het budget van 2015 te kunnen blijven, 
maar omdat het een openeinderegeling betreft, kan het echter zo zijn dat we wel over het 
budget heen gaan. In dat geval willen de indieners, dus mevrouw Sterenberg, de heer Van 
den Raadt, de heer Vrugt en mijn partij de motie graag laten leiden tot een toezegging van 
de wethouder over het proactief informeren van de raad zodat we samen kunnen kijken 
hoe we de dekking het best kunnen vormgeven in geval het budget in 2015 wel wordt 
overschreden. Eventuele tekorten in 2015 bij voorbaat al dekken met gelden die bestemd 
zijn voor 2016 kan wat ons betreft niet de bedoeling zijn. 
 
Motie Monitoring Minimagelden 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 2 juli 2015 over de Besteding 
overgebleven minimagelden 2014, 
 
constaterende dat:  

 met het voorstel tot besteding overgebleven minimagelden 2014 vier amendementen 
en toezeggingen worden afgedaan, waaronder het amendement van 30 oktober 2014 
Minimagelden volledig benutten: doelgroep inkomenstoeslag verbreden; 

 onderdeel daarvan is de verhoging van de inkomensgrens van de individuele 

inkomenstoeslag van 100% van de bijstandsnorm naar 110% van de bijstandsnorm in 
2015; 

 naar verwachting hiermee in 2015 een bedrag van 690.000 euro is gemoeid; 
 
overwegende dat: 

 het echter een openeinderegeling betreft; 
 daarmee de uitgaven niet vooraf exact te ramen zijn; 
 het college voornemens is om, in geval de kosten hoger zijn dan de geraamde 

€ 690.000 euro, dekking te zoeken binnen de begroting voor minimaregelingen en 

bijzondere bijstand 2015; 
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 wanneer ook hierin onvoldoende dekking gevonden kan worden, dekking volgens het 

college zal worden gevonden binnen de middelen voor armoedebeleid 2016; 
 het volledig benutten van gelden wat anders is dan meer uitgeven dan er 

binnenkomt; 
 
verzoekt het college om: 

 de raad er tijdig van op de hoogte te stellen als er signalen komen dat de kosten in 
2015 hoger uitvallen dan de geraamde 690.000 euro;  

 in dat geval een voorstel aan de raad te doen over de financiële onderbouwing van 
deze regeling.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Wethouder LANGENACKER: Ik wil die toezegging doen dat wij de gelden monitoren en 
ook de uitgaven van die gelden en dat we u blijven informeren over de stand van zaken. 
Indien het einde van het budget in zicht is, gaan we met u als raad in gesprek over de 
besteding of de financiering voor het einde van het jaar. 
 
De heer SPIJKERMAN: Ik kijk even mijn mede-indieners aan, want met deze toezegging 
denk ik dat onze motie overbodig is geworden en dat wij de motie kunnen intrekken. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dank u wel, dan neem ik u mee naar het hele onderwerp. Wie 
wil daarover een stemverklaring afleggen? 
 
Mevrouw STERENBERG: Ik heb helaas toch een iets langere stemverklaring, omdat ik 
dacht dat het een bespreekpunt zou worden. Ik wilde eigenlijk wat rechtzetten. Ik vind het 
fijn dat we de prestatieovereenkomst Bereik minima Haarlem met het PNO deze week 
hebben ontvangen. Nog fijner was het geweest wanneer we deze documenten 
voorafgaand aan de behandeling van dit voorstel in de commissie hadden ontvangen. Dat 
had een discussie in de commissie vanuit mij over de toekenning van de gelden en het 
PNO vriendelijker gemaakt. Nu heb ik deze week kunnen lezen dat er duidelijke 
prestatieafspraken zijn gemaakt. Want natuurlijk willen we dat minimagelden zo adequaat 
mogelijk worden besteed. We zijn dus ook erg blij met de toezegging van de wethouder 
dat we in de toekomst geen gelden gaan uitgeven en daarbij heb ik dus ook rechtgezet wat 
ik over het PNO heb gezegd. 
 
Mevrouw RAMSODIT: Wij stemmen in met dit voorstel omdat de PvdA echt heel, heel, 
heel erg blij is dat dit gelukt is als we terugkijken naar een jaar geleden, dat we dit als 
raad met elkaar voor elkaar hebben gekregen. Dan ben ik eigenlijk trots, trots op deze 
raad dat dit gelukt is. Het geld moet naar de minima gaan die dat het hardst nodig hebben. 
 
Mevrouw VAN KETEL: Ook wij zijn hiermee akkoord, alleen blijf ik het een gemiste 
kans vinden dat we 15.000 euro die we nodig hadden voor de ISP en Haarlem voor 
Haarlemmers, dat we dat nergens kunnen terugvinden. Ik ben bang dat het toch een van 
de grootste pijlers is die we nu aan het wegslaan zijn. 
 
De wnd. VOORZITTER: Wie stemt in met dit voorstel met inachtneming van de 
toezegging van de wethouder? Dat is raadsbreed. 
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11. OMGEVINGSDIENST IJMOND; JAARSTUKKEN 2014, JAARVERSLAG 
2014 EN ONTWERPBEGROTING 2016 

 
De heer VISSER (ChristenUnie): Met de SP en Trots Haarlem hebben wij een motie over 
de gemeenschappelijke regeling omdat we er eigenlijk achter kwamen dat we alleen maar 
een zienswijze op de begroting kunnen indienen en niet over de jaarstukken, terwijl we 
bij andere gemeenschappelijke regelingen wel zienswijzen over jaarstukken mogen 
indienen. Het lijkt ons goed dat die mogelijkheid er toch is. We hebben er laatst 
bijvoorbeeld bij het Recreatieschap Spaarnwoude gebruik van gemaakt, dus daarom deze 
motie. 
 
Motie Verklaring (geen) bedenkingen ook over jaarstukken 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 juli 2015, in beraadslaging over 
de jaarstukken gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond, 
 
overwegende dat:  

 volgens de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst IJmond de raden 
(alleen) hun zienswijze geven op de (ontwerp)begroting en dus niet op de jaarstukken;  

 bij de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude de raden ook hun 
zienswijze kunnen geven over de jaarstukken; 

 de raad meer grip wil hebben op de gemeenschappelijke regelingen; 
 
verzoekt het college om: 

 bij de eerstvolgende wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
IJmond voor te stellen dat de raden ook zienswijzen kunnen geven over de 
jaarstukken; 

 te onderzoeken in hoeverre harmonisatie mogelijk is van de bevoegdheden van de raad 
bij de verschillende gemeenschappelijke regelingen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Wethouder SIKKEMA: Ja, ik ben een beetje verbaasd over deze motie want ik pak het 
raadsstuk erbij en in de inleiding daarvan staat dat de reden voor deze nota het verzoek 
van Omgevingsdienst IJmond aan de deelnemende gemeenten is om hun zienswijzen op 
de jaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016 kenbaar te maken. Dus in die zin staat 
het expliciet opgenomen in dit stuk. Het is formeel niet in onze gemeenschappelijke 
regeling opgenomen, dat weet ik, maar de Omgevingsdienst is er juist heel prominent 
mee bezig om dat expliciet te maken. Misschien moeten wij het de volgende keer ook als 
expliciet besluitpunt meenemen. Dat zullen we dus vanaf volgend jaar doen. In die zin 
heeft u die mogelijkheid gewoon gehad, dat heeft u zelf kunnen lezen. Ik zeg u toe dat we 
dat volgende keer als formeel besluitpunt meenemen. Om nu weer te gaan onderzoeken 
hoe we dat allemaal kunnen harmoniseren, in de commissie is heel uitgebreid gesproken 
over de gemeenschappelijke regelingen en hoe we daarmee omgaan, dat valt allemaal 
onder de Wet gemeenschappelijke regelingen. Ik zal aan mijn collegawethouders 
meegeven op dit punt nog even extra alert te zijn, maar om daarop nu weer een heel 
traject te gaan inzetten, dat wil ik vermijden. Ik neem het mee naar de 
gemeenschappelijke regeling van de volgende keer en dan kunnen wij het er misschien 
formeel in opnemen, maar we doen het al. U heeft die mogelijkheid. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Natuurlijk, het is mooi dat we proactief die vraag 
hebben gekregen, maar zo staat het niet in de regeling. Ik heb vanmiddag bijna alle 
gemeenschappelijke regelingen bekeken. In de meeste is het wel geregeld, maar in een 
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paar niet. We horen het gewoon formeel goed te regelen en ik vraag u niet om het nu te 
doen, maar we gaan binnenkort deze gemeenschappelijke regelingen aanpassen als er 
gemeenten gaan bijkomen en wij vragen alleen maar om dat moment aan te geven om 
ook de formele bevoegdheid bij de raad te leggen. De zienswijzen van deze raad zijn nu 
aangepast. Er staat nu niets meer in over de jaarstukken, omdat we formeel het recht niet 
hebben. Dus we hebben die vraag wel gekregen, maar het besluit dat we vandaag nemen, 
gaat alleen maar over de begroting omdat de gemeenschappelijke regeling het nu niet 
regelt. Wij vragen dus het de volgende keer te regelen. Dat zijn maar een paar lettertjes in 
de wijziging die we toch al gaan doorvoeren. Als u dat nu gewoon meeneemt, prima. 
 
Wethouder SIKKEMA: Dat heb ik toegezegd en daaraan wil ik dan nog wel iets 
toevoegen. Je moet af en toe ook gewoon denken: in de geest van. Als het zo expliciet in 
het stuk staat, dan kunt u wel zeggen dat het formeel niet in de gemeenschappelijke 
regeling staat, maar het is u gevraagd dus u had die kans gewoon kunnen grijpen. Verder 
heb ik gezegd dat ik het meeneem. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Oké, dan trek ik voor dit moment de motie in. Dan ga 
ik ervan uit dat het de volgende keer automatisch is gebeurd, als de gemeenschappelijke 
regeling wordt aangepast. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dank u wel. Dan blijft over de zienswijze. Wie wil er een 
stemverklaring over het stuk afleggen? Helemaal niemand. En dan wordt de zienswijze 
zoals is afgesproken in de commissie. Wie van u stemt in met de zienswijze zoals wij het 
er nu over hebben gehad? Dat is raadsbreed. Vastgesteld. 
 

 
12. REALISATIE NIEUW RIOOLGEMAAL PARKLAAN, OPSTELLEN 

ONTWERP EN INSPRAAK GYMZAAL DE KRING 
 

De heer VRUGT: Hierover is in de commissie gesproken en er is vervolgens een brief 
over gekomen, maar wij hebben nog steeds onze twijfels over de locatie die wordt 
gekozen voor het gemaal met daar bovenop de gymzaal. We hebben vandaag uit de krant 
kunnen begrijpen dat ook de school liever een andere ruimte zou zien, een iets ruimere, 
want het perceel is iets te krap. Nu hebben wij ook het idee door op het perceel iets anders 
te bouwen er weer geld binnen zou kunnen komen om binnen hetzelfde bedrijfsterreintje 
de Gonnetbuurt een ander pand te vinden dat wellicht geschikter is en even dicht bij 
school De Kring is om daar de gymzaal te realiseren. Wij vragen dat nog eens te 
onderzoeken, net als verplaatsing van het gemaal naar de spoordijk waarover al eerder 
gesproken is, verder weg van bebouwing, woonhuizen. 
 

Motie Gymmen op het gemaal (of riolen langs het spoor en sporten in Gonnet?) 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 2 juli 2015, in 
bespreking over het plan voor een rioolgemaal en gymzaal aan de Parklaan, 
 
overwegende dat: 
 bij omwonenden bezwaren leven tegen de verwachte overlast van het rioolgemaal; 

 een alternatieve locatie voor het gemaal denkbaar is langs de spoorlijn, waar 

geen direct omwonenden zijn; 

 alternatieve locaties voor de gymzaal denkbaar zijn in leegstaande complexen in 

het betreffende Gonnetbuurtje; 



   2 juli 2015 22  
 
 
 
 
 

 twijfel bestaat over de juridische haalbaarheid van het huidige plan in verband 

met de milieuzonering; 

 er twijfels bestaan over de haalbaarheid in verband met de gesteldheid van de 

bodem (veen en zand) en risico’s voor naastgelegen bebouwing; 

 op de beoogde locatie ook iets gebouwd kan worden, waarmee inkomsten te 

genereren zijn ter bekostiging van deze mogelijke alternatieven; 

 
draagt het college op: 

 nog geen definitief besluit te nemen over deze locatie, maar eerst de mogelijke 
alternatieven zoals genoemd te onderzoeken (technisch, haalbaarheid, financieel) en 
de uitkomsten hiervan nog voor de begroting te delen met de raad, ter definitieve 
besluitvorming. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Laat ik in de eerste plaats zeggen dat het college verbaasd was 
over de reactie vanuit de school. Wij hebben steeds constructief overleg gevoerd over de 
locatie en ook vandaag is nog bevestigd dat dat het geval is. Het is wel zo dat de school 
heeft aangegeven dat het mooi zou zijn als ze buiten die wettelijke maten er net 1 m of 
2 m bij zou hebben. Dat willen we natuurlijk allemaal. Daarvan hebben we geconstateerd 
dat dat op deze plek niet kan en daaraan zit ook altijd weer een budgettaire kant. Wij 
hebben het gevoel dat we er met de school op een goede manier uit zijn gekomen. Ik heb 
u in de commissie gezegd dat die verplaatsing naar de spoordijk een onmogelijke optie is. 
Dat gaat heel veel geld kosten dus als college zeggen wij: dat moeten we niet doen. Ik 
heb wel gezegd dat wij nog kunnen gaan kijken naar het ontwerp van de zaal en of dat 
boven of naast elkaar kan. Wij zullen dat ook in overleg met de bewoners doen. Ik hecht 
daaraan ook waarde. Het levert de bewoners ook wat op als we daar het gemaal gaan 
vervangen. Ze ervaren nu veel stankoverlast. Ik heb nog technisch laten uitzoeken of het 
ook nog mogelijk zou zijn om de pomp ernaast te zetten zodat het niet omhooggaat. Ik 
houd nog een slag om de arm of dat echt zo kan. Dat zijn allemaal dingen waarover we 
met de bewoners in overleg kunnen gaan om te kijken of we daar met elkaar uit kunnen 
komen. Ik hoop dat u het besluit vandaag neemt. Wij zijn nog steeds met de bewoners in 
overleg om daar gewoon op een goede manier met elkaar uit te komen.  
 
De heer VRUGT: Het enige wat ik daaraan wil toevoegen, is dat er in het verleden heel 
lang, al jaren naar een plek voor de gymzaal is gezocht. Toen was de realiteit anders dan 
vandaag. Toen waren er ook andere plannen met de Gonnetbuurt. Is er echt goed gekeken 
naar alle plannen die daar beschikbaar zijn? Dat betwijfel ik eigenlijk. 
 
Mevrouw CANNEGIETER: Ik verbaas me een beetje over deze motie, omdat wij het in 
de commissie uitgebreid hebben besproken en ook de punten die u in uw overwegingen 
noemt. We hebben in de commissie vervolgens afgesproken dat wij het voorleggen aan 
de raad en ermee willen instemmen op één punt na dat nog door de wethouder zou 
worden uitgezocht, namelijk de afstand van het gemaal tot aan de gebouwen, die 10 m of 
30 m. Daarover hebben we van de wethouder een brief gekregen. In mijn beleving vindt u 
dat een prima antwoord. Ik heb ook van andere partijen daartegen geen weerstand 
gehoord. Ik vind het dus een beetje een opmerkelijke motie en ik vraag me af waarom u 
die eigenlijk nog indient terwijl we het zo hebben besproken. 
 
De heer VRUGT: Ja, voor mevrouw Cannegieter was er kennelijk maar één puntje. Voor 
ons gold dat niet hoor. Mijn vraag is nogmaals of er afdoende gekeken is naar andere 
plekken. Het zou mooi zijn want wie weet kan ook deze grond die wel van de gemeente 
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is, gewoon weer inkomsten genereren door de bouw van iets anders waarmee invulling 
gegeven kan worden aan een van de leegstaande panden elders in dit gebied. Dat schiet 
niet erg op. 
 
Mevrouw CANNEGIETER: Dat is precies wat wij in de commissie al hebben besproken. 
Dus ik denk dat we het hierbij moeten laten. 
 
De wnd. VOORZITTER: Wie van u wil een stemverklaring afleggen als wij het nu gaan 
behandelen?  
 
De heer BLOEM: De SP had sowieso al twijfels bij de ongewone combinatie van het 
gemaal op die locatie en een gymzaal. Daarover hebben we het in de commissie 
inderdaad uitgebreid gehad. Het is soms goed om dingen die in de commissie zijn 
gedeeld ook nog even duidelijk in een motie neer te zetten. Dat is niet ongewoon. Als dan 
ook nog de school niet staat te juichen omdat dit niet de ideale gymzaal is die ze zou 
willen hebben, dan is er eigenlijk geen andere keuze dan de motie van de Actiepartij te 
steunen dus dat doen wij van harte. 
 
De heer VAN HAGA: Soms moet je een beetje creatief zijn en dit is natuurlijk een prima 
creatieve oplossing. Voor de rest sluit ik mij volledig aan bij de woorden van mevrouw 
Cannegieter. 
 

De wnd. VOORZITTER: Wie stemt in met de motie Gymmen op het gemaal (of riolen 
langs het spoor en sporten in Gonnet?)? Dat zijn de Actiepartij, Trots Haarlem, SP en 
daarmee is de motie verworpen. Het was oorspronkelijk een hamerstuk, dus bij dezen 
vastgesteld. 
 
 

BESPREEKPUNTEN 
 
13. VERORDENING OP DE WIJKRADEN 
 
De wnd. VOORZITTER: Dan zijn we toe aan de bespreekpunten. Het onderwerp 
Verordening op de wijkraden is uitgebreid besproken in de commissie. Dat betekent dat 
ik voorstel om een punt dat niet zo aan de orde is geweest nog even een accent te geven. 
Dat is prima, maar alstublieft geen herhaling van zetten. Dat is allemaal al gebeurd. Wie 
wil hierover het woord voeren? 
 
Mevrouw LEITNER: D66 is zeer tevreden met het participatietraject dat heeft 
plaatsgevonden rondom deze verordening. Complimenten ook voor de deelnemende 
wijkraden. Er ligt een verdeelsleutel met een breed draagvlak en dat is winst. En er ligt nu 
ook een ingroeimodel. Onze echte interesse gaat echter uit naar de visie van de wethouder 
waarmee hij dit najaar komt, zijn visie op de rol van de wijkraden. Het amendement van 
de ChristenUnie zullen wij niet steunen. Volgens de wijkraden was het een theoretisch 
geval en is een motie dus niet nodig. Wij hebben de wijkraden gehoord en dit signaal 
nemen we mee. We steunen de motie daarom niet. 
 
Mevrouw HUYSSE: Ik hou het zo kort mogelijk. Wij zijn natuurlijk ook zeer tevreden 
over de samenwerking en de wijze waarop deze verordening tot stand is gekomen. We 
kwamen alleen nog een klein puntje tegen over de andere benaming. Er zijn wijkraden die 
zichzelf geen wijkraad meer noemen, maar ik begrijp van de wethouder dat hij daarmee 
pragmatisch zal omgaan en de komende tijd nader zal bekijken hoe dat soort andere 
situaties zich voordoen. Daarmee zijn wij zeker blij. Wij hebben echter wel het gevoel dat 
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wij het idee van de ChristenUnie zullen volgen, want we denken wel dat alle 
wijkraadsleden gelijk zijn en we zien er dan ook graag op toe dat ze gelijk blijven zodat 
dat uit de verordening gehaald kan worden in het amendement. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Een punt van orde, voorzitter. GroenLinks dient gewoon deze 
motie in en die gaat nu uitgebreid zitten vertellen waarom ze die motie indient. Eerder 
gezegd vind ik dat er hier dan wel met twee maten wordt gemeten. 
 
De wnd. VOORZITTER: Ik zal het u even precies uitleggen. Het is namelijk gewoon een 
bespreekpunt en geen stemverklaring, want dan had mevrouw Huysse als indiener het 
woord niet gekregen. Daarin zit het verschil. Wie nog? 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Wij stemmen in met het voorstel. We hebben wel een 
amendement, want we vinden namelijk dat als de stemmen staken binnen een wijkraad, je 
dan gewoon een nieuwe bijeenkomst moet uitschrijven en dat je niet de voorzitter de 
doorslag moet laten geven. Dat moet je zeker niet in deze verordening zetten, want dan 
legitimeren we dat. Daarom stellen wij voor om artikel 6, lid 3 te schrappen. 
 
Amendement Huishoudelijk reglement wijkraden ook beslissend bij staken van stemmen 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 juli 2015, in beraadslaging over 
de verordening op de wijkraden, 
  
overwegende dat: 

 in artikel 6 lid 3 van de voorgestelde verordening op de wijkraden staat dat bij het 
staken van de stemmen in het dagelijks bestuur van de wijkraad de stem van de 
voorzitter dubbel weegt; 

 dit kan inhouden dat bij ziekte van de penningmeester in een bestuur van 3 leden, de 
voorzitter zijn voorstellen kan doordrukken; 

 dergelijke besluitvorming bij gespannen verhoudingen tot ongewenste situaties kan 
leiden; 

 het niet acceptabel is dat de gemeentelijke overheid in een verordening bevordert c.q. 
legitimeert, dat besluitvorming door wijkraden plaatsvindt op basis van gewogen 
stemmen bij het staken van stemmen en dat direct in de eerste ronde; 

 gebruikelijk is dat bij het staken van stemmen een tweede ronde voor de stemming 
wordt vastgesteld wat gelegenheid geeft tot reflectie en hierbij eventueel regels van 
toepassing kunnen zijn voor (in geval van ziekte bijvoorbeeld) het uitbrengen van een 
schriftelijke stem, een elektronische of een telefonische stem; 

 de besluitvorming binnen de wijkraad en binnen het dagelijks bestuur door de 
wijkraad zelf kan worden geregeld in een conform artikel 17 op te stellen 
huishoudelijk reglement; 

 
besluit: 

 in de verordening op de wijkraden artikel 6 lid 3 te schrappen en lid 4 te hernummeren 
tot lid 3. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De heer GARRETSEN: Wij steunen deze verordening van harte. Wij zijn blij met de 
solidariteit die de wijkraden hebben getoond. Wij hadden in de commissie problemen met 
artikel 11, B en W geeft binnen negen weken een beschikking over de subsidie, maar dan 
kan er dertien weken worden verdaagd. Dat is natuurlijk wel ontzettend lang. Daardoor 
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komen wijkraden in de problemen. De wethouder heeft toegezegd dat die verdaging van 
dertien weken alleen bij hoge uitzondering gebeurt. Daarom dienen wij daarover geen 
motie in en we stemmen in met deze vorm. 
 
Mevrouw DE LEEUW: Wij gaan natuurlijk akkoord met deze verordening. Het blijft 
alleen slordig dat in artikel 7, derde lid, het woord prijspeil niet is veranderd in peildatum. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Wij gaan voorstemmen. Het was ons wel duidelijk toen we 
begonnen met deze coalitie en ze meteen riepen 300.000 euro weg bij de wijkraden, waar 
het naar mijn idee uiteindelijk toch daar naartoe zal gaan. Het is erg jammer dat het niet 
meegenomen kan worden als de wijkraden vragen om het VOG-gebeuren. Wij houden 
ons hart vast dat zodra er iets anders is bedacht, de garantie voor deze wijkraden tot aan 
de deur geldt en die hele afbouwregeling een wassen neus is. 
 
De heer VAN DRIEL: De woorden van mevrouw De Leeuw brachten mij erop even in 
het digitale bestand te kijken en daarin zag ik inderdaad dat de afgesproken wijziging niet 
is doorgevoerd. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik nu moet stemmen, voorzitter, 
wat adviseert u mij? 
 
De wnd. VOORZITTER: Dit is het fractieoverleg. U bent jurist, he? Ik ben intuïtief-
politicus. 
 
De heer VAN DRIEL: Misschien nog even in aanvulling daarop. Het is wellicht naïef van 
mij, maar ik ga ervan uit dat je aanpassingen afspreekt zoals mevrouw De Leeuw die 
aanhaalt, dat ik dan niet nog eens hoef te controleren of dat dan daadwerkelijk op internet 
staat. Maar goed, ik ben daarin blijkbaar naïef. Misschien stemt onze fractie dan maar 
tegen. 
 
De heer BLOEM: Een voorstel van orde, voorzitter. Het lijkt mij goed het dan per 
amendement te regelen. De wil van de raad is duidelijk, dan moeten we denk ik de 
behandeling even staken. 
 
De wnd. VOORZITTER: Wij stemmen ook wel eens over een onderwerp met 
inachtneming van het gesproken woord. Dat is mogelijk. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Ook een punt van orde, voorzitter. Het gesproken woord is 
natuurlijk al geweest en het is eerder toegezegd. Telt het de tweede keer dan wel? 
 
De wnd. VOORZITTER: De wethouder wil even een toelichting geven casu quo een 
toezegging misschien. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Ik heb inderdaad toegezegd die tekstuele wijziging door te 
voeren. Excuses dat dat niet is gebeurd. Kunnen we nu niet vaststellen dat met 
inachtneming van de toezegging in de commissie we dit besluit nu nemen? Dat lijkt me 
een praktische oplossing. Ik kijk even naar de voorzitter of dat mogelijk is. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dit is de pragmatische oplossing die ik net ook bedoelde. En in 
de tussentijd kan de heer Van Driel nog even nadenken over wat hij gaat stemmen. Ik 
volg hem, wat hij ook stemt. 
 
De heer VAN DRIEL: Dat voorstel vind ik prima als de griffier aangeeft dat dat juridisch 
gezien allemaal in orde is. In dat geval zullen wij voorstemmen. 
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De wnd. VOORZITTER: Zij heeft geknikt. Is er nog iemand die het woord wil voeren 
over dit voorstel met inachtneming van wat er nu allemaal is gezegd? 
 
De heer DE JONG: De VVD zal met gepaste tegenzin voor dit stuk stemmen om de 
simpele reden dat ik grote moeite heb met de gehanteerde verdeelsleutel, een variabel 
bedrag op basis van twee sociale componenten, het aantal sociale huurwoningen en het 
aantal bijstandsgerechtigden. Alsof een wijk waarin veel mensen wonen die in de bijstand 
zitten of in een sociale huurwoning zitten slechter is en minder kracht heeft om het zelf te 
doen en alsof wijken waarin veel mensen werken, worden ontmoedigd deel te nemen in 
wijkraden. Daarmee heb ik grote moeite. Ik vind het niet transparant, ik vind het niet 
eerlijk. Blijkbaar is er wel draagvlak voor bij de wijkraden en wij zullen dus met gepaste 
tegenzin voor deze verordening stemmen. 
 
Mevrouw VAN LOENEN: De PvdA zal dit voorstel steunen en is blij met de 
samenwerking tussen de wijkraden en de gemeente. Wat betreft het amendement van de 
ChristenUnie en een aantal andere partijen vinden wij dat het iets theoretisch is. Dat 
hebben we in de commissie ook al besproken. Wij zullen toch voorstemmen zodat dit 
soort gevallen niet meer kunnen voorkomen 
 
De wnd. VOORZITTER: Wie wil er een stemverklaring afleggen over het amendement? 
Wie stemt in met het amendement Huishoudelijk reglement wijkraden ook beslissend bij 
staken van stemmen? Dat zijn GroenLinks, ChristenUnie, Actiepartij, CDA, PvdA, Trots 
Haarlem en SP en daarmee is het amendement aangenomen. Wie wil er een 
stemverklaring afleggen over het onderwerp zelf? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik ben blij dat ik nog wat mag zeggen. HartvoorHaarlem 
ondersteunt dit van harte. Wij staan altijd achter de wijkraden. Het is prima hoe er met de 
wijkraden is overlegd. Inderdaad, er staat een fout in en dat had natuurlijk niet mogen 
gebeuren, maar gelukkig is de Ouderenpartij alert genoeg geweest om dat op te merken. 
Ik ben voor. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Volgens mij had ik het daarnet ook al gezegd, want ik 
dacht ook dat we al een stemverklaring hadden afgelegd. Ik blijf bij voor. Ik wilde 
eigenlijk tegen gaan stemmen toen ik hoorde dat er weer wat ontbrak. Ik ben blij dat de 
Ouderenpartij alles goed leest, want misschien ontbreekt er wel eens vaker wat terwijl wij 
dat niet eens door hebben. 
 
De wnd. VOORZITTER: Met inachtneming van de toezegging door wethouder Van 
Spijk en met inachtneming van het aangenomen amendement vraag ik u wie het voorstel 
steunt. Dat is raadsbreed. 
 

 
14. STRATEGISCH HUISVESTINGSPLAN ONDERWIJS 2015 

 
De heer AZANNAY: Laat ik beginnen te zeggen dat wij vanavond het strategisch 
huisvestingsplannen onderwijs 2015 gaan vaststellen. Natuurlijk zijn wij blij met de 
investering die we gaan doen in onderwijs. We zijn natuurlijk ook blij om in de stukken 
te lezen dat we nu wat duurzamer zullen omgaan met onze schoolgebouwen en in plaats 
van meteen slopen toch kijken hoe we die nog lang bestendig kunnen houden. Waarmee 
ik minder blij ben – en die discussie heeft twee weken geleden plaatsgevonden tussen mij 
en de wethouder naar aanleiding van Al Ikhlaas en de peuterspeelzaal – is ... Nee, laat ik 
het anders zeggen. Wij stellen nu het huisvestingsplan vast. Al Ikhlaas groeit en de 
oplossing zal worden gevonden in de nabijheid. Met dank aan de inspreekster die dag 
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want die heeft ons erop gewezen dat de nabijheid, een school naast de Al Ikhlaas, 
bestemd zal worden voor een andere school. Dat houdt in dat Al Ikhlaas wel kan groeien, 
maar dan moet ze elders ruimte zoeken. De vraag aan de wethouder was hoe hij dit 
probleem ging oplossen, ook als het gaat om de behoefte van de peuterspeelzaal. Over die 
peuterspeelzaal heeft de wethouder gezegd dat hij tot eind september tijd nodig heeft en 
dan komt hij terug met resultaat. Dat kan zijn: ja, ik heb een plek voor de peuterspeelzaal. 
Dat kan ook zijn: nee, ik heb geen plek. En wat betreft de groei van Al Ikhlaas heeft de 
wethouder gezegd te proberen die onder te brengen bij andere scholen. Nou, dat wil ik 
juist niet. Al Ikhlaas heeft al ruim twaalf jaar op verschillende locaties gezeten. Dat was 
nogal wat voor ouders. Iedere keer van de ene naar de andere locatie fietsen. Uiteindelijk 
hebben wij als raad voor elkaar gekregen dat Al Ikhlaas nu gevestigd is in het 
Spijkerboorpad. De school doet het uitstekend. Vorig jaar is ze net niet een excellente 
school geworden, maar ze was daartoe wel uitgedaagd. Daarop ben ik heel trots. Dit jaar 
is de gemiddelde score voor de Cito-toets 8,1 en Al Ikhlaas heeft 8,4. Nog trotser ben ik 
wanneer de school zelfstandig wordt in Haarlem, want ze valt nog steeds onder de vlag 
van Amsterdam. We hebben de Kadernota nu gehad. Het heeft me beziggehouden. Met 
de ramadan houdt het me extra bezig. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik een motie 
ga indienen. Het kan niet zo zijn dat we in Schalkwijk waar het vve-programma hard 
nodig is, de kinderen aan hun lot overlaten en dat we de groei van Al Ikhlaas 
tegenhouden. De motie dien ik een samen met de SP, CDA, VVD, PvdA, Trots en de 
Actiepartij. 
 
Motie: Ga in gesprek over Al Ikhlaas en SKOS 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 juli 2015,  
constaterende dat: 
 

 Schalkwijk een van de wijken is, die te maken heeft met stijgend aantal leerlingen in 
het primair onderwijs; 

 deze toename van onderwijshuisvestingsbehoefte voor een aantal basisscholen niet 
binnen de bestaande capaciteit kan worden opgelost; 

 het leerlingaantal bij de basisschool Al Ikhlaas toeneemt; 

 het capaciteitstekort bij Al Ikhlaas tijdelijk zal worden opgelost in de nabijheid van de 
school; 

 het voormalige schoolgebouw Teyler College, dat aan Al Ikhlaas grenst bijna twee 
jaar leegstaat; 

 er veel behoefte is aan een peuterspeelzaal in de nabijheid van Al Ikhlaas; 
 
overwegende dat: 

 de basisschool Al Ikhlaas van 207 leerlingen naar 260 leerlingen is gegroeid in het 
afgelopen schooljaar; 

 bij gebrek aan voldoende huisvestingscapaciteit er voor het komende schooljaar 
overvolle klassen zullen ontstaan; 

 het in deze wijk van nadrukkelijk belang is dat er een laagdrempelige toegang tot een 
vve bestaat die dicht in de buurt van het vervolg onderwijstraject is; 

 SKOS in het afgelopen jaar veel inspanning heeft verricht om vve-peuterspeelzaal te 
realiseren in de nabijheid van Al Ikhlaas, wat door allerlei redenen/obstakels niet is 
gelukt;  

 SKOS zich voor 100% zal inzetten om deze nieuwe peuterspeelzaal zo snel mogelijk 
te openen en daarmee peuters een betere start op hun school mogelijk te maken; 
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verzoekt het college: 

 om in overleg te treden met het schoolbestuur om voor de start van het nieuwe 
schooljaar 2015-2016 te komen tot een oplossing voor het capaciteitstekort bij Al 
Ikhlaas; 

 om in overleg te treden met SKOS om te komen tot een oplossing voor het realiseren 
van een peuterspeelzaal bij Al Ikhlaas; 

 om de raad eind augustus/begin september hierover te rapporteren. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De heer BRANDER: Zoals we in de commissie ook hebben gezegd, is voorspellen 
moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat. Dat is een uitspraak van Mark Twain, ik 
wilde dat ik die zelf had bedacht. We zijn natuurlijk als gemeente verrast door de 
stijgende leerlingenaantallen en daardoor hebben we nu fors extra moeten investeren. We 
zijn er heel trots op dat het college ons deze voorstellen heeft kunnen doen omdat we 
hiermee ontzettend veel problemen oplossen. We gaan wel samen met de ChristenUnie 
een motie indienen om daarover wat strategischer na te denken en scenario’s te 
ontwikkelen. Scenariostudies zijn gebaseerd op de gedachte dat je de toekomst niet kunt 
voorspellen, maar je kunt je wel voorbereiden op mogelijke ontwikkelingen en je kunt 
erover nadenken. Laten we dat meer doen. Desondanks zijn we heel tevreden met de 
oplossing die het college ons voorstelt. Ik zei het net al. We zijn blij met de raadsbrede 
steun die we vorige week hebben gekregen bij de Kadernota voor het pogen de 
investeringen naar voren te halen in De Piramide Boerhaave en we hopen dat het college 
daarin slaagt. We vertrouwen erop dat daaraan keihard gewerkt gaat worden. We vragen 
met GroenLinks aandacht voor de huisvesting van Al Ikhlaas en in bijzondere mate voor 
de peuterspeelzaal daarbij, want wij vinden het heel belangrijk te zoeken naar de 
doorlopende leerlijn. Tot zover. 
 
De heer NEDERBRAGT: Uiteraard is het even schrikken als je er achter komt uit de 
prognoses dat je achter ligt met je aantal klaslokalen. D66 heeft zich daarom ook vanaf 
het bekend worden van de prognoses hard gemaakt om deze extra financiering te regelen 
en we zijn blij dat dit op zo korte termijn gelukt is met dit voorstel van het college. 
Waarmee we ook heel tevreden zijn is het gesprek dat gaande is over het introduceren van 
een inschrijfmoment voor het primair onderwijs, nadrukkelijk ook een van de 
speerpunten in het verkiezingsprogramma van D66. We lezen in het stuk dat daarover 
inmiddels gesprekken gaande zijn. Dat is ook fijn. En we kijken terug naar de Kadernota 
en de toezegging van de wethouder daar gedaan over de vijfde vrije school, ook een van 
de dingen waarvoor D66 zich hard heeft gemaakt. Ten aanzien van de motie over Al 
Ikhlaas zijn wij heel benieuwd naar de reactie van de wethouder op deze motie. Uiteraard 
is het zo dat wij als partij ook nadrukkelijk zijn voor vve-oplossingen en we denken dat 
Al Ikhlaas daarmee goed bezig is. We willen wel graag horen hoe de wethouder tegen 
deze motie aankijkt. Hetzelfde geldt eigenlijk ten aanzien van de motie van de PvdA en 
consorten over de scenario’s. Wij deden uiteraard de zorg dat we nu opeens een andere 
prognose hebben. Wie garandeert ons dat we nu wel op het juiste pad zitten? Daarover 
horen we de wethouder graag. In dat kader is het wellicht ook goed te benadrukken dat 
we er waarschijnlijk nog niet zijn. Dat staat ook in het SHO, dat er nog geen rekening is 
gehouden met de instroom die nu plaatsvindt in het primair onderwijs, dat die zich op een 
gegeven moment ook gaat voordoen in het voortgezet onderwijs. Daarover zal ook nog 
een studie plaatsvinden. Het laatste woord is daarover nog niet gezegd. 
 
De wnd. VOORZITTER: Wie wil de motie indienen? 
 



   2 juli 2015 29  
 
 
 
 
 

De heer VISSER (ChristenUnie): Ik dien de motie De S van strategisch en van scenario 
in, mede namens de SP, PvdA, Trots, Actiepartij, VVD en HartvoorHaarlem. Wij zijn blij 
dat de wethouder geld heeft gevonden om het tekort aan lokalen op te lossen, maar het 
heeft ons allemaal wel overvallen en wij vinden dat er verder vooruit moet worden 
gekeken. Verder vooruit betekent meer onzekerheden en dan moet je dus in scenario’s 
denken, juist omdat ruimtelijke plantprocedures veel tijd kosten. Nu hebben we het 
opgelost binnen de bestaande gebouwen. Dat is mooi, maar het valt niet uit te sluiten dat 
we in de toekomst ook nieuwe gebouwen nodig hebben en dan moeten we niet verrast 
worden. Daarom deze motie. Wij hopen dat de wethouder hiermee aan de slag gaat. Het 
gaat om veel geld dus eigenlijk zou je een volgende keer als we weer iets nodig hebben, 
misschien meer keuze moeten hebben. Dat willen we graag aan de wethouder meegeven 
met deze motie. Verder wil ik nog iets zeggen over de andere twee ingediende moties of 
nog in te dienen moties. De motie over Al Ikhlaas: natuurlijk zien wij ook dat daar een 
probleem is dat moet worden opgelost, maar de wethouder wordt hier wel met een erg 
grote opdracht op pad gestuurd om op heel korte termijn al met iets te komen. De 
ChristenUnie vindt het natuurlijk prima als de wethouder in gesprek gaat en zijn best 
doet, maar zeker op zo’n korte termijn is er geen resultaatsverplichting. Er werd net iets 
over meerdere locaties gezegd. Natuurlijk is dat niet prettig, maar er zijn wel meer 
scholen in de stad die tijdelijk met meerdere locaties hebben gewerkt. Dus ook dat sluiten 
wij niet helemaal uit. Wij wachten de reactie van de wethouder af. Als er een tekort is, 
dan moet dat worden opgelost. Dat spreekt voor zich. 
 
Motie De S van strategisch en van scenario 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 juli 2015, in beraadslaging over 
het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs, 
 
constaterende dat:  

 het aantal basisschoolleerlingen in Haarlem de komende jaren onverwacht hard groeit; 

 In het investeringsprogramma circa 10 miljoen euro is vrijgemaakt voor het realiseren 
van meer capaciteit voor het primair onderwijs; 

 deze capaciteit vooral wordt gezocht binnen bestaande gebouwen, o.m. vanwege de 
kosten en omdat in bestaande gebouwen sneller extra capaciteit kan worden gecreëerd; 

 
overwegende dat: 

 niet uit te sluiten is dat de komende jaren de prognoses opnieuw naar boven moeten 
worden bijgesteld; 

 het vinden en geschikt maken van locaties als onderwijscapaciteit tijd kost; 

 verschillende leerlingaantallen verschillende consequenties kunnen hebben voor de 
capaciteitsvraag in verschillende stadsdelen van Haarlem;  

 bij verschillende scenario’s vooruitgedacht kan worden over opties voor mogelijk 
(her)gebruik van bestaande gebouwen of de noodzaak van nieuwbouw;  

 de mogelijkheden en risico’s van verschillende investeringen zo beter kunnen worden 
ingeschat; 

 
verzoekt het college om: 

 een scenariostudie te starten naar de ontwikkeling van het aantal 
(basisschool)leerlingen in Haarlem; 

 op basis van verschillende scenario’s de opties te verkennen voor de 
capaciteitsontwikkeling van het primair en voortgezet onderwijs op langere termijn; 

 de uitkomsten hiervan mee te nemen bij de eerstkomende actualisatie van het 
Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs.  
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En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dan nog de motie 15.1. Mevrouw Van Zetten, u heeft geen 
spreektijd meer, maar u mag uw motie natuurlijk indienen. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Sinds 2007 hebben wij strategisch beleid op het gebied van 
vastgoed bij onderwijsgebouwen. We hebben de gekste dingen meegemaakt. Gebouwen 
zijn afgebroken, gebouwen zijn weggegeven, gebouwen zijn bijna ingestort en daarna 
weer voor miljoenen euro’s goedgemaakt. Wij lezen nu dat het verstandiger en mooier is 
om bestaande gebouwen te behouden en te verbeteren. Met deze motie willen we een 
jarenlang pleidooi houden om schoolgebouwen onder te brengen bij de afdeling Vastgoed 
om meer greep te krijgen op de gebouwen en dan hopen we in de toekomst verrassingen 
die ons echt miljoenen euro’s hebben gekost, te voorkomen. Ik dien deze motie in samen 
met de SP en de VVD. 
 
Motie Schoolgebouwen onderbrengen bij afdeling Vastgoed 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 2 juli 2015,  
 
constaterende dat: 

 na jaar in jaar uit monitoren en strategisch beleid rond schoolgebouwen, het college nu 
van mening is dat het verstandiger en mooier is om bestaande gebouwen te behouden 
en te verbeteren; 

 het college in 2014 een prima school (Woz-waarde 5,5 miljoen euro) aan de Floris van 
Adrichemlaan liet slopen; 

 de stichting Dunamare hielp een schoolgebouw aan de Gedempte Oudegracht te 
verkopen; 

 een hele vleugel van de Dreefschool ongeschikt is gemaakt voor onderwijs door de 
verhuur aan HART; 

 het college voorstelt heel cultureel Egelantier te versjouwen naar schoolpand Klein 
Heiligland; 

 voor 63 miljoen euro twee vmbo-praktijkscholen werden gebouwd, waarvan nu 
6000 m

2
 bvo leegstaat; 

 
overwegende dat: 

 wij jaar in jaar uit worden verrast door ontwikkelingen rond gemeentelijk vastgoed dat 
valt onder de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport; 

 miljoenen euro’s worden verspild; 
 
besluit: 

 het college op te dragen om al het vastgoed van de gemeente onder te brengen bij de 
afdeling Vastgoed. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De wnd.VOORZITTER: Wie van u nog gewoon over het onderwerp? 
 
Mevrouw ÖZOGUL: De SP is blij dat we vorige week in ieder geval de investering van 
De Piramide naar voren hebben kunnen halen en we zijn verheugd dat de praktijkscholen 
eindelijk nieuwbouw krijgen. In Schalkwijk groeit het aantal leerlingen sterk. Daarom 
hebben wij de motie van GroenLinks gesteund voor de peuterspeelzaal van Al Ikhlaas. 



   2 juli 2015 31  
 
 
 
 
 

Vve is voor de SP erg belangrijk en als deze school kinderen op de wachtlijst heeft en 
daarmee kinderen kan bereiken die we normaal gesproken niet kunnen bereiken, dan is 
dat wat ons betreft het eerste wat zo snel mogelijk geregeld kan worden. Even 
terugkomend op Al Ikhlaas, de school groeit hard. Ik weet van mensen in Schalkwijk dat 
zij teleurgesteld zijn omdat daar geen plek is. Ik zou de wethouder met klem willen 
vragen met Al Ikhlaas in gesprek te gaan om te kijken hoe dat in goed overleg opgelost 
kan worden. Ik kan me voorstellen dat ouders met kleine kinderen niet van het ene 
gebouw naar het andere kunnen hollen. Het is goed dat de Rudolf Steinerschool 
verbouwd kan worden, maar we moeten ook kijken naar en denken aan de kinderen in 
Schalkwijk. 
 
Mevrouw STERENBERG: Het gaat hier om veel geld, 10 miljoen euro bovenop de al 
eerder beschikbaar gestelde 20 miljoen euro. 10 miljoen euro geef je niet zomaar uit. We 
kunnen echter ons hoofd niet in het zand steken en nog langer doen alsof we geen 
huisvestingsprobleem in het onderwijs hebben. Dat is niet gek. Haarlem is een geweldige 
stad om in te wonen en dat ontdekken steeds meer mensen. Dat vinden we fijn, maar 
daarop moeten we onze stad wel inrichten en we moeten er rekening mee houden bij de 
ontwikkeling van deze stad. Die stap zetten we nu in het primair onderwijs, wellicht aan 
de late kant, maar het gebeurt en het moet ook gebeuren. Dat is ook een reden om de 
motie over strategie en scenario’s mede in te dienen, zodat we niet meer voor 
verrassingen komen te staan. Regeren is vooruitzien. De volgende stap wordt het 
voortgezet onderwijs, de beschikbare plaatsen en het lotingssysteem, een logische 
vervolgstap aangezien kinderen doorstromen vanuit het primair onderwijs. Gelukkig gaan 
we het daarover in september hebben. En om de cirkel compleet te maken zijn we ook blij 
met de motie van GroenLinks voor de peuterspeelzaal, een belangrijke stap voorafgaand 
aan het primair onderwijs. Hoewel de wethouder in de commissie heeft aangegeven dat 
we beter even kunnen wachten met de motie, ben ik blij met de stap van de heer Azannay 
om wel met een concreet verzoek te komen. Een beetje druk kan soms helpen, zo hebben 
we hier in de raad wel geleerd. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Het is zoals de SP zegt: laten we ook eens aandacht hebben 
voor Schalkwijk. We hebben natuurlijk als raad in het verleden totaal en faliekant gefaald 
door het Teyler College kapot te laten gaan met loze beloften. Dat moeten we niet nog 
een keer laten gebeuren. Al Ikhlaas gewoon steunen, dat gaat prima. Als ze daar 8,4 voor 
de Cito-toets halen, ga ik vanavond beginnen met kinderen maken. Prima dat er ook een 
keertje strategisch wordt nagedacht, want dan kijk je terug in het verleden naar wat er 
fout is gegaan bij het Teyler College. Laten we eens een keer vooruitkijken en niet elk 
jaar hapsnap wat anders doen. De motie om schoolgebouwen onder te brengen bij de 
afdeling Vastgoed is natuurlijk helemaal prima, want na die hele opsomming die hier 
staat, wordt natuurlijk ook nog vergeten dat het gebouw dat nu Kleine Ringvaart heet 
voor 140.000 euro moest worden opgeknapt. Dat is allemaal geld dat beter gebruikt kan 
worden voor prima projecten en mensen die op de tribune zitten. 
 
De wnd. VOORZITTER: Niemand meer? Dan nu de reactie van de wethouder. 
 
Wethouder SNOEK: Wij hebben in de commissie inderdaad een uitgebreide behandeling 
gehad van het SHO en vorige week bij de Kadernota hebben we gesproken over de 
financiering die daarbij hoort. Met elkaar constateren we dat het fijn is dat Haarlem een 
populaire stad is, maar die groei stelt ons ook voor uitdagingen en die zien we nu het 
allereerste bij dat primair onderwijs. Die groei gaan we straks ook op andere fronten zien. 
Sport, zorg, cultuur en over acht jaar groeit dat keurig door naar het voortgezet onderwijs. 
Ik denk dat ik aan de moties kan beginnen en die zal ik op volgorde afhandelen. 
Allereerst de motie van HartvoorHaarlem over het onderbrengen van schoolgebouwen bij 
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de afdeling Vastgoed. Ik betreur het dat HartvoorHaarlem niet bij de behandeling in de 
commissie aanwezig was en dit signaal niet eerder naar voren heeft gebracht dan hier nu 
bij deze motie. Ik denk dat we hierover een leuk inhoudelijk debat hadden kunnen 
hebben. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Het kan u natuurlijk spijten dat ik niet bij de commissie was, 
ik kan mij niet in tweeën delen, maar u moet zich ook kunnen herinneren dat ik het jaar in 
jaar uit heb opgebracht, ook bij de vorige wethouder Cassee, juist om ons op het gebied 
van vastgoed miljoenen euro’s te besparen, om meer in één hand te krijgen. Dus die 
discussie voeren we al jaren en het zou u sieren als u er iets aan gaat doen. 
 
Wethouder SNOEK: Het klopt dat u zich niet in tweeën kunt delen, maar u maakt uw 
eigen afweging en u heeft twee weken geleden niets de afweging gemaakt om bij 
behandeling van het SHO te zijn en u brengt nu uw motie hier in zonder enig signaal en 
zonder enige discussie hierover in de commissie met mij aan te gaan. Zeker omdat u een 
aantal, laat ik het maar oude koeien noemen hier op papier zet waarvan ik denk dat het 
weinig zinvol is hierop stuk voor stuk in te gaan. Uw besluit om het over te dragen aan de 
afdeling Vastgoed laat ik graag over aan de wethouder Vastgoed om daarop in te gaan.  
Dan de motie De s is van strategisch en van scenario’s. Bij de nieuwe verordening 
Onderwijs hebben we afgesproken jaarlijks een JOP, een jaarlijks 
onderwijshuisvestingsplan op te stellen. Dat gaat over de voortgang van 
onderwijshuisvesting. En we hebben afgesproken eenmaal in de vier jaar een Strategisch 
Huisvestingsplan Onderwijs op te stellen. Dat is strategisch van aard en daarin denken we 
over wat er moet gebeuren en denken we na over mogelijke ontwikkelingen. U vraagt 
hier of we ook in scenario’s willen nadenken. De ChristenUnie heeft bij de Kadernota 
aangegeven wat dat dan zou betekenen als we modellen gaan ontwikkelen voor het geval 
het anders is dan we nu verwachten. Ik kan u toezeggen dat wij in 2017 met een 
Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs komen. Daarbij betrekken we dan de nieuwe 
leerlingprognoses en natuurlijk gaan we dan ook kijken hoe we dat duurzaam en voor de 
lange termijn kunnen huisvesten. Dat Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs moet 
strategischer van aard worden dan dat het in het verleden is geweest. Ik denk dat we al 
een enorme slag gemaakt hebben. En met de afspraken die we in de verordening hebben 
gemaakt om eenmaal in de vier jaar een Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs voor te 
leggen, denk ik dat ik u al een heel grote stap tegemoetkom.  
Tot slot de Al Ikhlaas. Ik heb u goed verstaan twee weken geleden in de commissie en 
eigenlijk vorige week bij de Kadernotabehandeling ook nog een keer. Ik heb u gezegd dat 
het een enorme puzzel is. Enerzijds is er het belang van vve waarvan ik in de commissie 
heb gezegd dat ik het belang zie van de vve bij de Al Ikhlaas en dat ik mij daarvoor wil 
inzetten. Maar ik heb gezegd dat er meerdere belangen zijn zoals het belang van het 
Rudolf Steiner College, dan wel de school die tijdelijk moet worden gehuisvest in het jaar 
dat er daar wordt verbouwd. Die puzzels moeten we zorgvuldig op elkaar leggen zonder 
dat het belang van de één het belang van de ander hoeft te schaden. Geïnspireerd door de 
ChristenUnie en door de heer Brander natuurlijk ben ik ook in scenario’s gaan denken. 
Als wij vandaag met elkaar zouden besluiten tot die peuterspeelzaal bij de Al Ikhlaas, als 
we de school de mogelijkheid geven met maximaal twee lokalen te groeien, als we de 
school ook vragen om de nog beschikbare ruimte in de eigen locatie zo goed mogelijk te 
benutten, dan denk ik dat we het in het maximale geval hebben over het gebruik van twee 
lokalen in het rode gebouw waarvan de Rudolf Steiner dan geen gebruik kan maken als ik 
niet een andere oplossing kan vinden voor de herhuisvesting. Twee lokalen. Dat betekent 
in het eerste geval dat we dan voor die twee lokalen capaciteit erbij zouden moeten zetten 
als noodlokalen. De plek is er naast het rode gebouw. Mijn voorstel zou zijn dat we 
vanuit de overtuiging dat we dit doen om de vve bij Al Ikhlaas mogelijk te maken, de 
kosten daarvan, dus voor dat ene jaar van de verbouwing van de Rudolf Steiner te dekken 
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uit de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid. Daarmee ga ik dus eigenlijk een stap 
verder dan u mij vraagt. Over deze oplossing hebben we vandaag met Al Ikhlaas 
gesproken. De school heeft gezegd hierover enthousiast te zijn om binnen deze kaders tot 
een oplossing te komen. We gaan nog verder met elkaar praten over hoe dat er dan 
precies uitziet, maar dat betekent ’ja’ tegen de peuterspeelzaal en zoveel mogelijk de 
groei van Al Ikhlaas te faciliteren. Ik neem overigens afstand van de suggestie dat het zo 
erg zou zijn als je over twee locaties verspreid zit. Optimaal is het niet, maar ook de Ter 
Kleefschool, De Ark, De Zonnewijzer – die ziet op dit moment zelfs over drie locaties 
verspreid – kennen dit. Het is dus niet zo dat we dit Al Ikhlaas aandoen, het is wat heel 
veel scholen op dit moment in Haarlem meemaken en het kan zijn dat het ook een 
oplossing is die we voor Al Ikhlaas moeten kiezen. 
 
De heer AZANNAY: Mee eens. Er zijn in Haarlem verschillende scholen die verspreid 
zitten over meerdere locaties, maar in dit geval is het bijna onlogisch, bijna niet te 
verklaren, niet uit te leggen dat je een stenen gebouw hebt dat vol zit, dat er een meter 
verderop een noodgebouw staat dat je niet mag gebruiken maar dat je moet verhuizen. 
Dat komt ergens anders niet voor. Het gaat om totaal verschillende situaties. 
 
Wethouder SNOEK: Ik wil afstand nemen van de suggestie dat als Al Ikhlaas over twee 
locaties verspreid zou zitten, we de kinderen dan wat aandoen. De handreiking die ik wil 
doen, is dat we de groei faciliteren binnen de bestaande capaciteit. Er is nog ruimte in het 
gebouw met de mogelijkheid om door te groeien in het rode gebouw tenzij we de Rudolf 
Steiner daar voor een jaar moeten huisvesten. Dan zullen we op die plek noodlokalen 
moeten bouwen. Daartoe ben ik bereid als we dat kunnen doen uit de gelden voor het 
onderwijsachterstandenbeleid. 
En dan heel kort nog. De heer Brander refereerde aan de motie over De Piramide 
Boerhaave. Inderdaad, ik zal me daar maximaal voor inspannen. Ik kan niet vooruitlopen 
op de resultaten daarvan, want het moet binnen onze financiële spelregels passen. Ik doe 
nu even aan verwachtingsmanagement. En net zo ga ik aan de slag met de 
onderwijsmoties die door D66 zijn ingediend bij de Kadernota. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dan is het aan wethouder Van der Hoek voor een reactie op de 
motie Schoolgebouwen onderbrengen bij de afdeling Vastgoed. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Schoolgebouwen onderbrengen bij de afdeling Vastgoed. 
Zoals u weet zijn schoolbesturen juridisch eigenaar van de schoolgebouwen. Zodra de 
functie schoolgebouw vervalt, maken wij gebruik van ons zogenaamde economische 
claimrecht en het pand vervalt dan automatisch weer aan de gemeente, lees daarin de 
afdeling Vastgoedbeheer. Dus dat gebeurt al. De afgelopen jaren is de samenwerking 
tussen Vastgoed en Onderwijs geprofessionaliseerd. Men heeft bijvoorbeeld een protocol 
met elkaar afgesproken over de overdracht van die schoolgebouwen wanneer er 
functieverlies optreedt en we kijken ook gezamenlijk naar een professioneel 
portefeuillemanagement. Kortom, aan de strekking van de motie wordt reeds 
vormgegeven en wat ons betreft is de motie overbodig. 
 
De wnd. VOORZITTER: Een interruptie van de heer Boer? 
 
De heer BOER: Een punt van orde. Ik zie dat B en W geen spreektijd meer heeft, maar 
het is natuurlijk onwenselijk dat de heren en dames van B en W niets kunnen zeggen. 
Hetzelfde geldt natuurlijk voor onze vriendin van HartvoorHaarlem. We hebben zo 
pauze. 
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De wnd. VOORZITTER: Het is nog weer anders. Bedankt voor de inbreng, maar u wilt 
ongetwijfeld antwoorden hebben van het college. In die zin is er sprake van enige 
ongelijkheid. U stelt de vragen, u debatteert en de wethouder moet daaraan meedoen. 
Neemt u van mij aan dat ook in het presidium gesproken wordt over de lengte van de 
antwoorden die de wethouders geven. Dat is ook de reden dat we na de zomervakantie 
onze vergaderingen willen evalueren. De opmerking nemen we mee. 
 
De heer GARRETSEN: Ik ben het volkomen eens met de heer Boer. Debatteren gebeurt 
in debattijd. Het gaat om zuivere spreektijd. Ik vind dat u moet meten met de stelregel 
gelijke monniken, gelijke kappen. U moet de raadsleden niet anders behandelen dan 
collegeleden. 
 
De wnd. VOORZITTER: Ik ben het niet met u eens. 
 
De heer AZANNAY: De orde laat ik aan u over, voorzitter, maar ik wil nog wel even 
terugkomen op wat de wethouder zojuist heeft gezegd. U brengt mij in een lastig pakket. 
Ik ben blij met uw handreiking, want mijn motie vroeg in augustus en september naar een 
oplossing te zoeken. Waar een wil is, is een weg. Complimenten, wethouder, en ik ben 
zeker blij te horen dat u dit met het schoolbestuur heeft besproken. Ik ga ervan uit dat het 
schoolbestuur alle ruimte heeft gekregen om echt te kunnen meepraten en te kunnen 
meedenken. Het is geen kwestie van opleggen, het is een kwestie van geven en nemen. 
Maar goed, deze motie dien ik natuurlijk in samen met een aantal andere partijen. Ik weet 
niet hoe zij naar deze uitgestoken hand kijken. 
 
De heer BRANDER: Ik heb geluisterd naar wat de wethouder heeft gezegd. Die komt 
volgens mij meer dan tegemoet aan deze motie, dus ik zou zeggen dat we de motie 
kunnen intrekken. Die wordt feitelijk al uitgevoerd. 
 
De heer AZANNAY: Intrekken, dat bepaal ik zelf wel, maar ik wil wel graag de 
meningen horen. Wethouder, met uw toezegging dat u en het schoolbestuur elkaar hebben 
gevonden en dat u de peuterspeelzaal wilt vestigen en ook de groei van Al Ikhlaas wilt 
faciliteren, is deze motie overbodig geworden. Dank voor uw inzet. En ik bedank ook de 
fracties die hun steun hebben uitgesproken voor de motie. Wij zijn blij met het resultaat. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Om Trots na te spreken, een vraag aan misschien wel 
de beste wethouder van Haarlem. Wij zijn ook tevreden met de antwoorden van de 
wethouder. De motie zei over de motie De S van strategisch en van scenario’s, dat er nog 
nieuwe documenten komen en daarbij mag de wethouder dan aanhaken, maar het gaat 
ons erom dat er verder vooruit wordt gekeken zodra die documenten over huisvesting in 
2017 jaar er komen. En daarbij gaat het dan om verschillende scenario’s waarnaar wordt 
gekeken zodat wij minder snel verrast worden. Wij proefden wel een positieve intentie 
van de wethouder, maar dat is de bedoeling van onze motie.  
 
De wnd. VOORZITTER: Mevrouw Van Zetten, u handhaaft uw motie? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Zeker. 
 
De wnd. VOORZITTER: Prima. De wethouder nog een tweede termijn. Gaat u gang. 
 
Wethouder SNOEK: Een korte reactie nog. Dank aan GroenLinks en mede-indieners van 
de motie. Ik denk dat wij met de oplossing die we hebben gevonden verder gaan dan wat 
u ons vroeg. Het was niet alleen uw motie, maar uw signalen waren twee weken geleden 
duidelijk hoorbaar. Ik heb nu uw steun gekregen voor de dekking. Maar het is ook de 
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opstelling van het schoolbestuur geweest. Daarmee zijn we continu constructief in 
gesprek geweest. En het is ook de stichting die hier het belang van de vve naar voren 
heeft gebracht. En ook de ambtelijke organisatie die zich hiervoor maximaal heeft 
ingespannen. 
 
De VOORZITTER: Wie wil er een stemverklaring afleggen over de motie 
Schoolgebouwen onderbrengen bij de afdeling Vastgoed? 
 
De heer VAN DEN RAADT: Trots Haarlem gaat voorstemmen en waarom? Omdat dit 
gewoon een goede motie is. De wethouder zegt dat er allemaal oude dingen tussen staan, 
maar dat is allemaal niet waar. De Kleine Ringvaart is recent verbouwd. Dat kost ook 
140.000 euro. Dus zo goed is het niet geregeld. Voor de rest valt het mij op dat ... 
 
De wnd. VOORZITTER: U begint aan uw termijn. Wilt u het afronden? 
 
De heer VAN DEN RAADT: Ik rond af, voorzitter omdat het kennelijk te pijnlijk is om 
te zeggen dat het ex-Teyler is. Dan heb ik nog een ander punt van orde. Ik vond de 
opmerking van de VVD totaal terecht. Als de spreektijd op is, moet er met gelijke maten 
worden gemeten, dus ik hoop dat er in de pauze een gelijke oplossing komt. Anders 
kunnen we wel stoppen. 
 
De heer VRUGT: Inhoudelijk herken ik alle punten die in deze motie staan opgesomd. Er 
is een hoop misgegaan zoals er ook heel veel misgaat bij de afdeling Vastgoed. Ik zie het 
onderbrengen bij de afdeling Vastgoed dus niet als een oplossing. 
 
De wnd. VOORZITTER: Wie stemt er voor de motie Schoolgebouwen onderbrengen bij 
de afdeling Vastgoed? Dat zijn SP, HartvoorHaarlem, Trots en de VVD en daarmee is 
deze motie verworpen. 
Dan de motie van De S van strategisch en van scenario’s. Wie wil er een stemverklaring 
afleggen? 
 
De heer NEDERBRAGT: Zoals ik in mijn betoog heb aangegeven, deel ik de zorg die 
achter deze motie schuilgaat. Wij hebben in de woorden van de wethouder voldoende 
kunnen horen dat dit gewoon geregeld wordt en daarom zullen wij de motie niet steunen. 
 
De wnd. VOORZITTER: Niemand meer? Wie stemt er voor de motie De S van 
strategisch en van scenario? Dat zijn PvdA, VVD, Actiepartij, Trots Haarlem, OPH, 
ChristenUnie, HartvoorHaarlem, SP en GroenLinks en daarmee is de motie aangenomen. 
Dan ga ik naar het onderwerp zelf, het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs. Wil 
iemand daarover nog een stemverklaring afleggen? Wie van u stemt in met het voorstel? 
Dat is de raadsbreed.  
Dames en heren, we houden even pauze. [21.45 uur] 
 
De wnd. VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Mevrouw Van Ketel heeft de 
vergadering verlaten en er is een verzoek van de mensen op de publieke tribune gekomen 
die mij hebben gevraagd voor te stellen eerst de moties vreemd te doen. Dan kunnen zij 
naar huis. Ik stel u voor dit verzoek te honoreren, dus dan doen we sowieso eerst de 
moties vreemd en dan kunnen we deze laatste vergadering afsluiten met de drie 
initiatiefvoorstellen. Dat is ook gelijk een heel mooie afsluiting voor dit belangrijke werk. 
Ik zie aan uw lichaamstaal dat u daarmee instemt. 
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17. MOTIES VREEMD 
 
De wnd. VOORZITTER: Dan vraag ik u de moties vreemd in te dienen en dan beginnen 
we met de motie over de IJdijk. De procedure is als volgt. De indiener krijgt de 
gelegenheid de motie toe te lichten; het college reageert; eventueel zijn aanvullende 
vragen nog mogelijk. Zoals u weet is er geen debat bij moties vreemd en daarna gaan we 
stemmen met eventueel nog een stemverklaring van niet-indieners. Dus het tempo ligt 
vrij hoog. 
 
De heer AYNAN: Ik heb vanmiddag de motie gemaild naar de griffie en ik zou het 
waarderen als die nu wordt rondgedeeld. Dan weten we waarover we het hebben. 
 
De wnd. VOORZITTER: Ik heb hier twee moties liggen, 17.1 en 17.2, maar geen motie 
van u. Is de motie wel ingediend? 
 
De heer AYNAN: Dan ga ik de motie snel printen. Ik was ervan uitgegaan dat papierloos 
werken ook echt papierloos is. Dat is dus niet het geval. Ik ga nu snel mijn werk doen. 
Excuses hiervoor. 
 
De wnd. VOORZITTER: Het is niet anders. Dan neem ik u mee naar de motie van de 
VVD over de reddingsbrigade. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Voorzitter, we hebben nu pauze gehad en ik heb u gevraagd 
na de pauze te komen met een oplossing voor die spreektijd van B en W. Heeft u nu een 
oplossing? 
 
De wnd. VOORZITTER: Ja hoor. Een uitstekende oplossing. We gaan gewoon door. 
Anders moet u een ander voorstel indienen en dan gaan we erover stemmen. Als u ons dat 
wilt aandoen, dan moet u dat vooral doen. De weging van de inbreng van het college 
heeft nu eenmaal te maken met het feit dat u antwoorden wilt hebben. U heeft baat bij de 
antwoorden. Bij de moties vreemd en bij de initiatiefvoorstellen kan mevrouw Van Zetten 
weer gewoon meedoen. In die zin is het helemaal niet meer aan de orde. 
 
De heer BOER: Wij hebben de motie natuurlijk aangehouden als een soort stok achter de 
deur en we hebben de wethouder verzocht in gesprek te gaan. Die had al een afspraak 
staan. Misschien is het verstandig eerst de wethouder het woord te geven. 
 
De wnd. VOORZITTER: Wethouder, u wordt uitgenodigd, gaat uw gang. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Ik heb geen spreektijd meer, voorzitter. 
 
De heer BOER: Wij hebben inmiddels begrepen dat u zo belangrijk bent dat u natuurlijk 
altijd mag spreken, dus spreek.  
 
Wethouder VAN SPIJK: In de vorige vergadering heb ik aangegeven dat wij in gesprek 
zijn gegaan met het bestuur en dat er nog een gat lag van 100.000 euro. Wij hebben 
gezegd dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben om dat gat in te lopen. Wij 
hebben gistermiddag rondom lunchtijd een laatste bijeenkomst gehad waarbij we ieder 
50% gaan bijdragen. Ik denk dat dat een mooie uitkomst is. Het moet dinsdag nog in het 
college komen, maar ik ga ervan uit dat dat gaat lukken. Dus dat is eigenlijk een heel 
mooi resultaat. 
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De heer BOER: Wij hadden dat nieuws al vernomen uit de krant. Ik ben heel erg blij dat 
het de wethouder gelukt is overeenstemming te bereiken met de reddingsbrigade. Het 
dossier loopt al heel erg lang. Sinds 2011 houd ik me ermee bezig. De vorige twee 
wethouders is het niet gelukt; u is dat wel gelukt. Dat verdient de complimenten en ook 
mijn dankbaarheid. Dankbaarheid gaat ook uit naar de reddingsbrigade. Die mensen 
hebben daarvoor ook veel inspanning geleverd en ik wens ook nog mijn dank uit te 
spreken naar de voorzitter, op dit moment de heer Visser, want die heeft achter de 
schermen sinds vrijdag ook nog veel werk verricht. Dank allemaal. Ik sluit af met een 
buitenlandse term, cheerio, wethouder, well done. 
 
De wnd. VOORZITTER: De motie is er niet en die is gelukkig ook niet nodig. Dan gaan 
we nu naar de motie van GroenLinks en de PvdA en anderen over de ontwikkeling van 
het Slachthuisterrein. 
 
De heer BERKHOUT: Deze motie dienen we in samen met de PvdA, D66, Actiepartij, 
CDA, Trots Haarlem, HartvoorHaarlem, OPHaarlem, een hele mond vol. Met deze motie 
maken we als raad een belangrijke stap. We kiezen er namelijk met een grote 
meerderheid voor om de Popschool en de oefenruimtes een plek te geven op het 
Slachthuisterrein. We geven hierbij de kaders mee voor het college voor dit terrein, de 
beroemde functiemix. Het Slachthuisterrein moet een plek worden waar wonen, werken, 
muziek en cultuur met elkaar vermengd worden. Een culturele broedplaats waar 
creativiteit mensen met elkaar verbindt. Met deze keuze maken we heel helder aan de 
wethouder hoe hij het terrein aan de man moet brengen. Dat is een duidelijke wens van de 
raad en dat geeft een duidelijke zekerheid aan marktpartijen en projectontwikkelaars. In 
de motie vragen wij wel wat. Niet alleen zetten we de kaders neer en spreken we de wens 
uit dat de Popschool binnen afzienbare termijn een mooie plek krijgt in de centrale hal, 
ook vragen we hiermee zo snel mogelijk te beginnen. We verzoeken het college middels 
een aantal onderzoeken op tafel te krijgen wat er kan en wat er nodig is. Dit sluit in onze 
optiek grotendeels aan bij de brief van wethouder Van Spijk van afgelopen dinsdag. Wij 
wijzen met deze motie als raad de kant op die de gemeente met het Slachthuisterrein moet 
inslaan. Wij hopen dan ook dat de wethouder ons zo spoedig mogelijk na het reces met 
aanvullende informatie tegemoetkomt om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.  
 
Motie Ontwikkeling Slachthuisterrein 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 2 juli 2015, 
 
constaterende dat: 

 de raad in 2012 een stedenbouwkundige visie heeft vastgesteld voor het 
Slachthuisterrein; 

 het op basis van een eerste verkenning technisch mogelijk lijkt dat de Popschool in de 
centrale hal E kan worden gehuisvest; 

 de gemeente een inspanningsverplichting heeft op de Popschol duurzaam te 
huisvesten, bij voorkeur in combinatie met oefenruimtes; 

 in de commissievergadering van 17.06.2015 een meerderheid van de raad zich heef 
uitgesproken voor het scenario waarbij wordt uitgegaan van een functiemix. Dat 
impliceert een combinatie van cultuur (waaronder Popschool en oefenruimte), 
creativiteit, wonen en werken; 

 met de ontwikkeling van het Slachthuisterrein heel Haarlem-Oost een stevige impuls 
krijgt, wat aansluit bij de ambities van de Ontwikkelstrategie Oost; 
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overwegende dat: 

 een duurzame huisvestingsoplossing voor de Popschool dient te worden gerealiseerd; 

 het van belang kan zijn voor de verdere ontwikkeling van het Slachthuisterrein dat de 
gemeente een eerste stap zet op dit gebied; 

 
besluit: 

 het college te verzoeken de komende maanden nader bouwkundig en financieel 
onderzoek te verrichten naar de ontwikkelmogelijkheden rond bovengenoemde 
functiemix op het Slachthuisterrein; 

 tevens te onderzoeken of er specifiek voor culturele organisaties kansen liggen om 
zich in het Slachthuis te vestigen; 

 hierbij expliciet de duurzame vestiging van de Popschool in combinatie met 
oefenruimten op het Slachthuisterrein te onderzoeken en daarbij uit te gaan van de in 
de in de brief van de wethouder (150626) gestelde realisatietermijn van 1,5-2 jaar; 

 in september de resultaten van de onderzoeken binnen de geldende financiële kaders 
van het kasstroomplafond aan de raad te presenteren. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Naar aanleiding van de vorige commissiebehandeling hebben 
wij zo snel mogelijk een ruimtelijke schets laten maken om te kijken of het überhaupt 
past op het Slachthuisterrein. Dat stuk hebben we naar u opgestuurd. In het stuk ziet u dat 
het technisch lijkt te passen, hoewel er nog wel wat vervolgonderzoek moet plaatsvinden. 
Tegelijkertijd geven wij een aantal ‘maren’ aan vanuit de financiële kaders etc. Ik denk 
dat we met deze motie een goede opdracht hebben om nu een stap te zetten. Wij gaan ons 
best doen qua tijd. September heeft ook mijn voorkeur, maar of we dat helemaal gaan 
redden? Het kan ook oktober worden, maar we willen er in ieder geval hard mee aan de 
gang. 
 
De heer VAN DEN RAADT: In hoeverre geeft deze motie ook de wens van 
omwonenden weer? Die hebben natuurlijk ook een enquête gehouden. Zij willen echt wel 
die mix, maar natuurlijk niet de Popschool in de centrale hal. Dus in hoeverre vindt u dat 
deze motie recht doet aan wat de omgeving eigenlijk van het Slachthuisterrein vindt? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Ik denk dat we dat gewoon moeten meenemen in het onderzoek. 
Ik heb wel in de eerste reactie gehoord dat men die mix een interessant gegeven vindt. Ik 
zal dit meenemen en omwonenden daarbij betrekken. 
 
De wnd. VOORZITTER: Nog een vraag? 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): De financiële consequenties van deze motie. Begrijp ik 
hieruit dat de wethouder zich ook committeert aan het extra geld dat het gaat kosten of 
staat dat wat de wethouder betreft nog helemaal open?  
 
Wethouder VAN SPIJK: Nee, volgens mij wordt er niet gesproken over extra geld. Het 
laatste besluitpunt zegt dat de raad in september de resultaten van de onderzoeken binnen 
de geldende financiële kaders van het kasstroomplafond aan de raad moet presenteren. 
 
De wnd. VOORZITTER: We gaan over tot de stemverklaringen. Wie wil er een 
stemverklaring afleggen? 
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De heer VAN HAGA: Op de eerste motie die werd uitgedeeld, stond ons logo nog wel, 
maar vanwege de stemverklaring is die er heel even af en daarna kan die er weer op. Het 
is natuurlijk een prima motie, maar misschien is het Slachthuis wel wat groter dan alleen 
de Popschool. Daarbij wil ik een kanttekening maken. De VVD is tegen de sluiting van 
de Egelantier zonder plan. Dat hebben wij al gezegd. De VVD vindt dat hele Klein 
Heiligland een onzalige oplossing. De VVD wil net als de meeste partijen hier een goede 
oplossing voor een cultureel centrum in de stad en dat idee hebben wij nog steeds. Het 
zou heel mooi in het Slachthuis kunnen, maar het Slachthuis is wel veel groter dan alleen 
die Popschool. Dat kan prachtig betaald worden door dat woningbouwproject dat allang 
is getekend door onze gewaardeerde stadsbouwmeester. En natuurlijk moet ook de 
Popschool daar een plaats krijgen, maar om daarvan nu te benoemen dat die in de centrale 
hal moet, dat gaat te ver. De opdracht moet misschien gewoon wat ruimer zijn. Het 
voordeel van een cultureel centrum in het Slachthuis is natuurlijk dat wij geen culturele 
kaalslag op korte termijn krijgen, dat de Egelantier en Klein Heiligland uiteindelijk 
verkocht kunnen worden en dat we eindelijk dat culturele centrum hebben. Dus de oproep 
aan onze wethouder is: neem dit cultureel centrum mee in het onderzoek en maak het niet 
te eng in die zin dat het niet alleen hoeft te gaan over de Popschool. De VVD zal voor 
deze motie stemmen met dank aan de opstellers, waaronder overigens ook de heer Sidney 
Visser van de PvdA. Heel goed. 
 
De wnd. VOORZITTER: U heeft uw D66-collega geëvenaard in de lengte van uw 
stemverklaring. Het staat wat dat betreft 1-1. Daarom liet ik u even gaan. Wie nog? 
 
De heer BLOEM: Ook ons logo staat niet op deze motie, omdat wij er ook iets over 
willen zeggen. Even kijken of ik het 1-1-1 kan maken. Wij stemmen voor omdat wij niet 
te beroerd zijn om een probleem op te lossen wat de coalitie veroorzaakt met de sluiting 
van de Egelantier. Dan denken wij graag mee in oplossingen. Wij stemmen ook voor, 
omdat deze motie nog wel ruimte overlaat voor de definitieve invulling. Het werd al 
gezegd: draagvlak in de omgeving is ook van groot belang. De signalen zijn nu dat de 
Slachthuisbuurt not amused is door deze verrassing in haar ogen. We stemmen nu niet in 
met hoe die komt, waar die komt, maar wij geven als duidelijke onderzoeksrichting mee 
dat deze Popschool er moet komen. Daarom zullen wij met deze motie instemmen. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Juist in verband met dat draagvlak stemmen wij tegen 
deze motie, ook omdat deze motie financiële consequenties heeft. Nu heeft de raad zich 
natuurlijk uitgesproken dat ze de Popschool daar graag wil. Daarmee heeft de raad zelf 
een financiële claim gelegd die nog erg onzeker is. Juist gezien die financiële claim 
vinden wij deze motie nog te ver gaan. Wij wachten het onderzoek af en we zien dan wel 
weer. Een onduidelijke financiële claim en daarom stemmen wij tegen. 
 
De wnd. VOORZITTER: Wie stemt in met de motie Ontwikkeling Slachthuisterrein? Dat 
is raadsbreed met uitzondering van de ChristenUnie. Aangenomen. Mijnheer Aynan, bent 
u zo ver? De motie wordt nu uitgedeeld. 
 
De heer AYNAN: Excuses voor de vertraging mijnerzijds en dank voor het begrip 
uwerzijds. Er ligt een goed plan voor, een definitief ontwerp voor Spaarndam-West maar 
het kan nog net iets beter als wij de snelheid van het verkeer op de dijk zouden beperken 
tot de 30 km zoals die weg wordt ingericht. We hebben ook gezien dat de meeste 
inspraakreacties over die snelheidsbeperking gaan. Met deze motie, mede ingediend door 
OPHaarlem, Actiepartij, HartvoorHaarlem, Trots Haarlem, D66, VVD en CDA – dus die 
mogen allemaal niks meer zeggen – vragen wij om fysieke maatregelen die de snelheid 
van het verkeer op de dijk in Spaarndam-West daadwerkelijk beperken tot 30 km. 
Overigens volledig in overeenstemming met de inrichting van het definitief ontwerp. Dit 
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is ook in overeenstemming met het uitgangspunt van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie. Dan citeer ik: “30 km-zones dienen zo veel mogelijk zelfhandhavend te zijn. Dat 
betekent dat de weg zo ingericht dient te zijn, dat te hard rijden zo goed als onmogelijk 
is.” Onze stelregel als PvdA is dat we het goed moeten doen als we iets doen en dat is 
waarom deze motie heel simpel vraagt. Dank u wel. 
 
Motie Rustig aan op de dijk 

 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 juli 2015,  
 
overwegende dat: 

 pp de dijk in Spaarndam-West regelmatig te snel wordt gereden; 
 

constaterende dat: 

 in het definitief ontwerp voor Visserseinde, Spaarndammerdijk en IJdijk extra 
maatregelen nodig zijn om de snelheid uit het gemotoriseerd verkeer te halen; 

 er sinds 8 november 2012 een breed aangenomen raadsmotie ligt die expliciet vraagt 
om op de dijk in Spaarndam-West snelheidsremmende maatregelen te treffen; 

 
verzoekt het college van B en W om: 

 naast de visuele maatregelen zoals de 30 km-inrichting, extra fysieke maatregelen te 
treffen die het verkeer door Spaarndam-West langzamer doen rijden. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Wethouder SIKKEMA: We hebben over het definitief ontwerp in de commissie 
uitgebreid gesproken waarbij we ook met elkaar hebben gezegd dat dit wel een heel mooi 
voorbeeld is van SAMEN DOEN! Er is anderhalf jaar lang met de werkgroep over 
gesproken en er zijn toen zorgen geuit over de snelheid op de dijk. Die zorgen nemen wij 
natuurlijk heel serieus. Ik zie uw motie. Ik heb in een brief die ik u gisteren heb gestuurd, 
een aantal suggesties gedaan. Ik wilde kijken of er nog andere mogelijkheden zijn. Ik zal 
ervoor zorgen dat ik bij de eerste werkgroepbijeenkomst ook zelf aanwezig ben om er 
echt voor te zorgen dat dit hoog op de agenda komt. Daarmee neem ik deze motie over, 
dat binnen het definitief ontwerp dat aan u is voorgelegd, wij gaan kijken of er nog andere 
maatregelen te nemen zijn om de snelheid te verminderen.  
 
De heer AYNAN: Dank u wel, wethouder, voor uw reactie en de toezegging. Ik ga het 
heel simpel maken. Deze motie vraagt om fysieke maatregelen die de snelheid beperken 
tot 30 km. Gaat u die fysieke maatregelen treffen of niet? U spreekt over ‘binnen de 
mogelijkheden die’. Neemt u nu de motie over? Ik wil daarover een heel heldere 
uitspraak van u hebben. 
 
Wethouder SIKKEMA: Ik heb gezegd dat ik de motie overneem. 
 
De heer AYNAN: Prima. Dank u. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Ik constateer toch de trend dat wethouders moties die 
worden ingediend, overnemen en ik zou u willen verzoeken die trend door te zetten. Gaat 
u die trend doorzetten? 
 
Wethouder SIKKEMA: Dan moet ik u nu toch heel erg teleurstellen. Het gaat nu toch 
over betalen per minuut. Daarover hebben we in de commissie heel uitgebreid gesproken 
en ik heb gezegd dat het uitgangspunt is dat het kostenneutraal is. Ik heb daaraan 
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toegevoegd dat we er niet aan hoeven te verdienen. Laten we nu met deze pilot kijken hoe 
het werkt en dan gaan we daarna kijken hoe we het op een andere manier kunnen 
vormgeven. Ik ontraad deze motie. 
 
De wnd. VOORZITTER: Nee, zo snel gaat het niet, wethouder. Ik dacht dat u een grapje 
maakte. We hadden het nog steeds over de snelheid in Spaarndam. Iemand nog een 
vraag? Dat betekent dat ik de heer Aynan moet vragen wat hij doet met deze motie na de 
toezegging die klip en klaar is. 
 
De heer AYNAN: Na de keiharde toezegging van het college en met de bewoners op de 
tribune als getuige zullen we deze motie intrekken. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik zou het wel netjes vragen of wij daarmee instemmen. We 
hebben die motie met z’n allen ingediend. 
 
De wnd. VOORZITTER: Nu ben ik weer, want ik word aangesproken op een directe 
manier. Mevrouw Van Zetten heeft gelijk.  
 
De heer AYNAN: Voorzitter, dan heb ik een paar seconden schorsing nodig om met de 
mede-indieners te overleggen.  
 
De wnd. VOORZITTER: Dan schors ik de vergadering voor een paar seconden. 
[22.35 uur].  
 
De wnd. VOORZITTER: De seconden zijn om. Ik heropen de vergadering.  
 
De heer AYNAN: Na goed overleg hebben we samen besloten de motie in te trekken en 
we zullen het college aan de toezegging houden. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we nu naar de motie vreemd Betaald parkeren per minuut: 
eerlijk is eerlijk. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Ooit is er een motie ingediend en die luidde: motie Betaald 
parkeren per minuut. Dan kan het zijn dat je denkt dat je weet waarover het gaat als je de 
titel leest, maar ik schat in dat mijn collega’s heel intelligent zijn en alles lezen. Daarin 
werd aan het college gevraagd als tweede punt ons er zo spoedig mogelijk heen te leiden 
zodat de gebruikers van de Haarlemse parkeergarages zo spoedig mogelijk slechts betalen 
voor de daadwerkelijke tijd gedurende waarvan zij gebruikmaken van de parkeergarage. 
Het punt daarboven is wel heel interessant, want daar staat dat het college zo spoedig 
mogelijk overgaat op rechtvaardige berekening van parkeerkosten in de Haarlemse 
parkeergarages. Er staat dus niet dat betaald parkeren per minuut moet worden 
uitgevoerd. Zo heet de titel wel, maar er staat rechtvaardige berekening van de tarieven en 
alleen betalen waarvoor je staat geparkeerd. Daarom komt Trots Haarlem met deze 
prachtige motie. En ik dank alle schaduwraadsleden en fractieassistenten die erbij hebben 
geholpen. De motie vraagt rechtvaardige tarieven te gaan toepassen bij het parkeren. 
Rechtvaardig betekent dan dat je betaalt voor waar je staat en dat je betaalt voor wat je 
gebruikt, dus € 1,60 delen door 39 minuten. Nu is bij het vorige onderwerp net een 
toezegging gedaan en ik heb geconstateerd dat er in de commissie ook een toezegging is 
gedaan. Als er genoeg winst gemaakt werd, zouden de tarieven weer teruggaan. Vandaag 
echter heb ik een brief zien langskomen waarin dat helemaal niet wordt genoemd. Ik ben 
blij dat u dan misschien stopt met toezeggen. Misschien zegt u wel dat u vandaag het 
toezeggen doorbreekt met deze motie, want ik zie dat je er weinig aan hebt en dat het 
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beter is de motie in te dienen zodat iedereen voor kan stemmen en dat we parkeertarieven 
hebben die rechtvaardig zijn. Daarvoor was die hele motie ooit bedoeld. 
 
Motie Vreemd Betaald parkeren per minuut: eerlijk is eerlijk 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 juli 2015, 
 
constaterende dat: 

 beide moties met betrekking tot betaald parkeren per minuut vroegen om het 
rechtvaardig toepassen van parkeertarieven; 

 
verzoekt het college: 

 bij het berekenen van het te betalen bedrag per minuut uit te gaan van het bedrag 
€ 1,60 gedeeld door 39 minuten. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Wethouder SIKKEMA: Volgens mij heb ik net al mijn reactie gegeven, op het verkeerde 
moment weliswaar. We hebben het hierover in de commissie uitgebreid gehad. 
Kostenneutraal staat centraal. Het wordt wel eerlijker verdeeld. Iedereen betaalt voor de 
tijd dat hij daar staat. En hebben gezegd dat we de pilot gaan bekijken. Die moet 
kostenneutraal zijn. We hebben ook gezegd dat we er niet aan hoeven te verdienen. Als 
uit de pilot blijkt dat er toch flink aan verdiend wordt, dan gaan we de tarieven aanpassen. 
 
De heer VAN DEN RAADT: De definitie van pilot en waarom de toezeggingen die u in 
de commissie heeft gedaan nu helemaal niet worden genoemd in de brief die wordt 
rondgestuurd naar Haarlem Centraal en wijkraden? 
 
Wethouder SIKKEMA: Dat laatste weet ik niet. Als u dat wilt, dan gaan we dat alsnog 
doen. Als ik die toezegging hier doe, dan kunt u daarop vertrouwen. Dat weet u. Over 
definities van pilots wil ik graag in Koops met u van gedachten wisselen, maar nu niet. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Dan zal ik voorlezen wat de definitie is van een pilot, want 
het valt me op dat helemaal niemand weet wat een pilot is. Een pilot is een klein 
vooronderzoek naar de variabelen die je gaat gebruiken in het hoofdonderzoek. Dat is een 
pilots. 
 
De heer AYNAN: Een reactie, want u zegt, als ik een toezegging doe, dan ga ik ervan uit 
natuurlijk. De brief die vanmiddag echter is gestuurd naar aanleiding van deze motie 
bevat toch een aantal, zeg maar, toezeggingen. Ik zou het heel erg waarderen als de 
toezegging die nu keihard gedaan is, ook in die brief wordt vermeld. We kunnen elkaar 
wel vertrouwen op elkaars blauwe ogen, maar ik heb het liever zwart-op-wit. Ik zou graag 
zwart-op-wit de toezegging krijgen dat het volgende naar de commissie wordt 
gecommuniceerd: als de tarieven zoals die in de pilot worden gehanteerd, toch meer 
opbrengst blijken te genereren dan geraamd, dat we dan het tarief ook in de pilot naar 
beneden kunnen bijstellen. 
 
Wethouder SIKKEMA: Ja, dat is prima. 
 
De heer AYNAN: Dank u wel voor deze toezegging.  
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Naar aanleiding van de opmerking van Trots wil ik 
Trots toch in een ding gelijk geven en ik wil daarover een vraag stellen. In die brief van 
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vandaag staat dat de tarieven zijn gebaseerd op het huidige tarief. Dus er staat geen 
enkele toelichting. Ik zie de eerste burger al komen die het gaat narekenen en die zegt dan 
dat dit duurder is. Er staat helemaal geen uitleg bij en daarmee creëert u uw eigen 
tegenstand. Ik vind het jammer dat in die brief niet iets meer uitleg staat, waardoor 
mensen die het gaan narekenen, het ook kunnen snappen. Ik zou de wethouder willen 
uitdagen om dit soort brieven, die toch heel gevoelig liggen, leesbaarder te maken juist 
om onnodige weerstand te voorkomen. 
 
De wnd. VOORZITTER: Mijnheer Visser, dit was een statement en dit was absoluut 
geen aanvullende vraag. Zo hollen we ons eigen instrument uit. Alstublieft. Wie nu nog 
een aanvullende vraag? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Wethouder, heeft u de brief wel goed gelezen, want ik vat de 
brief ook op een andere manier op dan we hadden afgesproken? 
 
Wethouder SIKKEMA: Ik heb de brief vandaag inderdaad gezien. Zoals gezegd komt er 
een nieuwe brief met een zin daaraan toegevoegd. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: U heeft die gezien maar niet gelezen? 
 
De wnd. VOORZITTER: We gaan over tot stemming. Wie wil er een stemverklaring 
afleggen over de motie Betaald parkeren per minuut: eerlijk is eerlijk? 
 
De heer BOER: Wij hebben vierenhalf jaar geleden met z’n allen vastgesteld dat de 
Haarlemmers in de parkeergarages te veel betaalden en we wilden graag betalen per 
minuut ingevoerd hebben. Dat lijkt heel simpel. Ik denk dan: pak het uurtarief, deel het 
door zestig minuten en je hebt het minutentarief. Nee, zegt de gemeente, dan krijgen we 
minder opbrengsten. Dat was nu net het punt. De Haarlemmers betaalden te veel, dat 
moet minder worden en de consequentie daarvan is dat de gemeente minder opbrengsten 
heeft. Dus, ik stel vast dat het college en het college daarvoor vierenhalf jaar nodig 
hebben gehad om een oplossing te bedenken die niet voldoende is. Nu ligt er iets voor 
wat helemaal niet eerlijk is. Wij steunen van harte de motie van Trots. Betalen per minuut 
betekent het uurtarief delen door zestig minuten. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Volgens mij hebben we al een paar keer voor deze motie 
gestemd en deze raadsbreed aangenomen, dus ik begrijp werkelijk niet waarom we in die 
brief moeten lezen dat het nu toch weer anders wordt opgevat. Het is een flipflopbeleid en 
ik steun deze motie van harte om het nog maar eens een keer duidelijk te maken aan het 
college. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Ik stem tegen omdat wij tevreden zijn met de 
toezeggingen van de wethouder. 
 
De heer DE GROOT: Hier nog even de boekhouder van de coalitie. D66 is groot 
voorstander van parkeren per minuut en wij zijn zeer tevreden met de pilot die nu 
financieel gedekt, wordt uitgevoerd. Wij zijn tevreden met de toezeggingen van de 
wethouder en wij stemmen tegen deze motie. 
 
Mevrouw KLAZES: Dat geldt ook voor ons. Wij zijn tevreden met de toezeggingen van 
de wethouder dus ook wij zullen deze motie niet steunen. 
 
De heer BLOEM: De SP steunt deze motie van harte, want juist als je onderzoek doet, 
kun je gaan kijken en er zijn partijen die zeggen dat er geen dekking voor is dus we 
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moeten gaan schuiven met de posten. Laten we het dan ook meteen rechtvaardig doen. Ik 
begrijp eigenlijk niet waarom andere partijen hiermee niet instemmen. 
 
De heer AICHI: Gezien de toezeggingen van de wethouder stemmen wij tegen. 
 
De heer AYNAN: Vorige week hebben we hier in de commissie met z’n allen, en dat 
meen ik echt, geworsteld over het dilemma tussen rechtvaardigheid en rechtmatigheid. 
We hebben met z’n allen eigenlijk wel ingestemd met deze pilot en ik heb de heer Van 
den Raadt op de man af gevraagd vorige week en dan citeer ik: “Mijnheer Van den Raadt, 
geeft u deze pilot het voordeel van de twijfel?” En dan zegt de heer Van den Raadt: 
“Natuurlijk geef ik deze pilot het voordeel van de twijfel. Dan vind ik het eerlijk gezegd 
niet netjes – en dan druk ik me nog netjes uit – om dan achteraf een week later met deze 
motie te komen. Uiteraard zullen wij deze motie niet steunen, want wij wachten de pilot 
af en over een half jaar weten we waar we aan toe zijn. 
 
De wnd. VOORZITTER: Wie van u steunt deze motie? Dat zijn VVD, Actiepartij, Trots 
Haarlem, HartvoorHaarlem en de SP en daarmee is de motie niet aangenomen. 
 
 
16. TOELICHTING INITIATIEFVOORSTELLEN 
 
De wnd. VOORZITTER: We zijn bijna aan het einde gekomen en we zijn erin geslaagd 
om deze laatste vergadering voor het reces af te ronden met drie initiatiefvoorstellen. Dat 
betekent dat we een changement hebben achter deze tafel. We gaan traditiegetrouw 
ruimte maken voor de initiatiefnemers. Dan hebben we de heer Garretsen en de heer 
Bloem en mevrouw Sterenberg. Het tweede voorstel gaat de heer Visser doen van de 
ChristenUnie en vervolgens krijgen mevrouw Klazes en de heer Brander het woord voor 
het derde voorstel. De procedure is als volgt. Het initiatief wordt toegelicht. Uiteindelijk 
is het zo dat het initiatief, voorzien van een preadvies van het college, na het reces in de 
commissies geagendeerd zal staan. Ik geef u het woord. 
 

INITIATIEFVOORSTEL PILOT VERMINDERING ADMINISTRATIEVE 
LASTENDRUK VRIJGEVESTIGDEN 

 
Mevrouw STERENBERG: Zoals u weet, wordt sinds 1 januari 2015 de psychologische 
en psychiatrische zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar niet meer vergoed vanuit de 
Zorgverzekeringswet en is men voor de organisatie en vergoeding van de psychische zorg 
aangewezen op de gemeente. De gemeente is hiermee volledig verantwoordelijk 
geworden voor de financiering van de jeugdzorg en voor de administratie die daarbij 
hoort. Op 30 oktober 2014 is in de raad de motie Vermindering administratieve 
lastendruk aangenomen. Met deze motie heeft het college de opdracht gekregen om in 
overleg met betrokkenen te onderzoeken in hoeverre de administratieve lastendruk voor 
hulpverleners in de jeugdzorg met ingang van 1 januari 2016 kan worden verlaagd. 
Daarnaast werd bij de behandeling van de motie door ons voorgesteld om het oude 
systeem van afrekenen per zitting als pilot in te voeren bij de vrijgevestigden. Volgens 
ons kan dit een besparing in geld en tijd opleveren, een ontwikkeling die de 
bezuinigingsslag op de budgetten kan verzachten. Omdat de wethouder hier niet 
onwelwillend tegenover stond, zijn wij met behulp van ambtelijke ondersteuning een 
werkgroep gestart om te bedenken hoe wij hieraan door middel van een pilot vorm 
zouden kunnen geven. We zijn mevrouw Van Liefland dan ook zeer dankbaar voor haar 
ambtelijke ondersteuning. Daarnaast hebben we veel gehad aan de input van de drie 
vrijgevestigden die ook deelnamen aan de werkgroep. De opzet voor de pilot is met uitleg 
van de deelnemers van de werkgroep in de algemene ledenvergadering van de vereniging 
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van 0-23 vrijgevestigden besproken. De meerderheid van de 20 aanwezige leden was 
bereid om mee te doen. Na akkoord door de raad lijkt het ons verstandig om alle 
vrijgevestigden officieel aan te schrijven waardoor we aan de slag kunnen met een pilot 
met ongeveer 25 deelnemers. De vraag is natuurlijk waarom wij denken dat deze pilot een 
besparing van tijd en geld kan opleveren. Dat gaat de heer Garretsen u toelichten.  
 
De heer GARRETSEN: Ik ga over de tijd en het geld. Zoals u weet maken de therapeuten 
in de jeugdzorg nog steeds gebruik van het computersysteem van de zorgverzekeraars, 
VeCoZo heet dat. Er zijn in de jeugdzorg twee soorten therapeuten, therapeuten van de 
basisgezondheidszorg, GGZ-therapeuten, en de specialistische therapeuten, psychiaters 
en dergelijken. De basis-GGZ-therapeuten moeten nu aan het computersysteem 
doorgeven of ze een dagbehandeling, een korte, middellange of een intensieve therapie 
gaan geven en ze krijgen per soort therapie een vast bedrag. Bij de specialistische 
therapeuten ligt dat een stuk ingewikkelder. Zij krijgen betaald volgens de roemruchte 
diagnose-behandelcombinatie. De verzekeraars hebben per diagnose die een psychiater 
kan stellen, vele honderden zorgprestaties ontwikkeld. Deze prestaties zijn gebundeld in 
124 soorten producten. In de declaratie moet worden aangegeven welke 
behandelcombinatie is gebruikt, maar ook welke handelingen zijn verricht. Ook 
administratieve handelingen worden daaronder vergoed. Om de therapie vergoed te 
krijgen is het invullen van ingewikkelde formulieren, declaratieformulieren, noodzakelijk. 
Dat kost extra tijd. Nog veel meer tijd kost het vooraf bijhouden van de handelingen die 
de therapeut heeft verricht. Stelt u voor dat u geen raadsvergoeding meer krijgt, maar dat 
u per uur wordt betaald en dat de burgemeester van u vraagt om uw handelingen, uw 
werkzaamheden bij te houden. Dus dan moet u aangeven hoeveel tijd de raadsvergadering 
u heeft gekost, een fractievergadering, een commissievergadering, hoeveel overleg u 
heeft gehad met andere fracties, of u overleg heeft gehad met inwoners, u moet uw 
telefoonkosten opgeven, enzovoorts. U moet dan elke dag minuten gaan schrijven. Dat 
hoeft niet meer als gedeclareerd gaat worden per zitting. Nogmaals, tijdsbesteding aan 
administratie wordt dan niet meer vergoed. We hebben ook de aanmeldings- en de 
declaratieformulieren sterk vereenvoudigd. Het levert de gemeente een besparing per 
behandeling op en voor de therapeuten betekent dit dat ze meer tijd overhouden voor het 
geven van therapie. Dat is een win-winsituatie. Als de proef slaagt, dan kan worden 
bekeken of het nieuwe declaratiesysteem ook voor de nieuwe therapeuten die bij 
instellingen werken, kan worden vergoed. Wij verzoeken dan ook om ons initiatief in de 
commissie te bespreken tezamen met het preadvies van het college. Tot slot wil ik de 
ambtenaar die nu op de tribune zit en die vier maanden lang ons heeft ondersteund, van 
harte danken voor die ondersteuning: mevrouw Liefland. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dank voor uw woorden. Uw initiatief is bij dezen ingediend. 
Na het reces komt het allemaal weer terug met een preadvies in de commissie. Dan is het 
woord aan de heer Visser van de ChristenUnie voor zijn initiatiefvoorstel. 
 

INITITATIEVOORSTEL QUICK WINS VOOR BUUV 
 

De heer VISSER (ChristenUnie): Ons initiatief, ik zeg ons initiatief, want ik heb dit 
samen geschreven met mijn schaduwraadslid Rosa Bart, ons initiatief heeft een iets ander 
karakter dan het vorige initiatief omdat het eigenlijk een bundeling is van meerdere 
voorstellen. De aanleiding is eigenlijk dat ik in de raad een paar keer heel kritisch ben 
geweest over BUUV. Ik realiseerde me dat ik wel kritisch kan zijn en aan de zijlijn kan 
gaan staan roepen, maar dan moet ik ook zeggen hoe het anders kan. Dan kan ik wel 
zeggen dat we moeten stoppen met BUUV, maar ik heb ervoor gekozen me er eerst eens 
verder in te verdiepen. Toen ik dat deed, zag ik ook de mooie kant van BUUV. Laten we 
dit initiatief ook een kans geven en laten we kijken hoe we het de komende tijd nog beter 
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kunnen maken. Als we in 2017 zo ongeveer alles in het sociale domein gaan evalueren, 
dan kunnen we ook zien dat we er alles aan hebben gedaan om het nog beter te maken. 
Wij blijven kritisch over de financiën, maar we zien ook heel mooie initiatieven in andere 
gemeenten waarvan wij kunnen leren en waarvan wij BUUV beter kunnen maken, net 
zoals andere gemeenten weer van ons kunnen leren over onze ervaringen met BUUV. 
Wat dat betreft hebben we dus een bundeling van een aantal voorstellen gedaan en we 
zien uit naar de reactie van het college. Wij stellen voor om het verder te behandelen in 
de commissie. Ik zal nog even ons doel noemen. Ons doel is dat BUUV een betere 
bekendheid en bereik in de stad gaat krijgen, dat de BUUV-aanpak efficiënter wordt en 
dat we BUUV nog beter gaan inbedden binnen de andere activiteiten en 
communicatiemiddelen van de gemeente. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank voor uw initiatief. Het wordt ongetwijfeld vervolgd. Dan 
komen we bij het derde initiatiefvoorstel. Het woord is aan mevrouw Klazes en de heer 
Brander, GroenLinks en de PvdA. 
 
 

INITIATIEFVOORSTEL SIGNALEER.SOCIAALDOMEIN 
 
Mevrouw KLAZES: Ik wil graag samen met mijn collega Martien Brander van de PvdA 
kort het initiatiefvoorstel Signaleer.sociaaldomein toelichten dat bij dezen wordt 
voorgelegd door GroenLinks, PvdA, Actiepartij en SP. Het initiatiefvoorstel is het 
vervolg van twee eerder ingediende moties van de Actiepartij en GroenLinks waarin werd 
gevraagd om een meldpunt Sociaal domein, respectievelijk lokaal en regionaal. Er zou 
een punt moeten zijn waar in deze periode waarin de decentralisaties hun beslag krijgen, 
iedereen terechtkan met zijn ervaringen, opmerkingen, tips en klachten op het gebied van 
het sociaal domein. Die moties kregen een vervolg in een collegebesluit, maar de leden 
van de commissie Samenleving waren unaniem van oordeel dat deze uitwerking geen 
recht deed aan de strekking van de moties. Het collegevoorstel verdween dan ook, maar 
daarmee niet de wens van invulling van de moties. De PvdA en GroenLinks zagen hierin 
een uitdaging om deze wens op dit punt helder te formuleren en het resultaat van deze 
uitdaging ligt nu voor in dit initiatiefvoorstel Signaleer.sociaaldomein. Overigens komt 
deze taalkundige vondst van mijn collega Brander. Dat is mooi gevonden en hij gaat het 
initiatief inhoudelijk toelichten. 
 
De heer BRANDER: Ook maar heel kort, want u kunt dat natuurlijk allemaal gewoon 
lezen. Het gaat ons erom dat er een onafhankelijk en zelfstandig signaleerpunt komt en 
dat we lol gaan maken. Lol maken staat hier voor luisteren, oplossen en leren. Dit jaar 
hebben we die term gestolen of liever gezegd overgenomen van de Ombudsman van de 
gemeente Amsterdam. Die doet ons rapportages toekomen zodat we ook echt als 
gemeenteraad en als commissie op de hoogte zijn van wat er speelt. We hebben in deze 
gemeenteraad al een aantal keren gemerkt dat dat heel erg nodig is. Over de inhoud van 
ons initiatief willen we graag met de commissie spreken. We hebben het college gevraagd 
een preadvies te maken op dit voorstel en we hebben ook gevraagd dit voorstel te doen 
toekomen aan de Participatieraad die ook al een aantal keren advies heeft uitgebracht. We 
willen dat heel graag met u in de commissie bespreken om dit eventueel met 
aanpassingen terug te brengen in de raad ter besluitvorming. Dank u wel. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dank u wel voor uw initiatief. Na het reces komt het een en 
ander weer terug in de commissie voorzien van preadvies.  
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18. TER KENNISNAME MEEGEZONDEN STUKKEN 
 
De wnd. VOORZITTER: Het allerlaatste punt is of u nog iets wilt agenderen. Ik maak u 
erop attent dat de commissies heel vol gelopen zijn. Als u iets wilt agenderen, dat weet u, 
dan moet u dat beargumenteren. En als u dan als raad even scherp wilt zijn op de 
argumenten van elkaar, dan kunnen we dit punt afronden. Wie van u wil een onderwerp 
agenderen? Niemand. 
 
  
19. SLUITING 
 
De VOORZITTER: Hartelijk dank voor het verloop van deze avond. Ik constateer dat er 
geen sprekers meer zijn. Er is nog een glaasje in de refter en van achter de tafel wensen 
wij u een goed reces. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van ………… (in te vullen door de griffie) 
 
 
 
 
Griffier    Voorzitter 


