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OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA BEHANDELING KADERNOTA 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, welkom allemaal. De vergadering is geopend zodat 
we gedurende een aantal dagen de Kadernota kunnen behandelen, het politieke moment 
van het jaar. Voordat we dat gaan doen, moet de raad eerst weer op volle sterkte zijn. 
Daarom zullen we straks eerst overgaan tot invulling van de vacatures die er in de 
tussentijd zijn ontstaan. Dat zal aan de ene kant de heer Nederbragt zijn die we natuurlijk 
al kennen en die tijdelijk mevrouw Dekker van D66 zal vervangen. En het gaat om de 
heer Baaijens die we natuurlijk ook al als schaduwraadslid kennen en die de vacature die 
mevrouw Crul heeft achtergelaten, zal gaan invullen. En dan gaan we natuurlijk ook nog 
twee schaduwraadsleden benoemen. Dat betreft de mevrouw Joyce Jacobsz en de heer 
Gertjan Hulster. Dat vergt dat we een stemcommissie moeten instellen. Ik zou willen 
vragen of de heer Boer, de heer Berkhout en mevrouw Van Loenen dat zouden willen 
doen. We hebben in de vorige vergadering al een commissie tot onderzoek van de 
geloofsbrieven ingesteld onder leiding van de heer Brander en die zou ik straks even het 
woord willen geven om verslag uit te brengen van de bevindingen. Misschien kunnen we 
dat direct even doen.  
 
De heer BRANDER: Voorzitter, dank u wel. De jury bestond dit keer uit mevrouw 
Klazes, mevrouw Van Ketel en mijzelf en zoals wel vaker was het een heel moeilijke 
beslissing. Uiteindelijk heeft de jury besloten dat de heer Baaijens is verkozen tot raadslid 
en de heer Nederbragt tot tijdelijk raadslid. Even alle gekheid op een stokje, want dit gaat 
natuurlijk over serieuze zaken, de commissie bestaande uit mijzelf, mevrouw Klazes en 
mevrouw Van Ketel uit de raad van de gemeente Haarlem in wier handen werden gesteld 
de geloofsbrieven en de verdere bij de Kieswet gevorderde stukken ingezonden door 
Gertjan Nederbragt op maandag 22 juni 2015 tijdelijk benoemd tot 12 oktober 2015 en 
J.M. Baaijens op maandag 22 juni 2015 benoemd tot lid van de raad van de gemeente 
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Haarlem rapporteert aan de raad van de gemeente Haarlem dat de genoemde bescheiden 
zijn onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de genoemden aan alle in de 
Gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert tot hun toelating tot de 
raad van de gemeente Haarlem. Was getekend: Haarlem, 22 juni 2015. En dan 
aansluitend de verklaring over de schaduwraadsleden. Op grond van artikel 5 van de 
algemene commissieverordening worden de volgende personen voorgedragen als 
plaatsvervanger: mevrouw J.G.F. Jacobs voor de heer Vrugt van de Actiepartij en de heer 
G. Hulster voor de heer Baaijens van de Actiepartij. De commissie belast met het 
onderzoek van de geloofsbrieven van de genoemden heeft de geloofsbrieven onderzocht 
en in orde bevonden. De commissie adviseert de raad betrokkenen toe te laten voor de 
benoeming als plaatsvervanger voor de commissie van advies voor de heer Vrugt en de 
heer Baaijens. Was getekend door dezelfde leden van de commissie van onderzoek.  
 
De VOORZITTER: Als het goed is, gaat nu even de stembus rond. U heeft een stembiljet 
op uw tafel liggen en ik verzoek u uw stembiljet daarin te deponeren. Dan verzoek ik de 
stemcommissie hierachter bij de griffier even bij elkaar te komen. Dan nog even iets 
anders. U heeft gezien dat de leden van de Haarlemse Reddingsbrigade aanwezig zijn. 
Die hebben aandacht gevraagd of de bouw van hun clubhuis wat sneller zou kunnen. We 
hebben afgesproken dat we daarover op korte termijn even spreken zodat er zo snel 
mogelijk helderheid komt over de mogelijkheden. Ik denk dat het goed is dat u dat weet.  
Dan schors ik de vergadering even een paar minuten om de stemmen te tellen. 
 
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering en ik geef graag het woord aan de heer 
Berkhout die de commissie heeft voorgezeten. 
 
De heer BERKHOUT: Ik kan u meedelen dat de volledige raad heeft ingestemd met de 
benoeming van de heer Jan Baaijens tot lid van de commissie Beheer en Ontwikkeling. 
 
 
2. INSTALLATIE (SCHADUW)RAADSLEDEN 
 
De VOORZITTER: Dan stel ik voor dat we eerst de raadsleden gaan beëdigen. Mag ik de 
heer Nederbragt en de heer Baaijens vragen hier voor mij te komen staan om de belofte af 
te leggen en mag ik de raad vragen op te staan? Ik lees de belofte voor en dan vraag ik u 
daarna te zeggen: Dat verklaar en beloof ik. 
 
“Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad 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 BAAIJENS: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De heer NEDERBRAGT: Dat verklaar en beloof ik.  
 
De VOORZITTER: Dan bent u bij dezen lid van de gemeenteraad. Van harte 
gefeliciteerd daarmee. 
Dan gaan we ook nog de belofte afnemen van de schaduwraadsleden. Dus ik zou 
mevrouw Jacobs en de heer Hulster willen vragen hier voor mij te komen staan. Hartelijk 
welkom in ons midden. Het voordeel is dat u al heeft gezien hoe het in z’n werk gaat. Ik 
lees u de tekst voor en dan vraag ik u te zeggen: Dat verklaar en beloof ik. 
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“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.”  
 
Mevrouw JACOBSZ: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De heer HULSTER: Dat verklaar en beloof ik.  
 
De VOORZITTER: Van harte gefeliciteerd met uw schaduwraadslidmaatschap. We 
hopen dat u er veel plezier aan zult beleven. 
Mevrouw Leitner heeft me gevraagd even het woord te mogen voeren.  
 
Mevrouw LEITNER: Afgelopen week is een bewogen week geweest voor onze 
burgemeester. Zijn auto is in de brand gestoken en de politie doet momenteel onderzoek 
naar de toedracht. Volgens de dreigingsanalyse van de politie is de kans aanwezig dat het 
om een gerichte actie tegen de burgemeester gaat. Hij wordt daarom beveiligd. Waar de 
burgemeester zich voorheen veilig en onbezorgd door zijn stad kon begeven, is nu die 
vanzelfsprekendheid letterlijk in rook opgegaan. De gemeenteraad acht dit een zeer 
zorgelijke en onwenselijke situatie. Wij zijn natuurlijk erg begaan met de burgemeester 
en wij spreken dan ook als raad onze volle steun uit voor zijn strijd tegen de 
georganiseerde criminaliteit. Ondanks de mogelijke dreiging tegen hem blijft hij in de 
media wijzen op de gevaren van criminaliteit en doet hij voorstellen om de 
georganiseerde criminaliteit effectiever te kunnen bestrijden. Daarom wil ik eindigen met 
de wapenspreuk van de gemeente Haarlem: Vicit vim virtus ofwel: moed zal het geweld 
overwinnen. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. Dat waardeer ik zeer. Eigenlijk onverwacht en 
onbedoeld ben ik degene die de primeur heeft van cameratoezicht in ons mooie Haarlem. 
Ik hoop dat het van korte duur zal zijn. Dank u wel voor deze verklaring. 
 
3. KADERNOTA 2015 EN BESTUURSRAPPORTAGE 2015-1 
  
DE VOORZITTER: We gaan nu de bespreking van de Kadernota doen en daarbij leg ik 
even uit voor de mensen hier op de tribune en de mensen die anderszins meeluisteren dat 
we daar een volgorde bij hebben. Coalitiepartijen en niet-coalitiepartijen krijgen om en 
om het woord en we beginnen met de bijdrage van de VVD, dus ik geef graag het woord 
aan de heer De Jong. 
 
De heer DE JONG: Voorzitter, dank u wel. En dat vier jaar lang, dat ik de spits mag 
afbijten. Overigens wil ik mevrouw Van der Smagt afmelden voor de hele 
Kadernotaweek. De woorden van mevrouw Leitner zijn mij uit het hart gegrepen. Ik heb 
het vorige week in de commissie gezegd, maar er zit geen licht tussen het 
veiligheidsbeleid en de aanpak van criminaliteit van de burgemeester en van de VVD. 
Daar zijn we trots op en we hopen dat het allemaal snel voorbij is.  
Toen ik deze Kadernota las, dacht ik: ik kan wel met een spreuk beginnen of een liedje, 
alles is al wel een keer gepasseerd. Ik dacht: ik moet een woord hebben. En als je alle 
stukken leest, dan was er een woord dat me opviel en waarvan ik toch een beetje jeuk 
krijg om de toon maar te zetten, en dat was het woord triggermoney. Dus deze Kadernota 
gaat bij ons de geschiedenis in onder de naam Triggermoney. Triggermoney is het 



   22 juni 2015 4  
 
 
 
 
 

antwoord van het college op vraag 74 van de Kadernota en dat zal ik nog regelmatig de 
revue laten passeren. Wij klagen in deze raad regelmatig over de dikte van de stukken, 
maar bij deze Kadernota was daar geen sprake van. Die was vrij dun. Toen we het stuk 
openmaakten, dachten we: die is inderdaad vrij dun, want het college is eigenlijk de 
inhoud vergeten. Ik vroeg na de eerste lezing aan de fractieleden wat ze van deze 
Kadernota vonden en dan moet ik toch scherp zijn. Twee woorden kwamen naar boven: 
ambitieloos en visieloos. Nu staan liberalen er niet om bekend zelf de wereld met enorm 
veel visie te betreden, maar van dit college hadden we eigenlijk toch wel iets meer 
verwacht en zeker van deze coalitie die het allemaal anders en beter zou gaan doen. Laat 
ik even kijken naar alles wat er financieel is. Toen ik in 2010 in deze raad kwam met een 
aantal nieuwe mensen, ten zei oud-VVD-wethouder Van Velzen tegen mij: Rob, jongen, 
let erop dat je niet de boekhouder van links wordt. Ik ben er de afgelopen vier jaar niet 
altijd in geslaagd die valkuil te vermijden, maar ik moet wel constateren dat mevrouw 
Leitner met open ogen in die val is getrapt. Mevrouw Leitner, D66 is de boekhouder van 
links geworden. Staat u mij toe dat te illustreren en dat kan ik alleen maar doen door een 
groot compliment te geven aan de heer Fritz en zijn collega’s van de PvdA. De PvdA is er 
namelijk in geslaagd de gemeente Haarlem om te toveren in één grote 
welzijnsorganisatie. En dan moet ik even wat dingen opnoemen. Er staat een gigantisch 
hek om het sociaal domein. De reserve sociaal domein wordt voor een groot deel gevoed 
door de reguliere begroting. Niet-uitgegeven minimagelden moeten worden bewaard om 
alsnog uit te geven. Wettelijke ouderbijdragen worden geschrapt omdat de wethouder ze 
niet kan innen. Bedrijven vertrekken uit Haarlem – zie de recessiemonitor – en daarmee 
de banen. Mensen moeten de stad uit naar hun werk, maar aan verbetering van de 
bereikbaarheid gebeurt niets. We praten vooral over de onderkant van de arbeidsmarkt, 
participatieladders, een sociaal akkoord of een lokaal sociaal akkoord. Daarbij zijn 
Paswerk en Werkpas de gevarenzone al binnengetreden. Re-integratiegelden gaan vooral 
ter dekking van het tekort naar Paswerk. Ik heb mij uit betrouwbare bron laten vertellen 
dat het niet bij een reorganisatie zal blijven. We voeren ellenlange discussies om sociale 
woningbouw door te drukken op plekken waar dat niet rendabel is. Je kunt een uitkering 
krijgen zonder verplichte tegenprestatie. We gaan een hotel, of ik moet eigenlijk zeggen 
een gebouw voor maatschappelijke opvang bouwen voor de mensen die uitgeprocedeerd 
zijn. Gezien de druk op de EU-buitengrenzen is die opvang nu al te klein. Daar gaan we 
1 miljoen euro aan spenderen waarvoor geen dekking is, een unicum in de geschiedenis 
van mijn raadsperiode. Het staat volgende week op de agenda en dan zal ik daar wat meer 
over zeggen. We roepen de regering op om met voorrang asielzoekers te huisvesten in 
Haarlem terwijl we zwijgen over de lokale huisvestingsmarkt. Er is een wachtlijst voor 
sociale woningen. De middenklasse, daar horen we weinig over. De stad Haarlem zoals 
de PvdA dat graag ziet. Maar ook GroenLinks, mijn overburen, kan tevreden zijn. U ziet 
dan ook heel wat gerealiseerd worden. Van fietssnelweg tot Rode Loperbrug – in de 
vorige periode nog afgeschoten, nu opnieuw op de agenda. Uiteraard vermoed ik dat 
GroenLinks, blakend van zelfvertrouwen, het aandurft binnenkort het Houtmanpad weer 
op de agenda te zetten. De bruggen zijn immers besteld en staan opgeslagen in een of 
andere loods, overigens besteld door een andere GroenLinks-wethouder. GroenLinks 
geeft in vier jaar tijd 2 miljoen euro uit aan boterzachte duurzaamheidsinitiatieven, 
tenminste dat vindt de VVD. Kreten als de circulaire wijkeconomie, stadslandbouw, 
groene daken en elektrische scooters voor pizzabakkers. De hele wereld is er inmiddels 
van overtuigd dat elektrische mobiliteit de toekomst heeft, maar daar horen we 
GroenLinks niet over. Daarom gaat de VVD een beetje helpen. Met een kleine 
verschuiving van de reeds toegekende middelen kunnen we in elk geval in 2015 elke 
parkeergarage in Haarlem voorzien van een E-sneloplaadstation voor elektrische auto’s. 
Daartoe dient de VVD de motie in Stimuleer een paal in elke garage! Dat gaan we 
natuurlijk dekken uit de subsidie voor bewonersinitiatieven, buurtfietsenstallingen, 
kleinschalig groen, elektrische scooters etc. 
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Motie Elke parkeergarage in Haarlem een snellaadstation voor elektrische auto’s 
 
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
 
constaterende dat: 

 er in Haarlem op dit moment volgens de website van de gemeente Haarlem 35 
openbare oplaadpalen in Haarlem aanwezig zijn; 

 er in parkeergarage Houtplein 3 oplaadpunten zijn voor elektrische auto’s; 

 er in 2016 een snellaadstation gepland staat in de Cronjégarage; 
 
overwegende dat: 

 duurzame mobiliteit een directe stimulans is voor een duurzamer Haarlem; 

 Haarlem meer oplaadpunten zou moeten hebben, zowel in de openbare ruimte als in 
de parkeergarages; 

 er nog geen plannen zijn voor snellaadstations in de parkeergarages Stationsplein, De 
Appelaar, De Raaks en De Kamp; 

 
draagt het college van B en W op: 

 in 2015 in de parkeergarages Stationsplein, De Appelaar, De Raaks en De Kamp een 
snellaadstation voor elektrische auto’s te installeren. De kosten hiervoor bedragen 4 x 
10.000 = 40.000 euro; 

 de kosten hiervoor te dekken uit de “uitvoeringsregelingen voor subsidie voor 
buurtfietsenstallingen, bewonersinitiatieven kleinschalig groen, elektrische scooters, 
etc.” (zie bijlage) door 35.000 euro van de 95.000 euro weg te halen bij punt 2 
(ondersteuning initiatieven uit de wijken) en 5000 euro weg te halen bij punt 8.3 (nog 
nader door de raad aan te geven). 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Volgens mij is deze motie nog niet rondgestuurd, dus 
daarom toch maar een vraag. Volgens mij zijn er in enkele garages al laadpalen. Heeft u 
geïnventariseerd waar ze niet zijn of wilt u meer laadpalen? Kunt u dat iets meer 
onderbouwen? 
 
De heer DE JONG: De heer Van Haga heeft daarnaar onderzoek gedaan.  
 
De heer VAN HAGA: Er is een garage waar drie laadpalen in staan, er is er eentje waar 
het op de rol staat voor 2016 en er zijn er vier waar nog geen laadpaal in staat. Overigens 
komt het uit de koker van Hessel Kruisman, het zeer gewaardeerde raadslid van 
GroenLinks die in de vorige periode net als ik geen poot aan de grond kreeg. 
 
Mevrouw HUYSSE: Dan heeft hij het volgens mij toch goed gedaan. 
 
De heer DE JONG: Mevrouw Huysse, wij zijn uw nieuwe vrienden.  
Na jaren van bezuinigen, discussies over de schuld en alles wat er verkeerd was in deze 
stad, klotst het geld blijkbaar weer tegen de plinten aan. De nieuwbeleidsgelden, een soort 
triggermoney, worden in noodtempo uitgegeven door de drie kleine, linkse partijen aan 
sport, fiets en duurzaamheid per jaar en vanaf volgend jaar jaarlijks 1 miljoen euro aan de 
oude ISV-gelden door de PvdA, triggermoney. Dan vraagt de PvdA zelf aan het college 
wat het daarmee gaat doen. Wat is het? Het is triggermoney. Wij noemen het silly money. 
De boekhouder van links moet zorgen dat het plaatje klopt, want we willen ook solide 
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financiën. D66 is erin geslaagd daaraan wat te doen. Er wordt vanaf volgend jaar, vanaf 
2016 extra afgelost op de schuld. Dat heeft u toch maar mooi voor elkaar gekregen.  
Tegelijkertijd constateren wij nu al dat de beruchte plus van mevrouw Pippel, vorig jaar 
onderwerp van een polemiek in deze raad, niet van de grond is gekomen. De verkoop van 
vastgoed draagt dus niet bij aan de bezuinigingstaakstelling, draagt dus niet bij aan het 
aflossen van de schuld en draagt dus niet bij aan het wegwerken van het achterstallig 
onderhoud aan ons gemeentelijk vastgoed. Dat was echt anders beloofd. Tevens slaagt u 
er niet in de lokale lasten te beheersen. Haarlem is inmiddels de op twee-na-duurste stad 
van Nederland en dat is in strijd met uw eigen coalitieakkoord. U slaagt er niet in een 
sluitende meerjarenbegroting te presenteren. De jaarschijven 2018 en 2019 staan in het 
rood. U slaagt er niet in om u aan uw eigen kasstroomplafond te houden. De jaarschijven 
2016 en 2017 tonen tekorten, ondanks de forse afname van de kapitaallasten door de 
verlaging van de omslagrente. U slaagt er niet in het achterstallig onderhoud te beheersen. 
De tekorten lopen op. Daarnaast heb ik niet eerder een Kadernota gezien die zo is 
volgepland met pm-posten. De VVD heeft bij de jaarrekening al aangegeven dat de 
financiële positie van de gemeente Haarlem bijzonder kwetsbaar en zorgelijk is. Ik 
voorspel u dat deze pm-posten eerder negatief dan positief zullen uitvallen. Het Rijk heeft 
geen geld voor u want we gaan met dank aan dit geweldige kabinet volgend jaar allemaal 
minder belasting betalen. Dat betekent wel dat u met tekorten gaat komen. En zo krijgt de 
VVD dan toch haar kleinere overheid. Dan heeft deze coalitie een viertal opties. Wat kun 
je doen? Je kunt de inkomsten verhogen. Dat zal de PvdA graag ondersteunen. Je kunt 
extra bezuinigen. Dat zal de PvdA niet ondersteunen. Je kunt de investeringen in linkse 
projecten stoppen. Dat zal de PvdA niet steunen of je kunt de aflossing van de schuld in 
de ijskast zetten. Ik gok op het laatste. Het draait in elke coalitie om evenwicht. De balans 
is ver te zoeken en de spanningen lopen op. Ongetwijfeld gaan we deze week veel mooie 
verhalen horen van de coalitiepartijen en zo hoort het ook. Hoe goed het allemaal gaat. 
Maar het onbehagen binnen deze coalitie is niet langer binnenskamers te houden. We zijn 
er getuige van geweest dat machtspolitiek zich niet langer beperkt tot de antichambre, 
maar zich openbaart in deze raadzaal. Dat kan ook niet als drie partijen uitgeven wat één 
partij moeizaam moet bezuinigen. Graag een reactie van de wethouder Financiën op de 
vraag of hij in zijn termijn wat kan uitweiden over de financiële positie van Haarlem en 
hoe solide hij dit hele verhaal vindt. Dan de nieuwe bestuursstijl. 
 
De heer FRITZ: Ik heb naar uw analyse van wat volgens u het resultaat van deze coalitie 
is, geluisterd. U verzwijgt wel een hoop. Ik was eigenlijk nieuwsgierig. D66 heeft veel 
meer binnengehaald dan de afgelopen acht jaar. Voor het eerst gaat de algemene reserve 
naar omhoog. Voor het eerst gaat de schuld omlaag. Voor het eerst gaat de ozb niet 
omhoog. Bent u nu eigenlijk met terugwerkende kracht een beetje jaloers op D66 dat die 
zoveel heeft binnengehaald? 
 
De heer DE JONG: Ik denk dat u zelf graag wilt geloven wat u nu zegt. Ik denk dat de 
rekening in deze coalitie heel eenzijdig ligt bij onze goede, liberale vrienden van D66. Zij 
betalen de rekening. Er wordt ontzettend veel uitgegeven. Ik heb gezegd dat ze moeten 
opletten niet de boekhouder van links te worden. Ik heb ook gezegd dat de VVD die 
valkuil niet altijd heeft weten te vermijden. Ik denk dat u het daarmee moet doen. 
 
De heer FRITZ: Ik snap best dat het uw rol is te stoken in een goed huwelijk. Dat gun ik 
u en dat zou ik in uw positie ook doen. Maar als u deze Kadernota nu gewoon eens 
vergelijkt met de Kadernota van 2013, dan is dit toch financieel veel degelijker? Dat gaat 
het toch veel beter met de stad? 
 
De heer DE JONG: Niet dus. Ik zou deze eerder willen vergelijken met de Kadernota van 
2010. Toen stond de stad voor grote uitdagingen. De coalitie besloot 35 miljoen euro te 
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bezuinigen. Het is veel meer geworden. Nu hebben we een begroting die niet sluitend is, 
het college zegt het zelf, een kasstroomplafond dat niet sluitend is, het college zegt het 
zelf, hij is volgepland met pm-posten, het college geeft het zelf toe. Dat is wel weer leuk. 
Het college is daar vrij openhartig in. U zult opnieuw maatregelen moeten nemen, maar 
dat doet u niet. U haalt een positief resultaat uit 2014, stopt de nieuwe tekorten in 2015. 
De problemen zijn groot. U wilt ze niet zien. U ziet in de uitgavemodus. 
 
De heer FRITZ: Dan nu toch even terug naar de feiten om het af te ronden. Bij de laatste 
Kadernota die uw wethouder van Financiën presenteerde, waarin we samen zaten dus ik 
neem daarvoor ook volledig mijn verantwoordelijkheid, hadden we in het jaar waarover 
de Kadernota ging 0 euro. Nu hebben we 4 miljoen euro in de plus. Volgend jaar hebben 
we 2,4 miljoen euro in de plus en dat was toen 6,1 miljoen negatief. Het jaar daarna nu 
0,7 miljoen euro negatief en dat was destijds 2,5 miljoen euro negatief. Het jaar daarna nu 
1,3 miljoen euro negatief en dat was toen 1,6 miljoen euro negatief. Ik zeg niet dat we 
geen problemen hebben, want onze begroting is op dit moment meerjarig nog niet rond. 
Daaraan zal het college hard moeten werken. Ik constateer alleen dat het laatste college 
waarbij u de wethouder van Financiën leverde, nog drie keer zo erg was.  
 
De heer DE JONG: Daarmee ben ik het – en dat zult u begrijpen – helemaal niet eens. 
Het vorige college heeft in ieder geval daadkracht getoond wanneer het ging om 
aanvullende bezuinigende en compenserende maatregelen. U kent ze allemaal. Het vorige 
college heeft ook de aanzet genomen tot de takendiscussie: 20 miljoen euro. U kunt niet 
zeggen dat het college er een rommeltje van heeft gemaakt. 
 
De heer FRITZ: Absoluut niet. Ik ben trots op wat het college heeft bereikt, maar gaat u 
dan niet net doen alsof er nu een financiële chaos is uitgebroken.  
 
De heer DE JONG: Ik zeg niet dat er chaos is uitgebroken, maar ik zeg wel dat er een 
meerjarenraming is gepresenteerd die zo vol zit met pm-posten, die zo vol zit met 
risico’s, dat het geen goede sier maakt om nu in de uitgavestand te gaan zitten. U zult 
maatregelen moeten nemen en dat is de vraag aan deze wethouder van Financiën. Het 
enige openhartige in deze Kadernota is die alinea waarin het college zegt: ja, deze 
meerjarenraming is niet sluitend. Dan vind ik het raar dat er in zo’n meerjarenraming 
posten staan om 1 miljoen euro te gaan uitgeven aan triggermoney. De vraag komt 
dadelijk toch: mijnheer De Jong, wat gaat u dan doen? U kunt deze meerjarenraming best 
wel wat sluitender maken. Maar u heeft gewoon gewonnen in de coalitieonderhandeling. 
U krijgt volgend jaar triggermoney: 1 miljoen euro per jaar, aan ISV-gelden. U vraagt 
zelf aan het college wat het daarvoor gaat doen. Het college heeft geen idee. Het gaat 
kijken naar welke financiële instrumenten het kan inzetten om bepaalde initiatieven te 
ondersteunen. Dat is 1 miljoen euro in een begroting die niet sluitend is. 
 
Mevrouw HUYSSE: U verwijst drie keer naar de pm-posten, maar heeft u dat probleem 
niet vanwege het probleem in Den Haag? 
 
De heer DE JONG: Nou nee, niet per se. De vennootschapsbelasting is hier een pm-post. 
Het sportbesluit is een pm-post. Het staat vol met pm-posten. De Meicirculaire is er niet 
in verwerkt. We krijgen daarvoor vandaag nog een mooie motie van een andere partij. De 
nota zit vol met pm-posten en die dwingen toch tot nadenken over het beheersen van 
risico’s en het anticiperen op problemen die zich voordoen. Ik zie u jaknikken, dus dat 
zijn we dan eens.  
 
Mevrouw HUYSSE: Het is natuurlijk een probleem dat dat nog niet ingevuld is, maar ik 
denk niet dat dat alleen het college te verwijten valt.  
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De heer DE JONG: Ik zeg niet dat het allemaal het college te verwijten valt. Het college 
is te verwijten dat het in de uitgavestand staat.  
 
Mevrouw LEITNER: De VVD gedraagt zich toch een beetje als het verongelijkte liberale 
zusje, dat dan toch denkt, hé, grote zus maakt toch andere keuzes dan wij misschien 
zouden hebben gedaan. Feit is dat we met deze coalitie een kasstroomplafond hebben 
ingesteld, dat het strakker is dan in de vorige coalitie, dat we de schuldaflossing niet jaar 
op jaar ergens in een zwart gat moesten storten, maar dat die nu gewoon in de begroting 
is opgenomen en dat we desondanks de lasten nog ietsje kunnen laten dalen. Een strak 
verhaal. 
 
De heer DE JONG: Ik vraag me af of u wel geluisterd heeft. Ik heb u een compliment 
gegeven en dat is dat u wat doet aan schuldenbeheersing. En ik heb u meteen het grote 
risico gegeven dat het eerste wat het komende jaar gaat sneuvelen, het kasstroomplafond 
is, eerst de aflossing van de schuld. Ik herinner me dat we het ook in de vorige periode 
hebben geprobeerd. Die gelden, precario ruim 4 miljoen euro, zijn nooit naar de 
schuldenreductie te gaan. De gemakkelijke weg straks is niets aan de schuld te doen. Dat 
is gewoon een gemakkelijke weg. Daarvoor wordt dadelijk gekozen. Voor de rest heeft u 
gelijk en dat compliment heb ik u gemaakt. Overigens zie ik u als ons kleine liberale 
zusje.  
 
Mevrouw LEITNER: In Haarlem ligt dat net even anders dan landelijk. 
 
De VOORZITTER: Gaat u verder met uw betoog.  
 
De heer DE JONG: Voorzitter, ik heb nog negentien minuten. De nieuwe bestuursstijl. 
Daarna word ik wat vriendelijker. Niet lang na de start van dit college lunchte ik met een 
andere oud-VVD wethouder, de heer Mooij. Hij moest diep zuchten toen ik hem vertelde 
dat alles anders moest. Hij weet als geen ander dat hoe harder men roept om verandering, 
hoe meer alles bij het oude blijft of, erger nog, dat de stijl dan eerder nog wat regentesker 
wordt. En dan blik ik even terug op de communicatieve dieptepunten van het afgelopen 
jaar die wel benoemd moeten worden. Dat moet toch echt beter. Een paar voorbeelden. 
De hele communicatie rondom en het ontbreken van inspraak rondom de invoering van 
betaald parkeren in de stad, de wethouder moest nog snel wat reparatiewerk verrichten, 
maar het was too little, too late. Het dossier ViVa! Een eindeloze reeks vragen van de SP, 
na de instandhouding van de vaste kracht. Er kwam maar geen antwoord. Wij steunden de 
SP. Uiteindelijk hebben coalitiepartijen ViVa! onbetrouwbaar genoemd, maar een echt 
onderzoek naar het hoe of wat heeft de coalitie geblokkeerd. Dat is toch eigenlijk jammer. 
Ook intern stelt het college zich vaak regentesk op. Ik adviseer u: beweeg een beetje mee. 
Veel stukken waren slecht, onvolledig, onterecht geheim verklaard. De artikel 38-vragen 
zijn vaak zo cryptisch omschreven dat je van goeden huize moet komen om je niet 
meteen uit het veld te laten slaan. De wethouders geven vaak een geheel eigen 
interpretatie aan ingediende moties en gaan vervolgens op zoek naar de vraag achter de 
vraag. Dat is allemaal weinig transparant en weinig open. Een jaar geleden bepleitte de 
burgemeester dat er een werkgroep moest komen bestaande uit de raadsleden, wethouder 
en een ambtelijke top. Hij bood zichzelf aan als voorzitter van die werkclub om te kijken 
hoe we de bestuursstijl zouden gaan veranderen. U heeft dat gezegd in uw betoog. Ik heb 
het nagelezen. Graag een korte reflectie van de burgemeester op zijn voorzitterschap van 
die werkgroep het afgelopen jaar en op wat hij allemaal heeft bereikt. Ik doe even een 
klein intermezzo en dan ga ik de motie voor de reddingsbrigade aankondigen. Die 
mensen zitten anders heel lang te wachten. Die motie heet De laatste Reddingsboei. De 
Reddingsbrigade heeft in 2007 een tijdelijke locatie gekregen in Spaarndam. Er zijn 
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afspraken gemaakt met de gemeente. Dat is allemaal helemaal niet zo chic verlopen. In 
2011 is naar aanleiding van de motie Laat de reddingsbrigade niet verdrinken door 
toenmalig wethouder Cassee toegezegd dit snel te gaan afhandelen. Dat was 2011. Het is 
inmiddels 2015. Uiteindelijk moest de reddingsbrigade erg veel geld betalen. Daarmee 
zijn ze zelf druk bezig. De huur is exorbitant. Ze zijn bezig met een enorm duurzaam, 
groen gebouw. En daar is nog wat geld voor nodig. De reddingsbrigade gaat over de kop. 
Dat willen we niet. We komen met een motie om vanuit duurzaamheidsmiddelen hieraan 
nog wat te doen. Die middelen reserveert u zelf in de begroting. De reddingsbrigade stond 
net buiten en heeft mooie flyers uitgedeeld. Wij ondersteunen dat en we dienen deze 
motie nu in om geld beschikbaar te stellen voor de duurzame, groene investering van de 
reddingsbrigade zodat ze ook in de toekomst aanwezig blijft voor Haarlem. 
 
Motie De laatste reddingsboei 
 
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 22 juni 2015, 
overwegende dat: 

 de reddingsbrigade Haarlem sinds 2007 in een tijdelijke locatie bij het gemaal 
Spaarndam zit i.v.m. de sloop van hun gebouwen ten behoeve van de Schoterbrug; 

 de gemeente Haarlem garant staat voor gelijkwaardige (her)huisvesting van de 
Reddingsbrigade Haarlem; 

 de reddingsbrigade Haarlem onderdeel is van de Veiligheidsregio Kennemerland en 
van het Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal; 

 in 2011 n.a.v. de motie Laat de reddingsbrigade niet verdrinken toenmalig wethouder 
Cassee heeft toegezegd dit snel af te gaan handelen;  

 
tevens constaterende dat:  

 er nooit een schriftelijke overeenkomst is getekend tussen de Reddingsbrigade 
Haarlem en de gemeente Haarlem waarin de verplaatsing (o.a. financieel) in 
overeenstemming geregeld is; 

 van de door gemeente éénzijdig vastgestelde compensatie van 350.000 euro voor de 
definitieve huisvesting nog maar 240.000 euro over is, omdat de gemeente hier elke 
maand eenzijdig opgelegde extreem hoge huurkosten van afhaalt; 

 de reddingsbrigade alles in haar macht heeft gedaan om de bouwsom nu te verlagen 
naar 350.000 euro zodat er nu nog 110.000 euro ontbreekt; 

 door het ontbreken van de financiële middelen voor nieuwbouw de reddingsbrigade in 
haar voortbestaan wordt bedreigd en geadviseerd wordt om noodgedwongen een 
opheffingsprocedure van de vereniging op te starten; 

 door het niet doorgaan van de geplande nieuwbouw van de reddingsbrigade op 
Schoteroog, ook de nieuwbouw van roeivereniging Het Spaarne en Dynamique 
financieel geraakt wordt, aangezien samen kosten worden gedeeld en dit dus ook de 
nodige nadelige gevolgen heeft voor de plannen van deze twee andere verenigingen; 

 de reddingsbrigade in de nieuwbouw voor ruim 116.490 euro wordt geïnvesteerd in 
groene en duurzame maatregelen, zodat het vrijwel volledig zelfvoorzienend zal 
worden; 

 het college voor de jaren 2016, 2017 en 2018 1,5 miljoen euro heeft gereserveerd voor 
duurzaamheidsprojecten o.a. in de Waarderpolder; 

 de bedragen voor 2016, 2017 en 2018 als voorstel voor de extra middelen zijn 
gepresenteerd en nog niet definitief vastliggen; 
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verzoekt het college van B en W: 

 om binnen de in de meerjarenraming gereserveerde middelen voor duurzaamheid een 
bedrag op te nemen van 110.000 euro voor de duurzame groene investeringen van de 
Reddingsbrigade Haarlem en zo het voortbestaan verzekert van deze vereniging en 
deze langdurige kwestie afgerond kan worden. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Wij hebben niet zo heel veel moties. Ik schrok een beetje toen ik al die moties zag 
langskomen. Ik dacht dat we een beetje aan zelfbeperking zouden doen, maar daarvan is 
niet veel terechtgekomen. Dan de ongedeelde stad, mijn een-na-laatste thema. De coalitie 
wil op aan andere manier communiceren met de stad en heeft daartoe in februari met een 
aantal mensen hier een discussienota doen verschijnen. Die heet Verbindingen met de 
stad. Daarna is het toch wat stil gebleven, maar af en toe zoemen nog woorden voorbij als 
burgerparticipatie, participatief begroten en de buurtbegroting. De VVD is van mening 
dat elke inwoner van Haarlem rechten en plichten heeft en de overheid neemt een aantal 
belangrijke taken, het liefst nog kerntaken, voor haar rekening en als wederdienst draagt 
de Haarlemmer gewoon zijn steentje bij. Je kijkt om naar je buren en je buurt, je toont je 
betrokkenheid door zelf, naar eigen kracht, wat voor de samenleving terug te doen. 
Daarvan zijn legio voorbeelden te geven. Dat is voor de VVD participatie. Maar de VVD 
zal zich verzetten tegen elk initiatief dat betekent dat overheidstaken of overheidsbezit 
wordt overdragen aan een beperkte groep particulieren. Niet-representatieve groepjes die 
de kennis en de tijd hebben om zich deze, bijvoorbeeld vastgoed, toe te eigenen als 
preferred koper of huurder. De stadskweektuin is daarvan een goed voorbeeld. Een kleine 
groep mensen eigent zich een mooi stukje Haarlem toe, gaat bepalen wie er wat mag 
exploiteren, en gaat aldus met gemeenschappelijk Haarlems bezit aan de slag. Anderen 
hebben het nakijken, terwijl de stadskweektuin van ons allemaal is. Dat vinden wij elitair 
en dat ondergraaft onze democratie. Wij zijn eveneens zeer kritisch op bepaalde 
initiatieven die in sommige buurten wel van de grond komen, maar in andere buurten 
niet, simpelweg doordat de mensen van die buurten niet altijd even geëngageerd zijn. Wij 
staan voor een ongedeelde stad en wel op een eerlijke manier. De stad moet overal veilig 
zijn. De stad moet overal schoon en heel zijn. De stad moet overal goed onderhouden 
zijn. En niet alleen daar waar de mensen het hardste schreeuwen of het hoogst zijn 
opgeleid of daar waar mensen weten wat een boomspiegel is die je vervolgens kunt 
adopteren. 
 
De heer VRUGT: Even los van het feit dat u ofwel heel tevreden bent met dit college en 
daarom met heel weinig moties komt – want dat schijnt u een probleem te vinden, maar 
wij doen gewoon ons werk dus we komen wél met moties om de boel beter te maken – 
maar buiten dat heeft u het over de stadskweektuin en bewonersinitiatieven. Volgens mij 
heb ik u net horen zeggen dat u een budget voor bewonersinitiatieven zelf ergens voor 
gaat bestemmen. Bent u echt tegen het feit dat we echt bewonersinitiatieven uit de stad 
wat ruimte geven? Is dat echt elitair? Vindt u dat een slecht idee? Snoept u dat budget 
liever zelf op? 
 
De heer DE JONG: Integendeel. Ik vind het helemaal geen slecht idee. Ik vind het goed 
als mensen met voorstellen komen. Ik vind het goed als mensen wat doen. Maar wij 
waken ervoor – en ik spreek hier onze zorg uit – dat het zo zou kunnen zijn dat in 
bepaalde wijken initiatieven van de grond komen doordat daar de mensen hoogopgeleid 
zijn, doordat de mensen daar goed van de tongriem zijn gesneden, doordat mensen daar 
misschien wel tijd hebben om van alles en nog wat te doen en in andere wijken helemaal 
niet. Wij vinden Haarlem een vrij kleine stad en die stad moet overal goed onderhouden 
zijn, overal schoon zijn. Wij geven ruim baan aan de burger.  



   22 juni 2015 11  
 
 
 
 
 

 
De heer VRUGT: Maar u snoept iets van het budget voor bewonersinitiatieven af, heb ik 
uit uw betoog begrepen. U heeft het dus niet zo op bewonersinitiatieven. Dat is duidelijk. 
 
De heer DE JONG: Nou, wanneer het eerlijk gaat voor alle inwoners, dan is het voor ons 
geen enkel probleem.  
 
De heer FRITZ: Allereerst wil ik de heer Garretsen een compliment geven want zojuist 
hoor ik de heer De Jong zo’n beetje de socialistische heilstaat uitroepen met een overheid 
die alles moet doen. Dus complimenten daarvoor. De samenwerking met de SP doet de 
VVD goed. Nu een vraag. Heeft u er dan werkelijk geen enkel vertrouwen in als een 
groep bewoners in een wijk ergens rondom een bepaald onderwerp initiatieven neemt? 
Zou het heel misschien af en toe niet kunnen kloppen dat ze dat beter kunnen dan de 
overheid? Is het dan niet verstandig om daarnaar serieus te kijken? 
 
De heer DE JONG: U zegt het goed: heel misschien af en toe. Een jaar geleden heeft u 
gezegd graag het right to challenge te willen. Dat betekent dat een buurtinitiatief een deel 
van het gemeentebeleid kan overnemen als het aantoont dat het iets goedkoper en beter 
kan doen. Dat zou nog helemaal niet zo slecht zijn. Zo’n initiatief neem ik serieus. 
Waarover ik mijn zorg uitspreek is, dat er ongelijkheid kan ontstaan tussen wijken. Als u 
dat een socialistische heilstaat noemt, vind ik dat prima, maar wij staan voor een stad die 
ongedeeld is en die ook gewoon goed moet zijn.  
 
De heer FRITZ: Daarin vinden wij elkaar volledig. Laat daarover geen misverstand 
bestaan. De socialistische heilstaat ging over dat u zo ongeveer alles een overheidstaak 
vond. Dat spreekt mij wel een klein beetje aan. Laat ik u een uitnodiging doen. 
Aanstaande zondag organiseert een aantal raadsleden van verschillende fracties hier, 
oppositie en coalitie samen, een bijeenkomst waarbij een aantal van dit soort 
bewonersinitiatieven gepresenteerd wordt. Kom langs en zie wat voor goede dingen er 
gebeuren.  
 
De heer DE JONG: Dat heb ik begrepen. Een inspiratiebijeenkomst. Ik hoop dat ik die 
mensen nu alvast een beetje kan inspireren.  
 
De heer FRITZ: Wij hopen vooral dat u langskomt en dat u zich laat inspireren. Dan denk 
ik dat u iets meer vertrouwen heeft in al die mensen in de stad die zo hard voor de stad 
werken.  
 
De heer VAN LEEUWEN: D66 verbaast zich ook wat. Wij kennen u toch als een zeer 
kenmerkende liberale broeder. Ik moest ineens terugdenken aan een biografie die ik laatst 
heb gelezen, de biografie van een progressieve liberaal, de heer Sarphati. De heer 
Sarphati had het beste voor met zijn stad en die heeft 150 jaar geleden, misschien wel uit 
een soort elitair karakter omdat zijn huis meer geld waard zou worden, een park neergezet 
dat tot op de dag van vandaag door heel de stad Amsterdam gebruikt wordt. Dus ik snap 
die ongelijkheid. Die rol moeten we als overheid zeker oppakken. Maar u bent het toch 
wel met D66 eens dat vanuit een progressief liberale visie initiatieven uit onze stad de 
stad rijker kunnen maken voor de komende honderden jaren? 
 
De heer DE JONG: Ja. Ik denk dat het verschil zit in wat het algemeen belang is. Een 
park dient het algemeen belang. Prima. Het moet het algemeen belang van alle 
Haarlemmers dienen. Elk initiatief. Dan kunnen we het op z’n merites bekijken. Daarvoor 
moet je waken. Het kan niet zo zijn dat een klein clubje iets doet wat zich voor een groot 
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deel onttrekt aan de representatieve democratie – dat zie je bij de stadskweektuin, je staat 
erbij, je kijkt ernaar.  
 
Mevrouw HUYSSE: U was er in de vorige periode toch ook bij dat er in de vorige 
periode een uitgebreid participatietraject is geweest en dat er toen bepaalde keuzes zijn 
gemaakt? 
 
De heer DE JONG: Daar zijn we inderdaad bij geweest en toch zien we dat er nu een 
ontwikkeling gaande is waarbij de raad niet betrokken is, waarbij de raad voor voldongen 
feiten komt te staan en wat in feite de rol van de raad ondergraaft.  
 
Mevrouw HUYSSE: Die kaders zijn toch meegegeven? Die mensen zijn nu actief 
geworden, niet alleen voor hun eigen belang maar meer voor het algemene belang. Dat is 
uw interpretatie, dat het niet voor de hele stad is, maar dat is niet het geval.  
 
De heer DE JONG: Het is nog maar de vraag of hiermee het algemeen belang is gediend. 
Daarover verschillen we echt van mening. Wij zien dit toch als een wat kleiner clubje.  
 
De heer VAN DEN RAADT: Trots Haarlem kan zich wel enigszins vinden in de 
opmerkingen van de VVD dat in sommige wijken misschien de kans groter is dat 
buurtparticipatie beter van de grond komt. Mijn vraag aan de heer De Jong is: Als dan die 
kleine kans er is dat zo’n project heel goed loopt, moet dan niet alleen de gemeente de 
spekkoper zijn? Die heeft dan minder lasten. Maar de bewoners doen al het werk, de 
moeite en de inzet. Zouden die dan ook niet op een bepaalde manier gecompenseerd 
moeten kunnen worden? 
 
De heer DE JONG: Dat vind ik wel heel vaag. Op wat voor manier moeten we bepaalde 
burgers dan compenseren? Moeten we tegen een bepaalde groep mensen zeggen dat ze 
een verlaging op het ozb-tarief krijgen? 
 
De heer VAN DEN RAADT: Er komt bijvoorbeeld nog een motie aan van Trots die gaat 
over het gescheiden afval inzamelen. Dat levert de gemeente in de toekomst geld op. Zou 
het dan niet eerlijk zijn dat die mensen minder afvalstoffenheffing betalen, want ze zijn 
wel aan het werk om alles te scheiden terwijl de papier- en plasticopbrengsten bij de 
gemeente terecht komen? 
 
De heer DE JONG: Ik hou niet van financiële differentiatie tussen burgers op die manier. 
Maar ik zal uw motie zeker nauwkeurig bekijken.  
Voorzitter, Haarlem is een kleine compacte stad. De VVD waakt ervoor dat het 
wijkdenken te veel in de begroting doorsijpelt. Fiets 300 m en je staat in een andere wijk 
of een andere buurt. Al die wijkgrenzen zijn toch een beetje arbitrair. Moet je dan 
werkelijk een buurtbegroting hebben? Of een wijkbegroting? Wat levert het mij op? Wat 
levert het de burger van Haarlem op als ik weet dat in mijn wijk het onderhoud dit kost en 
in die wijk dat kost? Het onderhoud moet gewoon overal goed zijn. Deze wethouder 
prestenteert zich als iemand die de buurtbegroting gaat introduceren, want daarmee heeft 
hij veel succes gehad. Kunt u mij nu eens vertellen wat er nu zo goed is aan een 
buurtbegroting? Ik schud dit natuurlijk niet allemaal uit mijn mouw. Ik heb mij laten 
inspireren door onder andere een onderzoek in opdracht van het ministerie van BZK naar 
de montessoridemocratie. De conclusie over doe-democratie is eigenlijk dat door de doe-
democratie het karakter van een gemeente en van de gemeentelijke politiek verandert. 
Van een arena om via politieke strijd te bepalen welke kant we uit moeten – en ik hou van 
een politiek strijd, ik zeg, leve de verschillen – maar om richting te geven aan een 
gemeente gaan we naar een gremium dat burgers in juridische zin vertegenwoordigt: een 
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systeem voor noodgevallen voor als het uit de hand loopt. Dan kunnen juridisering en 
informalisering een gevaar zijn voor de representatieve democratie. Ik als liberaal vind 
dat representatieve democratie eigenlijk nog best wel goed functioneert. Het kan zijn 
wanneer mensen met bewonersinitiatieven met ambtenaren gaan zitten en met het college 
waarbij de raad feitelijk een beetje buiten spel komt te staan, en waarbij de raad alleen 
achteraf kan kijken wat er wel en wat er niet goed gaat en nog kan bijsturen. Dan 
ondergraaf je de volksvertegenwoordigende rol. Die zorg wil ik graag aan de 
organisatoren van de inspiratiebijeenkomst meegeven.  
 
Mevrouw LEITNER: Weet u wat ik nou zo grappig vind? Ik zag onlangs een presentatie 
van onze premier en die hield in zijn toespraak zijn partij voor – de toespraak waarin hij 
ook iets zei over een dikke ik – dat die ook wat moest vinden van de samenleving. Heeft 
u nu een rapport nodig van het ministerie om aan de oproep van uw partijleider gehoor te 
geven?  
 
De heer DE JONG: Dit is een beetje kinderachtig. Ik denk dat het voor elk raadslid 
belangrijk is om bij te blijven als het gaat om de ontwikkelingen in de samenleving die 
gaande zijn. Als er een goed rapport ligt over de ontwikkelingen die ook in deze 
gemeenteraad spelen en als er dan een inspiratiebijeenkomst komt over wat voor 
gemeente we willen zijn en welke ruimte we willen geven aan participatie, dan kan zo’n 
rapport dat ook wijst op de gevaren die de representatieve democratie kunnen 
ondermijnen, dan moet je niet zeuren over of een rapport nodig is, dan moet je blij zijn 
dat iemand dat rapport heeft gelezen. Daarom krijgt u straks van mij een kopie. Dan kunt 
u het ook lezen en dan kunnen we daarover eens van gedachten wisselen.  
Dan mijn laatste thema: Haarlem in de regio. Haarlem is een centrumgemeente en ik vind 
al heel lang dat je daarop best trots mag zijn en dat mag je ook uitdragen. We werken 
nauw samen met de gemeente Zandvoort in de uitvoering van decentralisatietaken. Ook 
zaken als bereikbaarheid zijn gewoon grensoverschrijdend. Ik vind ronduit dat de 
gemeenten Haarlemmerliede, Spaarnwoude en Haarlem tot een volledige fusie moeten 
komen. De VVD vindt het goed dat we daarmee meer invloed kunnen hebben op het 
behoud van de groene buffer, op dingen die in gemeenten om ons heen gebeuren en die 
voor ons ook van belang zijn. Wij kunnen aan invloed winnen wanneer we gewoon de 
buur zijn van de stad Amsterdam. Het college heeft hierover nog geen uitspraak gedaan, 
laat staan er een visie over gegeven, terwijl het eigenlijk al heel lang speelt. Iedereen wil 
eigenlijk al heel lang dat Haarlemmerliede en Spaarnwoude wat anders moeten gaan doen 
en daarom spreek ik deze wens uit: een volledige fusie.  
 
De heer VRUGT: Mogen de mensen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude daar 
misschien ook zelf nog iets van vinden? 
 
De heer DE JONG: Natuurlijk mogen ze daarvan wat vinden. Ik spreek hier namens de 
VVD de wens uit. Ik ben benieuwd naar uw wens met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 
Of gaat u gewoon zitten wachten? 
 
De heer VRUGT: Van harte welkom, maar ik vind dit nu nogal regentesk.  
 
De heer DE JONG: U vindt dat regentesk. Dadelijk ligt Velsen in een tang om ons heen 
en dan hebben wij het nakijken.  
Voorzitter, ik ben eigenlijk wel klaar. Ik ben zelden zo lang aan het woord. Ik sluit af met 
een motie over de financiën. De motie De wind in de zeilen houden heeft betrekking op 
het feit dat banen en bedrijven uit Haarlem vertrekken. Lees de economische monitor 
erop na. Watersport is een belangrijke economische drager voor Haarlem. Dat levert 
toeristen op, dat levert werk op. Er zijn twee minimale investeringen nodig om de 
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watersport beter te faciliteren. Dat betreft een aanlegsteiger en een hellinkje waardoor 
toeristen gemakkelijker uit hun boot op de kade kunnen komen. Er is 6000 euro nodig en 
dat willen we reserveren uit het budget voor het economische programmamanagement 
zodat in Haarlem ook het watertoerisme goed op de helling staat.  
 
Motie De wind in de zeilen houden 
 
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 22 juni 2015, 
overwegende dat: 

 de watersport een belangrijke economische bijdrage levert aan de economie in 
Haarlem en omgeving. Een watersporttoerist geeft per vakantiedag veel meer uit, dan 
andere toeristen; 

 ook inwoners profiteren van de nieuwe recreatiemogelijkheden van een levendig 
Spaarne met terrassen aan het water, bootverhuur enz.; 

 het met die cruisevaart in Haarlem hartstikke goed gaat. De gemeente Haarlem heeft 
voor dit jaar al 37 reserveringen van diverse riviercruiseschepen staan om Haarlem 
aan te doen. terwijl de jaren ervoor 10 tot 15 schepen kwamen. Een mooie stijging 
dus. Een schip betekent 22.000 euro aan bestedingen in stad; 

 
tevens constaterende dat: 

 er op dit moment twee kleine investeringen nodig zijn om er voor te zorgen, dat er nog 
meer opbrengsten kunnen worden gehaald uit het watertoerisme en er nieuwe 
recreatiemogelijkheden ontstaan;  

 1. Extra afmeerpaal bij de cruiselocatie. Dan kunnen er 4 schepen van max. 135 m 
tegelijk afmeren, inschatting 3000 euro. Schepen worden steeds groter en Haarlem kan 
niet achterblijven in deze ontwikkelingen. Nu al 37 schepen en de gemeente Haarlem 
wil graag doorgroeien naar 100. Nu kunnen er max. vier 4 schepen van 110 m 
afmeren; 

 2. De trap bij de Raaks, om toeristen makkelijker de helling op te laten gaan. 
Inschatting 3000 euro. Nu zijn er alleen afmeerringen voor sloepen en kleinschalige 
rondvaart. Goed voor de economie van de binnenstad als men goed kan afmeren en 
daarna kan gaan besteden in het achterliggende winkelgebied Raaks; 

 
draagt het college van B en W op: 

 6000 euro uit het budget Economisch Programmamanagement bij de afdeling 
Economie en Cultuur te reserveren voor bovengenoemde projecten en zo te investeren 
in de aantrekkelijkheid en economie van Haarlem als watertoerismebestemming.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Tot zover de eerste termijn van de VVD. 
  
De VOORZITTER: Moment nog, want er is nog een interruptie van de heer Vrugt. 
 
De heer VRUGT: Ik zei net al dat ik het zo opmerkelijk vind dat u nauwelijks met 
voorstellen komt. Uw hoofdlijn is 6000 euro voor een steiger.  
 
De heer DE JONG: Dat is nu toch weer een beetje kinderachtig van een partij die tot voor 
twee weken de grote gedoogpartner was. 
 
De heer VRUGT: Nog steeds wel, maar dat zullen we zien.  
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De heer DE JONG: Ik weet het niet. Ik ben blij dat er één constante is in de politiek in 
Haarlem en dat is als ik A zeg, dan zegt u B en zeg ik B, dan zegt u A. Dan zie ik dat de 
wereld toch weer goed is.  
 
De heer VAN DEN RAADT: Ik heb nog een puntje vanuit nieuwsgierigheid. Waarom 
stuurt de VVD eigenlijk nooit haar moties van tevoren rond? Dat zou ik wel sociaal 
vinden om samen na te denken over dingen. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Dan zeg ik graag B met de VVD, de B van bezuinigen. 
Ik heb u veel goede dingen horen zeggen over bezuinigen, alleen mis ik uw concrete 
amendementen om echt grotere bedragen te verschuiven binnen de begroting om de 
schuld te reduceren. Komt u nog met voorstellen daarvoor zodat we erover kunnen 
stemmen? 
 
De heer DE JONG: De heer Garretsen komt dadelijk met een tweetal amendementen 
samen met de VVD gemaakt waarin we laten zien wat wel mogelijk is in deze stad.  
 
De VOORZITTER: Goed, dan gaan we nu luisteren naar de bijdrage van D66. 
 
Mevrouw LEITNER: Wanneer is iets waardevol? Is het dan zeldzaam? Moet je er zuinig 
op zijn? Iets kan waardevol zijn als het grote waarde heeft. En als grote waarde heeft, dan 
moet je daarmee zuinig omgaan. Zuinig en voorzichtig, je wilt het waardevolle immers 
graag in goede staat nalaten. D66 denkt zo over Haarlem, D66 vindt Haarlem waardevol. 
We hebben veel geïnvesteerd en de stad ligt er inmiddels goed bij. Iets dat zo waardevol 
voor je is, daarop ben je zuinig. D66 is zuinig op Haarlem, zuinig met de financiën, 
zuinig op het groen, en zuinig op haar inwoners. De zeven magere jaren zijn voorbij, zegt 
De Nederlandsche Bank. We laten de crisis achter ons en de Nederlandse economie komt 
weer op stoom. De groei komt dit jaar uit op 2%, de hoogste groei sinds 2008. De 
consumenten besteedt weer meer, bedrijven durven weer te investeren en de woningmarkt 
trekt aan. En of we dat hier in Haarlem merken. De crisis die in 2008 begon, lijkt in 2015 
voorbij. DNB stelt ook dat naast banken en verzekeraars ook de consument buffers moet 
aanleggen.  
 
De heer SMIT: U zegt: de crisis lijkt voorbij. Een zwaluw maakt nog geen zomer. 2% 
economische groei met overigens toch weer een achterblijvende binnenlandse consumptie 
betekent dat we een klein stukje van de schade vanaf 2008 compenseren. Gaat u vooral 
niet roepen dat de economische crisis voorbij lijkt, want het gat met 2008 is 
weerzinwekkend groot.  
 
Mevrouw LEITNER: Overigens is het een citaat van De Nederlandsche Bank. Ik kom er 
later op in mijn betoog, maar een zwaluw maakt inderdaad nog geen zomer.  
 
De heer SMIT: Ik acht de heer Knot regelmatig his master’s voice en hij moet ook wat 
roepen om de goede moed erin te houden. Zijn woorden zijn niet mijn woorden en de 
crisis is nog heel diep.  
 
Mevrouw LEITNER: Ik citeer hier DNB en DNB stelt ook – en daar kom ik op – dat 
naast banken en verzekeraars ook de consument buffers moet aanleggen en om het dak te 
repareren als de zon schijnt. Als dat verstandig is voor mensen en bedrijven, is het ook 
verstandig voor overheden en gemeentelijke overheden als Haarlem in het bijzonder. 
Steden zijn weer in trek. De stad heeft de toekomst. Verschillende onderzoeken 
bevestigen wat wij al wisten. Steden zijn aantrekkelijk en monumentale steden nog meer. 
In het verleden verhuisde men vaak om in een bepaalde industrie te gaan werken, in de 
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hedendaagse kenniseconomie volgt werk het wonen. Mensen kiezen voor een 
aantrekkelijke plek om te gaan wonen en bedrijven kiezen voor plekken waar mensen 
wonen die ze nodig hebben en waar hun personeel prettig kan wonen. Onze monumentale 
stad met goede voorzieningen is de motor van onze economie. Maar wat betekent dat 
voor Haarlem? Dit betekent dat Haarlem haar kwaliteiten moet vasthouden. Haarlem 
hoeft gelukkig niet alles te zijn en kan ook niet alles zijn. Binnen de stedelijke regio 
moeten wij doen waar we goed in zijn. De Haarlemse mix van ruimte voor wonen, 
werken en recreëren moeten we koesteren. Deze mix en onze historische binnenstad 
maken dat meer en meer mensen Haarlem een aantrekkelijke gemeente vinden. Goed 
onderwijs is een belangrijke, zo niet de belangrijkste factor bij de overweging van 
mensen om ergens te gaan wonen. D66 dient daarom twee moties in. De motie University 
college om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om in Haarlem een university college 
te starten, dienen we in samen met het CDA, VVD en GroenLinks en een motie voor een 
Haarlemse internationale school, samen met het CDA en de VVD. 
 
Motie University college Haarlem 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015,  
 
constaterende dat: 

 voor economische bedrijvigheid de aanwezigheid van opleidingsinstituten en 
onderzoek van groot belang is; 

 er in het universitair onderwijs naast de schaalvergroting ook een trend van 
schaalverkleining gaande is via zogenaamde ‘university colleges’; 

 
overwegende dat: 

 universitair onderwijs Haarlem een economisch meer divers profiel kan geven; 

 Haarlem nog aantrekkelijker wordt door een breed onderwijsaanbod; 

 er historische gebouwen en plekken zijn die zich zouden lenen voor de vestiging van 
een university college; 

 
draagt het college op om: 

 een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor universitair onderwijs in 
Haarlem; 

 hierbij (bijvoorbeeld door een prijsvraag) de interesse van betrokken partijen te peilen; 

 voor de Kadernota 2016 de resultaten hiervan te presenteren aan de raad. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Motie een Haarlemse internationale school 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015,  
 
constaterende dat: 

 het aanbod van onderwijs een belangrijke vestigingsvoorwaarde is om ergens te gaan 
of blijven wonen; 

 er veel expats in Haarlem wonen die behoefte hebben aan internationaal primair en 
voortgezet onderwijs; 

 
overwegende dat: 

 Haarlem nog aantrekkelijker wordt door een breed onderwijsaanbod; 

 er historische gebouwen en plekken zijn die zich zouden lenen voor de vestiging van 
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een internationale school; 
 
draagt het college op om: 

 een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor internationaal onderwijs in 
Haarlem, waarbij dit onderwijs geen capaciteit in mag nemen van de reguliere 
scholen; 

 hierbij (bijvoorbeeld door een prijsvraag) de interesse van betrokken partijen te peilen; 

 voor de Kadernota 2016 de resultaten hiervan te presenteren aan de raad. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De heer SMIT: Mevrouw Leitner, u bent bezig met een op zich te waarderen 
reclameboodschap voor de gemeente Haarlem, maar u heeft het eerst over buffers 
aanleggen maar u weet dat de reserves met 14 miljoen euro afnemen in 2015? Dat moet u 
maar even nakijken. Dus buffers aanleggen, dat heeft nog z’n nuance. Vervolgens zegt u 
wonen, werken en recreëren in uw reclamefolder, maar ik heb de indruk dat waar wij aan 
werken doen, wij aan import doen van Amsterdammers die hun baan meenemen en zelf 
presteren we niet veel. Bij wonen vergeten we een grote doelgroep die u misschien niet 
interessant zult vinden, maar dat zijn mensen die zelfs de maximale sociale huur van 
710 euro niet kunnen betalen en dus scheefwonen en de burgemeester komt ze dan zes 
keer per jaar tegen bij woninguitzetting. Recreëren mag u houden. Daarvoor doen we ons 
best. U baseert u niet op de werkelijkheid, niet op de inzet van de coalitie, noch van het 
college.  
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Uw moties over onderwijs zijn op zich sympathiek en 
een prijsvraag is natuurlijk altijd leuk, maar u vraagt ook onderzoek uit te voeren. Ik 
vroeg me af hoe u dan de grenzen ziet van de taak van de gemeente en van onderop, dus 
van mensen die zelf een school kunnen oprichten en hoe u die onderzoeken wilt 
financieren. 
 
Mevrouw LEITNER: U heeft gelijk, het is een toekomstvisie. Dus het gaat om toekomst. 
Waarvoor wij pleiten, is dat Haarlem een aantrekkelijke stad is en ook zorgt dat ze dat 
blijft. Dat is de manier waarop je keuzes maakt voor de toekomst.  
 
De heer SMIT: U zegt Haarlem is, en ik hoop dat het zo gaat worden, want Haarlem is 
dat nog niet. Ik denk dat dat het grote verschil is in de beelden die wij van Haarlem 
hebben.  
 
De heer VAN LEEUWEN: De heer Visser vraagt naar de motie van university college. 
De rol van de gemeente is inderdaad heel beperkt. De gemeente moet alleen een duwtje 
geven, moet het initiatief nemen, moet vragen wie er behoefte aan heeft, wie er zin in 
heeft. Dus de kosten zijn daarmee ook verwaarloosbaar. Het kan gewoon uit de normale 
kosten van het beleid plaatsvinden. Mocht het college dat anders zien, dan horen we dat 
graag in het advies om te stemmen. 
 
Mevrouw LEITNER: Van alle kanten lijkt het erop dat 2015 een kantelpunt is. Of de heer 
Knot nu wat kan zeggen of niet, 2015 is een jaar waarin zaken veranderen. Nederland 
krabbelt uit de crisis en het beheer van de Haarlemse financiën is op orde ofwel in 
control. Vanaf nu is het volle kracht vooruit. Haarlem mag geen mooi, maar arm meisje 
worden zoals Cosette uit Les Miserables, dat liep namelijk niet zo goed af. D66 zet dan 
ook in op financiële discipline. Dat doen we niet alleen door te bezuinigen, maar ook door 
te verstandig te investeren. D66 heeft als onderwijspartij de klok geluid over het tekort 
aan plaatsen in het basisonderwijs. Het college reageert alert met een compleet plan. De 
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komende jaren 30 miljoen euro aan onderwijsinvesteringen. Onze complimenten aan 
wethouder Snoek.  
 
De heer VAN DEN RAADT: U zegt dan dat 2015 het kanteljaar is. Daarover kun je 
verschillen van mening. En u zegt dat u het tijd vindt om met volle kracht vooruit te gaan. 
Wat verstaat u daaronder dan precies? 
 
Mevrouw LEITNER: Dat ga ik u vertellen. Tijdens de begroting gaf ik aan dat 2015 een 
jaar van nadenken en koers bepalen zou zijn. Die koers bepaalt de raad deze week en D66 
bepaalt haar koers aan de hand van 3D’s van D66: discipline, durf en dichtbij. Discipline 
in de financiën. Durf te vernieuwen in het Sociaal domein en dichtbij in het fysieke 
domein met betrekking tot het bestuur van de stad. En dan over die financiële discipline. 
U had het over de boekhouder. Ik vind ‘m leuk. Wij letten inderdaad ook op de kleintjes. 
Tijdens de verkiezingscampagnes viel ons al op dat veel Haarlemmers misschien niet 
weten wat er hier altijd gebeurt, maar wel echt schrikken als ze horen van de Haarlemse 
schuldenproblematiek. Wellicht komt het door de aandacht voor de Griekse problematiek, 
de hoge schulden zijn in ieder geval een schrikbeeld voor veel Haarlemmers die dat echt 
niet hadden verwacht van hun bestuur. Volgens De Nederlandsche Bank zijn de zeven 
magere jaren voorbij. Dat stemt hoopvol. De groei schept ook nieuwe 
verantwoordelijkheden als zij in haar aantrekkelijkste voorkomen voor ons verschijnt. We 
zullen haar verleidingen moeten weerstaan. Haarlem heeft een aantal financieel zware 
jaren achter de rug, maar het is nog niet voorbij. De financiële beheersing bleek niet op 
orde en we moesten het repareren terwijl het regende. Het was niet anders, want dit was 
achterstallig onderhoud. Nu komt het erop aan te blijven repareren, want voorlopig 
schijnt het financiële zonnetje nog niet in Haarlem. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Ik zat net te twijfelen, maar het woord financiële 
discipline is nu zo vaak gevallen. Net werd gezegd: op de kleintjes letten. Dan wil ik D66 
toch uitdagen op de kleintjes te letten. In het coalitieakkoord staat: 50% van het resultaat 
per jaar wordt besteed aan schuldreductie. Ik heb het uitgerekend. Het is een kleintje, 
maar we doen dit jaar maar 47%. Bent u echt bereid op de kleintjes te letten en u te 
houden aan uw eigen coalitieakkoord en die 81.000 euro echt te bestemmen voor 
schuldreductie? 
 
Mevrouw LEITNER: Ik vind het heel goed dat u dat heeft opgemerkt en ik moet even aan 
het college vragen of dat een rekenfout is geweest. Heel opmerkzaam van u.  
Goed, met deze Kadernota geeft het college zijn visitekaartje af en wethouder van Spijk 
presenteert zijn eerste. Complimenten. De nota ademt controle en overzicht. De 
meerjarenraming laat nog een kleine min zien, maar in tegenstelling tot voorgaande jaren 
is het meerjarenbeeld nu veel stabieler. Het springt minder heen en weer. Ondanks de 
blijvende spanning op de Haarlemse financiën, slaagt dit college erin de woonlasten toch 
niet meer te laten stijgen dan de inflatie. Die dalen zelfs nog licht. Cruciaal voor Haarlem 
is het om de komende jaren die financiële discipline vast te houden en de verbeteringen in 
de controle van de uitgaven en het verbeterprogramma Haarlem presteert beter te 
bestendigen. De kunst is tegelijkertijd te profiteren van een aantrekkende economie en het 
ondernemerschap in de stad door creatief te zoeken naar manieren om voor minder geld 
toch zaken voor elkaar te krijgen. Dan komt het niet alleen aan op slim en creatief 
samenwerken, want die vibe zit echt wel in onze stad. Het komt erop aan dat wij in de 
raad ook openstaan voor andere, voor nieuwe manieren. Niet alles hoeft geld te kosten. 
Dan durf. Durf te vernieuwen in het sociale domein. Het gaat hier om de decentralisaties 
Onderwerp, Paswerk en Cultuur. Achtereenvolgens kom ik daarop terug. Die 
decentralisaties, daar hebben gemeenten een indrukwekkende prestatie geleverd, 
constateert de Transitiecommissie Sociaal domein van de VNG. En dat geldt zeker ook 
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voor Haarlem voor de langdurige zorg, jeugdzorg, werk en inkomen en op de valreep nog 
het beschermd wonen. Logischerwijs lag de nadruk op het continueren van de bestaande 
zorg. Het gaat immers om mensen die de hulp en ondersteuning moeten krijgen die ze 
nodig hebben. Met de decentralisaties stonden de gemeenten voor een enorme 
uitdaging. In onze gemeente heeft dat helaas bij de huishoudelijke ondersteuning bij één 
aanbieder tot problemen geleid. Los hiervan is over het geheel genomen de overgang 
soepel verlopen. Rijkskortingen zijn grotendeels opgevangen zonder zware effecten voor 
de burgers, doordat er tijdig is gestart. Van onze fractie de complimenten voor de drie 
wethouders die hierbij betrokken waren. Maar met alleen het continueren van bestaande 
zorg tegen een lagere prijs, halen we niet de potentie uit de decentralisaties die erin zat en 
waarvoor ze van meet af aan bedoeld was. D66 is altijd een partij van vernieuwing en 
vooruitgang geweest, ook in het sociale domein. Vanaf 2016 en verder moet er vorm 
gegeven worden aan de vernieuwingen door verbindingen te leggen tussen de drie 
decentralisaties, Jeugdzorg, Wmo en de Participatiewet. De decentralisaties staan feitelijk 
nog in de kinderschoenen. D66 verwacht een progressieve houding van het college om 
dingen te veranderen en een beetje lef graag, maar dat is u wel toevertrouwd. Rijksbudget 
is hier uitdrukkelijk ook werkbudget. Wij hebben hier in Haarlem niet de middelen om 
rijksbezuinigingen in de zorg structureel te compenseren. Ook hier verwachten we van 
het college een alerte houding om de budgetten op tijd op te lijnen.  
 
De VOORZITTER: Wilt u terughoudend zijn met interrupties zodat mevrouw Leitner 
gewoon haar betoog kan houden? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Rijksbudget is werkbudget, dat geldt voor het sociale domein. 
Is het niet verstandig om dat voor alle domeinen te laten gelden? U weet zelf ook wel dat 
de ISV-gelden al een paar jaar geleden door het Rijk zijn afgeschaft. Wij gaan dat op 
eigen kosten in stand houden en dat gaat ons de komende jaren 4 miljoen euro kosten. 
Hoe kijkt D66 daartegenaan? 
 
Mevrouw LEITNER: Dat is een afspraak geweest uit de coalitieonderhandelingen. Feit is 
dat we met elkaar een financiële opgave hebben om de begroting sluitend te houden. We 
hebben afgesproken dat we dat gaan herijken in 2016 en dan is ligt die opgave er om de 
begroting sluitend te krijgen en om de afspraak omtrent de schuldaflossing te laten staan. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: U bedoelt specifiek dat punt van de PvdA, die ISV-gelden, 
4 miljoen euro, dat u het daarover volgend jaar nog een keer gaat hebben of dat wel 
handhaafbaar is? Een soort belofte? 
 
Mevrouw LEITNER: Nee, het is een afspraak uit het coalitieakkoord. De gezamenlijke 
opgave hier is dat we met elkaar zorgen dat de begroting structureel sluitend blijft en dat 
we met alle pm-posten die iemand eerder ook al noemde en alle onzekerheden die er zijn 
in het financiële plaatje dat gaan herijken voor de Kadernota 2014. 
Dan onderwijs. D66 is blij met het investeringsprogramma voor het wegwerken van de 
achterstanden in basis- en voortgezetonderwijs. Heel goed dat niet alleen het 
basisonderwijs, maar ook het voortgezetonderwijs is meegenomen. Dat geeft blijk van 
een integrale visie in verband met de kinderen die straks natuurlijk wel moeten kunnen 
doorstromen. Uiteraard steunt D66 initiatieven van onderop om het onderwijs in Haarlem 
nog beter op de behoeften van onze inwoners te laten aansluiten. Daarom staan we 
positief tegenover het ouderinitiatief de Vijfde Vrije School. Wij willen het college 
vragen te onderzoeken of de extra capaciteit voor dit oude initiatief binnen de kaders van 
het strategisch huisvestingsplan mogelijk is. Daarentegen maken wij ons wel zorgen over 
de voorspelde tekorten bij Paswerk. D66 vreest dat door een tekort aan geld voor de 
sociale werkplaats de re-integratiegelden mogelijk de dupe worden. Juist ook omdat het 
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college een toename van het aantal cliënten in de bijstand verwacht, moeten we 
zorgvuldig omgaan met re-integratiegelden om mensen weer aan het werk te kunnen 
helpen. D66 is dan ook zeer tevreden met de toezegging van wethouder Langenacker om 
voor de Kadernota 2016 verschillende kostenefficiënte, alternatieve scenario’s uit te 
werken voor de toekomst. Dan de cultuur. Bij de begroting plaatste D66 cultuur ook al 
onder het sociale domein en dat doen we nu weer. Dat doen we omdat we vinden dat 
cultuur mensen bij elkaar brengt en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de sociale 
samenhang in een stad. D66 vindt dat een sterke culturele sector cultuur voor een stad als 
Haarlem een essentieel en onlosmakelijk onderdeel is van het sociale leven in de stad. 
Cultuurparticipatie draagt bij aan een betere mentale en fysieke gezondheid en legt 
verbindingen tussen mensen. Toch ontkomt ook de cultuursector in Haarlem niet geheel 
aan de bezuinigingen. Het cultuurstimuleringsfonds laten we volgens coalitie- afspraak 
bestaan. D66 heeft geworsteld met de verkoop van de Egelantier, maar is tot de conclusie 
gekomen dat het niet anders kan. We hebben afgesproken dat de gemeente een alternatief 
moet bieden voor de huurders die al langer in dit pand zitten. Daarnaast vindt D66 dat de 
huurders een redelijke termijn moeten krijgen om zich voor te bereiden op de verhuizing. 
Samen met GroenLinks, PvdA en CDA dienen we hiervoor een amendement in.  
 
Amendement Egelantier langer open 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 
 
constaterende dat: 

 het besluit is genomen de Egelantier te verkopen; 

 het voornemen is om het pand per 1-1-2016 leeg op te leveren; 
 
overwegende dat: 

 de wens van huurders is om niet gedurende het seizoen de Egelantier te verlaten; 

 deze termijn dusdanig kort is dat meerdere huurders hierdoor in de problemen komen; 
 
besluit: 

 het college te verzoeken alle huurders tot 1 juli 2016 de mogelijkheid te bieden in de 
Egelantier te verblijven; 

 het budget benodigd voor een langere openstelling tot 1 juli 2016 te halen uit: 
- het terugbrengen van de beheerlasten. En hiermee de exploitatie zoveel mogelijk in 

eigen beheer te geven, 
- eenmalig hier de ‘overheveling restant reserve cultuurpodia naar reserve vastgoed’ 

aan te wenden.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De heer VRUGT: Als u dat nu echt meent, dat dat zo belangrijk is, dan wil ik dat vanuit 
de Actiepartij volledig onderschrijven. U zou dan ook gewoon de beslissing kunnen 
nemen de Egelantier te behouden voor wat het is: het cultureel centrum in Haarlem. 
Waarom moet dat dan zo nodig weg? U zegt: we zijn tot de conclusie gekomen dat het 
niet anders is. Waar baseert u dat op? 
 
Mevrouw LEITNER: De potentiële opbrengst van de verkoop van dat pand hebben we 
gewoon hard nodig hier in deze stad. We zijn zuinig op de Egelantier als gebouw, maar 
we zijn ook zuinig op de functie van de Egelantier. 
 
De heer VRUGT: Vandaar dat u het verkoopt? Oké, duidelijk. 
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Mevrouw LEITNER: En daarvoor willen we goed zorgen. Daarom dienen we samen dit 
amendement in. 
 
De heer VAN HAGA: U weet natuurlijk net zo goed als ik dat de grondslag voor de 
verkoop van de Egelantier een besluit was toen er nog een plan was voor een cultureel 
centrum. Ik ken u als iemand die de cultuur een warm hart toedraagt, maar het is toch wel 
een beetje raar dat u nu de Egelantier gaat verkopen zonder een plan te hebben voor een 
nieuw cultureel centrum. Dan vraag ik me toch af of u het niet jammer vindt dat er niet 
eerst een plan is gemaakt voor een nieuw cultureel centrum. Er zijn natuurlijk talloze 
opties. Het CCVT hoeft niet meer, maar je zou kunnen denken aan het Slachthuis. Vindt 
u dat nu niet jammer, dat er geen plan is? 
 
Mevrouw LEITNER: Er is natuurlijk deels wel een plan. Hart is al weggebracht, als ik 
het zo mag uitdrukken, door de vorige VVD-wethouder cultuur, de heer Mooij. Hart is uit 
dat plan gehaald waarmee natuurlijk de drager van de CCVT een andere plek had.  
 
De heer VAN HAGA: Dat ben ik helemaal met u eens, maar we hebben straks geen 
cultureel centrum meer. We hebben geen oplossing voor de Popschool en een groot deel 
van de huurders houdt straks gewoon op te bestaan. Dat zou u kunnen voorkomen als u 
zou meedenken aan een plan. Dat hebben we ook aan de wethouder gevraagd, maar de 
wethouder heeft geen plan. Dus u gaat door met de verkoop. Ik begrijp dat een aantal 
huurders zal overleven. Prima, daarvoor hebt u dan een mineure oplossing bedacht met 
Klein Heiligland, maar het cultureel centrum zoals we het nu kennen of zoals we het 
zouden kunnen doorstarten, dat houdt op te bestaan door uw beslissing.  
 
Mevrouw LEITNER: Het idee van een cultureel centrum in een groot gebouw is al in de 
vorige coalitie gewijzigd. De functie zit niet meer bij elkaar in één centrum, maar die zal 
op verschillende plekken in de stad terugkomen. Ook voor de Popschool wordt een 
oplossing gevonden en ook voor de huidige huurders vinden we een andere plek. Hart zit 
al ergens anders. 
 
De VOORZITTER: Ik had al gevraagd terughoudend te zijn met interrupties. Die zijn er 
nu toch.  
 
De heer SMIT: Sorry dat ik u dan toch interrumpeer. U zegt dat uw hart ook uitgaat naar 
de gebruikers van de Egelantier, maar die moeten eruit en die lijden pijn. Bent u het dan 
met OPH eens dat het pand ook echt een klap geld moet opbrengen? Als blijkt dat dat een 
paar kwartjes is, dan moeten we er maar gewoon een cultureel centrum houden of 
opnieuw van maken. U zegt net dat we het geld nodig hebben. Dan neem ik aan dat u echt 
een klap geld bedoelt. 
 
Mevrouw LEITNER: Ja, wat is een klap geld? De Egelantier is een van de panden die het 
meest courant is om in de verkoop te zetten in Haarlem. 
 
De heer SMIT: Zullen we dan zeggen dat het een soort A-locatie is die echt heel veel geld 
moet opbrengen wil je kunnen verantwoorden dat je de culturele functie er uithaalt? 
 
Mevrouw LEITNER: Ja. 
 
De heer VRUGT: Het is natuurlijk allemaal een beetje schuiven en het veroordelen tot 
een zwervend bestaan van de diverse culturele instellingen in Haarlem, een soort culturele 
caroussel. Alhoewel we recent van de wethouder te horen kregen, dat Klein Heiligland 
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niet tijdelijke was, maar permanent. We hadden natuurlijk ook Klein Heiligland kunnen 
verkopen, maar nee, we halen eerst al die clubjes uit de Egelantier en die moeten dan naar 
Klein Heiligland. We hadden ook gewoon Klein Heiligland kunnen verkopen, mevrouw 
Leitner, en we hadden de Egelantier kunnen laten voor wat het is. Het is een beetje 
vestzak-broekzak. Er zit geen visie achter en zoals de heer Van Haga terecht al zegt: eerst 
een plan en dan de stappen. U verkoopt de Egelantier en u schrapt Klein Heiligland van 
de verkooplijst.  
 
De heer VAN HAGA: Dat is een boekwaardeprobleem hè. 
 
De heer VRUGT: Daar weet u alles van, mijnheer Van Haga. 
 
Mevrouw LEITNER: Het college heeft daarin een afweging gemaakt. De Egelantier is 
een pand dat aantrekkelijker is om te verkopen dan Klein Heiligland.  
 
De heer VRUGT: Als ik het college moet geloven, moet daaraan nog vreselijk veel 
gebeuren, dus het zal wel meevallen, vrees ik. 
 
Mevrouw LEITNER: Uiteindelijk is dat een rekensom die goed moet uitpakken.  
 
De heer VRUGT: Vooral als er al voor 0,5 miljoen euro aan verspijkerd is. Dus eigenlijk 
is het volgens mij een prima pand, zeker voor een cultureel centrum. 
 
Mevrouw LEITNER: Ook aan de Egelantier zal het een en ander moeten gebeuren. Ik ga 
verder. De professionele cultuurorganisaties in Haarlem zijn de afgelopen jaren ook niet 
ontkomen aan bezuinigingen en ze zijn deze nog aan het verwerken. Het is zeer de vraag 
of er verder nog bezuinigd kan worden op de cultuur zonder dat daarbij de kwaliteit in het 
geding is. Wat D66 betreft hebben we maximaal bezuinigd op cultuur. Wij dienen een 
motie in met betrekking op de subsidie van de Kunstlijn en dat doen we samen met de 
PvdA en GroenLinks.  
 
Motie Financieel cultureel pardon Stichting Kunstlijn Haarlem 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
overwegende dat: 

 het college uitwerking geeft aan het coalitieakkoord door een structurele bezuiniging 
op het evenementenbudget door te voeren; 

 het college daarbij Haarlemse evenementenorganisaties heeft geconsulteerd alvorens 
tot een allocatievoorstel te komen; 

 in die consultatie Kunstlijn Haarlem per ongeluk niet is benaderd door de gemeente; 

 Kunstlijn Haarlem daarom geen reactie heeft kunnen geven op het voorstel, noch in de 
gelegenheid is gesteld om invloed op het voorstel te hebben; 

 de portefeuillehouder zijn mea culpa voor deze fout heeft uitgesproken; 
 
verzoekt het college: 

 Kunstlijn Haarlem voor het jaar 2016 te ontzien van de 10% bezuiniging op haar 
begroting in het kader van de stadsbrede bezuiniging op de evenementensubsidies; 

 met een voorstel aan de raad te komen ter dekking van het Financieel cultureel pardon. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Dicht bij Haarlemmers. In de openbare ruimte is alles dicht bij Haarlemmers. Alles wat in 
die openbare ruimte gebeurt, raakt aan het vertrouwen van de Haarlemmers in hun 
bestuur. Ik kom hier achtereenvolgens terug op onderhoud, groen en de bestuursstijl. 
D66 maakt zich ook serieuze zorgen over het oplopen van de onderhoudsvoorraad. Dit is 
een breed gedeelde zorg van de coalitie. Niet voor niets hebben we in het coalitieakkoord 
afgesproken dat we ondanks de bezuinigingen ervoor willen zorgen dat de 
onderhoudsachterstanden zo min mogelijk oplopen. Het is natuurlijk logisch dat in 2014 
en 2015 grote aandacht uitging en uitgaat naar het sociale domein. Dat was ook meer dan 
nodig. Maar er zijn nog andere problemen in de stad, die we niet mogen veronachtzamen. 
Een oplopende onderhoudsvoorraad is immers ook een vorm van schuld. Wij vragen van 
het college de volle aandacht voor het niet laten oplopen van de onderhoudsvoorraad en 
daaraan bij de begroting invulling te geven. Als er daarnaast in de loop van het 
begrotingsjaar mogelijk nog ruimte onder het kasstroomplafond ontstaat door het 
wegvallen van investeringen, vragen wij van het college te bezien of die ruimte dan 
ingezet kan worden voor investeringen in beheer en onderhoud van de openbare ruimte.  
D66 vindt het belangrijk het fietsgebruik in Haarlem zo goed mogelijk te faciliteren. De 
fiets is immers de nieuwe auto. In de stad is de fiets de nieuwe auto. Het is goed dat er in 
dit IP twee nieuwe fietsbruggen zijn opgenomen bij de Nieuwe Energie en de 
Dolhuysbrug.  
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik heb natuurlijk met veel belangstelling gelezen dat bij de 
must-haves een fietsbrug geprojecteerd is over ons rijksmonument De Bolwerken, maar 
ik kan me nog heel goed herinneren dat D66 juist tegen die brug was en die met 
meerderheid van stemmen bij de verkiezingsbespreking over het programma heruit heeft 
gesloopt. Dus in feite is dit toch een vorm van kiezersbedrog om dit als topprioriteit 
nummer 1 van de investeringen te zien.  
 
Mevrouw LEITNER: De brug staat inderdaad bij de must-haves en dat betekent dat er 
ruimte is onder het krappe kasstroomplafond dat we met elkaar hebben afgesproken. Dat 
is wel eens anders geweest. We hebben er in de fractie uit en te na over gesproken, ook in 
verband met de monumentale status van De Bolwerken. We zijn tot de conclusie 
gekomen dat het faciliteren van de fiets prioriteit krijgt. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Maar wat is uw verkiezingsprogramma dan waard? Mensen 
moeten toch ergens op kunnen koersen? Die brug wilden we gewoon niet. Nu heeft u een 
nieuwe fractie en een paar mensen willen de brug misschien wel, maar wat is nu de 
boodschap aan de burgers? U kunt uw verkiezingsprogramma wel gelijk in de prullenbak 
gooien. 
 
De heer VAN LEEUWEN: Ik wil graag reageren, voorzitter, want ik kan mevrouw Van 
Zetten van harte aanbevelen ons verkiezingsprogramma heel goed te lezen. Daarin staat 
namelijk letterlijk dat we de optie openhouden. De discussie kan echter niet worden 
vernauwd tot de Dolhuysbrug. Op korte termijn moet een oplossing worden gevonden. 
Dat doen we nu al met een herinrichting. Dus voor de lange termijn blijft die nadrukkelijk 
open.  
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik was bij die hectische avond, bij de bespreking van het 
programma. Zelfs de heer Cassee was pertinent tegen de Dolhuysbrug. Dus het verbaast 
me toch dat die erin is gekomen.  
 
De heer VAN LEEUWEN: Binnen D66 zijn we gelukkig democratisch georganiseerd. 
Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld, dat kan geamendeerd worden en dit is hoe 
het zwart-op-wit staat. Dat tijdens een emotionele avond oud-wethouder Cassee daarover 
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emotioneel is geweest en een gloedvol betoog heeft gehouden, maakt niet dat dat geland 
is in het verkiezingsprogramma.  
 
De heer BOER: Ik hoorde mevrouw Leitner iets vragen aan het college over het beheer en 
onderhoud. Daarop bezuinigt uw coalitie miljoenen euro’s. U vraagt daarvoor terecht 
aandacht als er ruimte is bij de kasstroom. Mocht nu blijken dat beheer en onderhoud wel 
dat geld nodig heeft en dat de achterstand oploopt, bent u dan bereid de fietsbrug uit die 
stroom te halen en dat geld in te zetten voor het beheer en onderhoud? 
 
Mevrouw LEITNER: Dat vind ik een creatief voorstel en dat zullen we dan moeten 
bezien. We hebben ook nog zoiets als een parkeergarage in Schalkstad waarvan we ook 
nog moeten bekijken hoe die qua investering uitvalt. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): De must-have, die brug, die komt er wat ons betreft 
wel. Er zijn ook nice-to-haves voor de fiets. Dan heb ik het over de Botermarkt. Als we 
deze week niets besluiten, dan blijft het nice-to-have en dan verdwijnt het weer. Daarom 
vraag ik me af hoe nice u dat vindt en of u vindt dat die Botermarktfietsenstalling er wel 
moet komen. Mijn tweede vraag luidt: waarom stelt u niet gewoon voor een 
bestemmingsreserve voor beheer en onderhoud te creëren, zodat we meer structureel met 
het geld van onderhoud omgaan in plaats van ad hoc? 
 
Mevrouw LEITNER: U heeft het over die garage onder de Botermarkt, he. Dat is 
inderdaad heel nice-to-have. Als je kijkt naar de prijs-kwaliteitverhouding is het wel een 
heel dure investering. We willen die zeker wel op de lijst houden, maar we hebben nu 
prioriteit gegeven aan een sterke, financiële discipline en daar past die niet in. 
Ik wilde een aantal moties indienen. D66 is ook zuinig op het Haarlemse groen en 
daarvoor dienen wij een aantal moties in. Motie Ruimte voor de wind. Die vraagt om met 
de Provincie in overleg te treden die bijzonder restrictief is ten aanzien van windmolens 
om ruimte te zoeken voor windmolens op Haarlems grondgebied. Die motie dienen we 
samen met het CDA in. 
 
Motie Meer ruimte voor de wind 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
 
constaterende dat: 

 er in Haarlem veel initiatieven zijn op het gebied van duurzame energie; 

 het provinciale beleid o.a. omvat dat voor elke nieuw te bouwen windmolen er twee 
gesaneerd moeten worden; 

 
overwegende dat: 

 Haarlem ruimte wil geven aan duurzaamheidsinitiatieven, ook op het gebied van 
windenergie; 

 er binnen beleidskaders vaak wel ruimte is door het doen van pilots en 
experimenteren;  

 
draagt het college op om: 

 in gesprek te treden met de gedeputeerde om bijvoorbeeld door een pilot zoveel 
mogelijk ruimte te maken voor Haarlemse initiatieven en ambities op het gebied van 
windenergie; 

 voor eind van 2015 te rapporteren welke mogelijkheden het college ziet voor de 
toepassing van windenergie op het grondgebied van Haarlem. 
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En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan de motie Plaats voor een camperplaats. Samen met de Actiepartij en de VVD vragen 
we onderzoek te doen naar een camperplaats in Haarlem.  
 
Motie Plaats voor een camperplaats 
 
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 25 juni 2015,  
 
constaterende dat: 

 uit onderzoek blijkt dat steeds meer toeristen ervoor kiezen om met de camper op 
vakantie te gaan; 

 Haarlem (en omgeving) een belangrijke toeristische trekpleister is; 

 veel camperaars door of langs Haarlem rijden, op weg van of naar duinen en stranden; 

 Haarlem nauwelijks ruime parkeerplaatsen die geschikt zijn voor campers heeft. 
Camperaars stoppen daarom niet in de stad; 

 de enkele camperaars die de stad wel bezoeken, de schaarse straatparkeerplaatsen 
bezetten omdat zij de parkeergarages niet in kunnen rijden; 

 Haarlem geen overnachtingsmogelijkheden voor camperaars heeft; 
 
overwegende dat: 

 Haarlem wil dat er minder geparkeerd wordt op straat. Voorts is het de bedoeling om 
de binnenstad autoluw te maken; 

 bij de aantallen ‘verblijfstoeristen’ enkel de hotelovernachtingen meetellen terwijl ook 
campertoeristen hierbij gerekend zouden kunnen worden; 

 Haarlem aantrekkelijk gemaakt wordt voor meerdaags bezoek door de groeiende 
groep camperaars; 

 
draagt het college op: 

 onderzoek te doen naar kosten en baten van een camperplaats aan de rand van 
Haarlem centrum; 

 een voorstel te doen aan de raad over de inrichting van een camperplaats, rekening 
houdend met basale voorzieningen voor camperaars zoals stroom, water, afvoer van 
afval, verlichting en veiligheidsissues. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De motie Meer groeninitiatief, minder areaal, meer geld voor het overige onderhoud gaat 
over areaaluitbreiding en bewoners. Die dienen we in samen met PvdA, GroenLinks en 
OPH.  
 
Motie Meer groeninitiatief, minder areaal, meer geld voor het overige onderhoud 
De Haarlemse gemeenteraad, in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015,  
 
constaterende dat: 

 in de Kadernota alleen een bezuiniging is opgenomen voor de adoptie van 
boomkransen; 

 wethouder Sikkema in de raadscommissie Beheer al twee maal heeft aangegeven 
positief te staan tegenover het vergemakkelijken van groenadoptie en heeft 
aangegeven hierover in gesprek te gaan met Spaarnelanden; 
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overwegende dat: 

 deze groenadoptie kan leiden tot een vermindering van het areaal; 

 het hiermee vrijgespeelde budget ingezet kan worden voor andere gebieden binnen de 
portefeuille beheer en onderhoud; 

 er goede voorbeelden zijn om groenadoptie snel en met duidelijke regels in te voeren 
(zie bijvoorbeeld www.hoorn.nl/groen); 

 
draagt het college op om: 

 voor het eind van het jaar groenadoptie mogelijk te maken; 

 voor de behandeling van de begroting 2016 een voorstel te presenteren aan de 
raadscommissie Beheer op welke wijze het vrijgespeelde budget ingezet kan worden 
waarbij dit mogelijk een bijdrage levert aan beperken van de onderhoudsvoorraad. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan nog de motie Met minder regels op weg naar een meer duurzaam Haarlem dienen we 
in samen met GroenLinks, VVD, PvdA, CDA en OPH en die sluit aan bij een 
Amsterdams initiatief om regels die duurzaamheid in de weg zitten, te schrappen.  
 
Motie Met minder regels op weg naar een meer duurzaam Haarlem 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
 
constaterende dat: 

 de gemeente Haarlem actief werkt aan de duurzaamheid van onze stad; 

 de maatschappelijke opgave op het gebied van duurzaamheid gemeentegrens-
overstijgend is; 

 
overwegende dat: 

 lokale regelgeving duurzame initiatieven in de weg kan zitten; 

 dit niet wenselijk is en in samenspraak met bewoners in kaart dient te worden 
gebracht; 

 het coalitieprogramma SAMEN DOEN! zich hier als volgt over uitspreekt: 
‘Onze ondersteuning geldt uiteraard ook voor de vele buurtinitiatieven die de 
inwoners van onze energieke samenleving momenteel ontplooien. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan zonnepanelen, groene daken, energiebesparing, elektrisch vervoer en 
het verduurzamen van woningen (zoals het project Blok voor Blok). Bij het verlichten 
van regeldruk, ruimtelijke planprocessen en afspraken met woningbouwcorporaties 
speelt de gemeente een actieve rol.’; 

 
draagt het college op om: 

 kennis te nemen van het in de Amsterdamse gemeenteraad gepresenteerde 
initiatiefvoorstel ‘Minder regels voor meer duurzame energie’ en de bestuurlijke 
reactie hierop; 

 na te gaan in hoeverre de in dit voorstel beschreven lijnen ook van toegevoegde 
waarde kunnen zijn voor Haarlem; 

 jaarlijks in de Duurzaamheidsmonitor te rapporteren over de Haarlemse inzet op de 
volgende duurzaamheid bevorderende maatregelen: 
- schrap verouderde en onzinnige regels die duurzaamheid belemmeren; 
- bouw ruimte in voor innovatie bij nieuwe projecten; 
- laat bewoners, burgerinitiatieven en (kleine) ondernemers het niet allemaal zelf 

uitvinden; 
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- maak duurzaamheid goedkoper door minder bureaucratie; 
- wend experimenteerruimte aan die landelijke wetgeving biedt. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
En ten slotte de motie Van Haarlems hout zaagt men banken. Die dienen we in samen met 
PvdA, GroenLinks, VVD, CDA en de Actiepartij om van de bomen op de Oudeweg iets 
moois te maken.  
 
Motie Van Haarlems hout zaagt men banken 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
 
constaterende dat: 

 het college heeft toegezegd de bij de herinrichting van de Oudeweg te kappen bomen 
beschikbaar komen voor Stadshout Kennemerland en er mogelijk nog meer Haarlems 
hout beschikbaar komt; 

 het college bij de commissiebehandeling van het onderhoud van de Haarlemmerhout 
heeft toegezegd open te staan voor adoptie van banken in de openbare ruimte door 
Haarlemmers; 

 
overwegende dat: 

 adoptie van banken kan leiden tot een grotere betrokkenheid van Haarlemmers bij het 
groen en de openbare ruimte in onze stad; 

 veel Haarlemmers het leuk vinden om op deze wijze iets bij te dragen aan de stad; 

 Haarlems hout toebehoort aan alle Haarlemmers en een plek in de openbare ruimte 
hier recht aan doet; 

 deze adoptie kan leiden tot een kostenreductie; 

 het hiermee vrijgespeelde budget ingezet kan worden voor andere werkzaamheden 
binnen de portefeuille beheer en onderhoud; 

 
draagt het college op om: 

 in gesprek te treden met Stadshout Kennemerland (voor de fabricage) en 
Spaarnelanden (voor de plaatsing) om te zorgen dat Haarlems hout wordt omgezet in 
Haarlemse bankjes geadopteerd door Haarlemmers of Haarlemse bedrijven en die 
voor alle Haarlemmers en bezoekers van de stad toegankelijk zijn. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ten slotte zouden wij D66 niet zijn als ik niet tijdens deze behandeling iets zou zeggen 
over de bestuursstijl. Tijdens de begroting hebben we het belang van een passende 
bestuursstijl in de het modern 2015 al benoemd, maar in 2015 wil D66 de stap maken van 
visie – hoe interessant ook – naar concrete acties. Wij verwachten van het college na het 
reces een voorstel op dit punt. Daarnaast wordt er met een brede vertegenwoordiging van 
onze raad nog gewerkt aan een voorstel rond de bewonersinitiatieven waaraan ook 
mensen mogen meedoen die niet op de montessorischool hebben gezeten. Dit initiatief 
wordt samen met de bewoners geschreven. Aanstaande zondag is er een 
inspiratiebijeenkomst. En dan echt als laatste. Bij de wekelijkse stelling van het Haarlems 
Dagblad komen we er als gemeenteraad deze week niet bijster goed vanaf. Deze 
gemeenteraad kan soms ook een kaasstolp zijn waarin we vooral met elkaar bezig zijn. 
Haarlemmers zien daar niet veel van. Ze verwachten vooral goede oplossingen voor hun 
problemen. Ik wil mijn betoog niet eindigen zonder een toepasselijk citaat van Hans van 
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Mierlo. Hij memoreerde tijdens een toespraak in 1985 al dat er twee fasen zijn in de 
politiek: die van machtsvorming en machtsuitoefening. Bij de eerste gaat het erom te 
laten zien waarin je verschilt van de ander, bij de twee fase gaat het erom dat de 
meerderheidsregel ons voorschrijft tot het vinden van het gemeenschappelijke. Van 
Mierlo zegt daarover: Maatschappelijke vraagstukken en noden worden ten behoeve van 
het politieke gebruik of niet onderkend, of worden vervalst, of zo onhanteerbaar groot 
gemaakt dat ze niet meer kunnen worden opgelost. Het maatschappelijk haalbare ligt daar 
als een compromis ergens tussenin. Laat daar het vinden van dat optimale compromis 
onze taak en opdracht liggen. We besturen immers deze stad samen voor de Haarlemmers 
die ons hun vertrouwen hebben gegeven. Wij vragen college en raad om hier samen met 
ons aan te werken. Want voor Haarlemmers is Haarlem waardevol en D66 is zuinig op 
Haarlem.  
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik was eigenlijk nog vergeten iets te vragen over het 
onderwijs. U geeft aan dat u blij bent dat de achterstanden bij het basisonderwijs worden 
aangepakt, maar ik las ook dat we gaan bezuinigen op peuterspeelzalen, 150.000 euro 
over een tijdje. Volgens mij was het idee om taalachterstand juist bij de basis aan te 
pakken, dus juist bij die peuterspeelzalen. We hebben onlangs ook een bericht gekregen 
dat men bij de islamitische basisschool dringend zit te wachten op 
peuterspeelzaalonderwijs. Gaat D66 hieraan nog wat doen? 
 
Mevrouw LEITNER: Een heel goede vraag. Daarop kom ik dan terug in mijn tweede 
termijn. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Leitner. Dan gaan we naar de SP, mijnheer 
Garretsen.  
 
De heer GARRETSEN: Allereerst wil ik nog een kort woord tot u spreken als 
burgemeester. Mevrouw Leitner heeft daarover al het een en ander gezegd en dat 
onderschrijven wij. Ik wil alleen nog maar zeggen dat uw strijd onze strijd is in de strijd 
tegen georganiseerde criminaliteit. Ik wens u daarmee veel succes.  
Op mijn nachtkastje liggen altijd literaire werken. Ook SP’ers lezen literaire boeken. 
Sinds een jaar hoort daarbij een literair werk en dat is het coalitieprogramma. U kunt zien, 
ik heb het nu meegenomen, dat het aardig beduimeld is. Ik lees het heel vaak. Dat 
programma heeft als slagzin SAMEN DOEN! Daarin spreekt de coalitie over wederzijds 
vertrouwen tussen de bewoners van Haarlem en de gemeente en over het ondersteunen 
van bewonersinitiatieven. Op zich is daarop niets tegen, maar het programma zegt ook en 
nu citeer ik letterlijk: “In veel gevallen kunnen bewoners beter zaken zelf regelen en 
handhaven.” Daar komt volgens de SP echter een verkeerde aap uit de mouw, namelijk 
gedeelde verantwoordelijkheid als verkapte bezuinigingsmaatregel. Dat zal ik later 
toelichten. Wij zijn tegen het afschuiven van gemeentelijke verantwoordelijkheden. 
Handhaving blijft eerst en vooral een gemeentelijke taak. Geen eigen richting door 
bewoners. Wij willen ook geen bewoners die zelf een kademuur gaan herstellen. Ook dat 
is en blijft een gemeentelijk taak. Een initiatief moet ook niet in strijd zijn met 
gemeentelijk beleid. Wij willen niet dat van een mooi plantsoen door bewoners een 
parkeerplaats voor auto’s wordt gemaakt. Ook wil, en dat heeft de heer De Jong van de 
VVD ook al gezegd, de SP dat een initiatief geen aanleiding geeft tot tweespalt in een 
buurt. Dus alle bewoners moeten kunnen meedoen, dus liever een vereniging of een 
coöperatie dan een stichting zoals bij de Haarlemse kweektuin. Tot slot moet het 
bewonersinitiatief geen speeltje worden voor de hogeropgeleiden, maar openstaan voor 
alle Haarlemmers. Wat we bijvoorbeeld wel willen, is het ondersteunen van een 
huurdersvereniging of van een initiatief waar bewoners extra activiteiten in een 
bibliotheek ontplooien, van een praatgroep voor en door vrouwen met een verschillende 
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etnische achtergrond, van een energiecoöperatie of van een eigen woningbouwvereniging 
of van een vereniging voor de thuiszorg. Mijnheer Visser, u kijkt mij al glimlachend aan, 
het maatschappelijk middenveld wil ook de SP weer terug. Ik ben heel blij dat ik net voor 
deze vergadering heb gehoord dat ook het wetenschappelijk bureau van het CDA weer 
wil dat bewoners zelf dingen gaan doen en zelf hun eigen zaakjes gaan regelen en dat er 
geen bureaucratische managers de baas zijn van Ymere en Pré Wonen. Ook is de SP voor 
het ondersteunen van tegenmacht, dus bijvoorbeeld het stimuleren van inspraak, het 
instellen van een meldpunt integriteit, een gemeentelijke ombudsman. Juist hier is het in 
2014 heel vaak misgegaan. Inspraak werd te vaak niet serieus genomen, wijkraden, 
actiegroepen en individuele bewoners werden vaak onnodig geschoffeerd. Voorbeelden 
genoeg. De fiscalisering van de parkeergelden, de schoffering van Ralph Mooijekind. We 
hebben excuses aan hem moeten aanbieden. De gemeente liet en laat de bewoners van de 
groene linten – ze zitten op de tribune – en van het Hof van Egmond in de kou staan. 
Voor de vergadering heb ik even met hen gesproken en ze hebben een hele tijd lang stress 
ondervonden omdat ze niet wisten of ze nu naar hun eigen woning konden terugkeren. Ik 
zie dat de heer Spijkerman het met me eens is.  
 
De VOORZITTER: Dat is nog maar de vraag. Hij wil in ieder geval wat zeggen.  
 
De heer SPIJKERMAN: U heeft helemaal gelijk, mijnheer Garretsen. Sterker nog, ik ben het 
met u oneens en ik heb een vraag aan u over die gemeentelijke ombudsman. U zegt dat u dat 
heel belangrijk vindt. Ik heb uw collega mevrouw Özogul in de commissie Samenleving 
daarentegen niet zelf met het initiatief zien komen op het moment dat we bij het meldpunt 
Sociaal domein aan de orde stelden dat een gemeentelijke ombudsfunctie tijdig ingeroepen zou 
moeten worden, willen we die in 2016 hebben. We wachten nu met z’n allen, diep respectvol, 
mijnheer Brander, op het initiatiefvoorstel van de PvdA, maar ik wil u even meegeven dat uw 
eigen fractielid achterwege heeft gelaten daarop te acteren afgelopen week.  
 
Mevrouw ÖZOGUL: Hier wil ik even op reageren. Wij hebben in de commissie altijd het 
belang van de ombudsman naar voren gebracht en datgene wat de gemeente naar voren bracht, 
was niet wat wij wilden. Tegelijkertijd hoorden we dat de PvdA bezig was met een 
initiatiefvoorstel. Het is onnodig om dubbele initiatiefvoorstellen in te dienen als wij kunnen 
meedoen met die van de PvdA. 
 
De heer GARRETSEN: Daaraan mag ik nog wel wat toevoegen. Ik denk dat het ongeveer een 
jaar gelegen was dat we de motie van de heer Vrugt voor een gemeentelijke ombudsman voor 
100% hebben ondersteund. Toen kwam de coalitie daar doorheen fietsen met een regionale 
ombudsman. Vervolgens heerste er besluiteloosheid. Wij willen liever vandaag dan morgen die 
gemeentelijke ombudsman. Wat dat betreft zijn wij het 100% met u eens. 
 
De heer SPIJKERMAN: Mag ik de heer Garretsen erop attenderen dat er voor 1 juni een 
initiatiefvoorstel had moeten liggen, wil je die in 2016 hebben. Dus dan moet er met 
terugwerkende kracht een initiatiefvoorstel komen en dat lijkt mij ingewikkeld. 
 
De heer GARRETSEN: De heer Fritz heeft geluisterd en ik weet zeker dat hij met u wil 
meewerken. 
 
De heer VRUGT: Ja, het was natuurlijk een beetje een heilloze interruptie van D66 want die is 
zelf ook nergens mee gekomen. 
 
De heer GARRETSEN: Ik had het over de groene linten en de Hof van Egmond. Daar moesten 
bewoners het huis uit zonder te weten of ze kunnen terugkeren. En als ze kunnen terugkeren, is 
het vaak met een flinke huurverhoging. We hebben met een mevrouw van 78 jaar uit de Hof 
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van Egmond gesproken. Zij heeft een bruto inkomen van 22.000 euro per jaar en ze krijgt dus 
geen huurtoeslag. Haar huur wordt verdubbeld van 320 naar ruim 640 euro en zij krijgt 
daardoor financiële problemen. Wij hebben samen met de Actiepartij gevraagd of voor dit 
soort gevallen de huurgewenningsperiode kan worden verlengd. En wat zegt het college? Nee, 
dat vinden wij niet wenselijk. Dan laat het college toch mensen in de kou staan. Vaak wordt de 
projectontwikkelaar of de woningcorporatie, in dit geval Pré Wonen, serieuzer genomen dan 
de Haarlemmers zelf die in hun belang werden getroffen met als gevolg veel onnodige 
juridische procedures. De gemeentelijke ombudsman is er nog steeds niet maar die komt er dus 
gauw. En gelukkig – en daarmee zijn we heel blij – komt er wel een meldpunt integriteit. Het 
coalitieprogramma spreekt over gedeelde verantwoordelijkheid van bestuur en bewoners. Het 
valt op dat de gemeente bewoners soms juist op afstand zet. Zo heeft de gemeente een 
wettelijke opdracht om voor huishoudelijke ondersteuning een maatwerkvoorziening te 
leveren. Je zou verwachten dat de gemeente dit of een zaak vindt van algemeen 
maatschappelijk belang en de uitvoering zelf ter hand neemt of in het geval van uitbesteding in 
elk geval de inwoners van Haarlem en zeker de inwoners waar het hier om gaat, de 
zorgbehoevende ouderen, erbij betrekt. Dat is nog eens verantwoordelijkheid geven aan de 
inwoners van Haarlem en dat is nog eens bevoegdheden overdragen. Wij willen een 
organisatie waar hulpbehoevende ouderen zelf de baas zijn. Wij dienen hierover dan ook een 
motie in, de motie Van ViVa! fiasco naar de zeggenschap cliënten. Wij willen dus dat er een 
vereniging wordt gevormd en dat het maatschappelijk middenveld verder wordt verrijkt met 
een vereniging voor thuiszorg waarvan de ouderen zelf lid zijn en dus de baas zijn. 
 
Motie Van ViVa! fiasco naar zeggenschap cliënten 
 
De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, de Kadernota 
besprekend, 
 
constaterende dat: 

 ViVa! een onbetrouwbare partner is gebleken; 
 
overwegende dat: 

 het contract met ViVa! voor wat betreft de huishoudelijke ondersteuning niet moet 
worden verlengd; 

 het wenselijk is dat ontvangers van zorg zeggenschap hebben over de aan hen te 
verlenen hulp; 

 de medewerkers van ViVa! in dienst moeten treden van een nieuwe organisatie waarin 
deze zeggenschap wordt verwezenlijkt; 

 
draagt het college op: 

 bij de nieuwe contractperiode van huishoudelijke hulp te onderzoeken of gunning aan 
een vereniging mogelijk is, waarvan de ontvangers van huishoudelijke ondersteuning 
lid zijn en aldus zeggenschap van cliënten is verzekerd. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Verder hebben wij nog een motie die heet Geen scholing, geen gebrek. In het contract 
met ViVa! en alle thuiszorgorganisaties staat dat ze verplicht zijn doorlopend aan 
deskundigheidsbevordering te doen. Heel veel thuisorganisaties doen dat ook. Wij hebben 
van medewerkers van ViVa! en ook van cliënten begrepen dat ViVa! dat niet doet. Dus 
wij willen dat ViVa! wordt opgeroepen door de wethouder om alsnog aan die 
deskundigheidsbevordering te doen.  
 
Motie Geen scholing, geen gebrek? 
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De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, de Kadernota 
besprekend, 
 
constaterende dat: 

 dat de medewerkers van ViVa! thuiszorg nog steeds geen scholing hebben gekregen 
voor de nieuwe werkwijze in de huishoudelijke hulp; 

 dat op grond van de offerteaanvraag Wmo (bladzijde 27) de opdrachtnemer 
permanente deskundigheidsbevordering garandeert van medewerkers die de 
huishoudelijke ondersteuning leveren; 

 dat ViVa! hiermee niet voldoet aan haar contractuele verplichtingen; 
 
draagt het college op: 

 om er voor zorg te dragen dat ViVa! hun medewerkers wel gaat scholen; 

 om ViVa! alsnog in gebreke te stellen op dit punt. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De heer SPIJKERMAN: Wederom een vraag aan de heer Garretsen. In de commissie 
Samenleving bespreken we inderdaad vaak het onderwerp huishoudelijke ondersteuning. Uw 
partij maakt er goed gebruik van om met mensen rondom ViVa!, en als het nu cliënten zijn of 
medewerkers, gesprekken te voeren. De wethouder heeft nu verschillende malen aan uw partij 
gevraagd voordat u met individuele casuïstiek dan wel in de commissie komt dan wel in de 
raad om dat ambtelijk te verifiëren. Dus, als u drie mensen spreekt voor wie dit geldt, dan is de 
opdracht en dat is ook toegezegd door uw eigen fractiegenoten, even na te gaan in de 
ambtelijke organisatie of dat structureel is of dat het daadwerkelijk een aantal incidenten 
betreft. Kunt u mij vertellen of dit geldt voor een aantal medewerkers van ViVa! dan wel voor 
het gros daarvan? 
 
De heer GARRETSEN: Ik hoor mevrouw Özogul zeggen, en zij is de deskundige op dit 
terrein, dat het er tientallen zijn. Ik heb inderdaad een aantal gevallen doorgestuurd naar de 
wethouder, naar de ambtenaren kan ik beter zeggen. Maar er zijn ook medewerkers die niet 
met naam en toenaam naar de voordeur komen. Wij hebben de indruk dat er een beetje 
angstcultuur bestaat wat dat betreft bij ViVa! Als mensen hun naam bekend willen maken en 
dat gebeurt met name bij cliënten, dan worden ze door ons verwezen naar het ambtelijke 
klachtenmeldpunt. 
Een ander punt waarover de SP zich zorgen maakt, is de dienstverlening. De kwaliteit van de 
dienstverlening van Haarlem aan haar inwoners is niet te controleren en er is geen tegenmacht. 
Tegenmacht houdt de organisatie scherp. Belangrijk voorbeeld is Sociale zaken. Twee jaar 
gelden is een zwartboek opgesteld over alles wat er misging. Of de dienstverlening sindsdien is 
verbeterd, Joost mag het weten. Wij dienen daarom de motie in en die heet Onderzoek naar de 
doelmatigheid van de Sociale Dienst. Ik heb gezien dat ook de Actiepartij en de PvdA 
soortgelijke moties hebben ingediend. Ik ben heel benieuwd naar de reactie van de wethouder 
en misschien kunnen we samen tot een gemeenschappelijke aanpak komen.  
 
Motie Onderzoek naar doelmatigheid Sociale Dienst 
 
De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, de Kadernota 
besprekend, 
 
constaterende dat: 

 er grote overschotten worden gerealiseerd op de Wwb; 
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 een groot deel van dit overschot voortkomt uit navorderingen; 
 
overwegende dat: 

 er hierdoor vragen zijn of de dienstverlening van de sociale dienst wel voldoende is 
gericht op de ondersteuning van de Haarlemmers die dit het hardste nodig hebben; 

 
draagt het college op: 

 in 2015 of 2016 een onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
sociale dienst in het kader van art. 213a van de Gemeentewet uit te voeren. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Een ding over de Sociale Dienst weten we wel. Wat we wel weten is dat op 20% van alle 
beschikkingen bezwaarschriften worden ingediend. Dat is veel, erg veel. Dat is ongelooflijk 
hoog. Een op de vijf aanvragers van een uitkering dient een bezwaarschrift in tegen zijn 
beschikking. De SP heeft om die bezwaarschriften gevraagd en ze gaat naar de inhoud van 
deze bezwaarschriften kijken. De SP juicht toe dat het college het voornemen heeft om in 
samenwerking met het Platform Minima Organisaties de minima zelf te vragen waaraan 
mensen behoefte hebben. Niet alleen moet echter worden gevraagd waaraan de mensen zelf 
behoefte hebben, maar ook hoe zij de geboden dienstverlening door de Sociale Dienst ervaren. 
De SP heeft de indruk dat de nadruk nu ligt op het terugvorderen van ten onrechte verstrekte 
uitkeringen. De inspanning moet ook gericht zijn op mensen die ten onrechte geen of een te 
lage uitkering ontvangen. De SP heeft de indruk dat de Sociale Dienst werkt als een 
schaakklok. Ik heb er een bij me. Als er een fout wordt gemaakt door de aanvrager, dan wordt 
de klok ingedrukt en dan begint de tijd van de aanvrager weer helemaal opnieuw te lopen en 
dan kan hij dus des te langer wachten op zijn uitkering. We willen graag onderzocht hebben of 
die indruk juist is. Soms is het een fout van de Sociale Dienst zelf. Vorig jaar hadden we het 
voorbeeld van de man die zijn papieren op de laatste dag dat het kon, zelf aan de balie kwam 
afgeven. Die papieren werden naar een computersysteem gestuurd. De computer verwerkte de 
aanvraag pas na twee weken met als gevolg dat zijn uitkering een paar maanden werd 
stopgezet en hij moest opnieuw een aanvraag indienen. Een tweede voorbeeld. Een jongeman 
krijgt een woning aangeboden, hij kan zelfstandig gaan wonen. Zijn aanvraag heeft een 
looptijd van drie maanden. Zijn moeder leent hem geld om die periode door te komen. Dat zou 
elke ouder doen. De Sociale Dienst vindt het echter een gift en hij krijgt over die drie maanden 
geen uitkering. Weer wordt de schaakklok ingedrukt. Moeder heeft financiële problemen. Ook 
hierover hebben wij een motie: Wachttijd jongeren bij aanvraag bijstand. 
 
Motie Wachttijd jongeren bij aanvraag bijstand 
 
De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, de Kadernota 
besprekend,  
 
constaterende dat: 

 het rapport over de landelijke uitvoering Wwb voor jongeren van de inspectie kritisch 
is; 

 
overwegende dat: 

 jongeren die zelfstandig gaan wonen vaak onnodig lang wachten op de beschikking op 
de uitkeringsaanvraag; 

 ouders die vaak daartoe onvoldoende draagkrachtig zijn, jongeren alsdan financieel 
blijven ondersteunen; 
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 deze ondersteuning door de sociale dienst als een gift wordt beoordeeld, waardoor het 
tijdstip van aanvang van de uitkering weer opschuift; 

 zowel ouders en jongeren hierdoor onnodig in de financiële problemen komen; 
 
draagt het college op: 

 tijdelijke financiële ondersteuning van ouders aan jongeren die zelfstandig gaan 
wonen bij het beoordelen van een uitkeringsaanvraag als een lening te beschouwen en 
dit zo nodig te verwerken in de beleidsregels.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan de woningbouw. In Haarlem wordt veelvuldig de slopershamer gehanteerd. Sociale 
huurwoningen worden gesloopt en koopwoningen komen daarvoor in de plaats. De gemeente 
is verplicht op grond van de nieuwe Huisvestingswet binnen vier jaar de schaarste aan 
woonruimte terug te dringen. In Haarlem is er een schreeuwende behoefte aan sociale 
huurwoningen. De wachttijd is opgelopen tot maar liefst zes jaar. Ook hierover komt een 
motie: Wettelijk verplicht: verminderen schaarste sociale huurwoningen.  
 
Motie Wettelijk verplicht: verminderen schaarste sociale huurwoningen 
 
De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, de Kadernota 
besprekend,  
 
constaterende dat: 

 voor de komende 4 jaar door de raad een huisvestingsverordening is vastgesteld; 

 in deze verordening een schaarste aan sociale huurwoningen is geconstateerd; 

 volgens artikel 2 van de Huisvestingswet de gemeenteraad de verordening gebruikt 
voor het bestrijden van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan 
goedkope woonruimte; 

 gedurende de periode van vier jaar de gemeenten worden geacht de structurele 
problemen op de woningmarkt, die ten grondslag liggen aan de verdringingseffecten 
aan te pakken; 

 
overwegende dat: 

 de wachttijd voor een sociale huurwoning nu bijna zes jaar bedraagt; 

 een periode van vier jaar te kort is om effecten van de geconstateerde schaarste aan 
goedkope woonruimte op te heffen; 

 
draagt het college op: 

 een plan van aanpak te ontwikkelen dat tot doel heeft om op 1 juli 2019 de wachttijd 
voor een sociale huurwoning aanzienlijk te verkorten. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ook willen wij ons vooraf kunnen uitspreken over de besteding van volkshuisvestingsgelden 
en daarom komen we met de motie Controle, geen mandaat op volkshuisvestingsgelden. Wij 
willen als raad vooraf onze mening tegen de wethouder kunnen zeggen. 
 
Motie Controle, geen mandaat op volkshuisvestingsgelden 
 
De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, de Kadernota 
besprekend, 
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constaterende dat: 

 de raad het college heeft gemandateerd om de gelden voor stedelijke vernieuwing te 
besteden zonder de raad te consulteren; 

 er in dit kader 1,9 miljoen euro is uitgegeven, ook aan projecten waar de kosten van de 
gemeente juist gedekt werden uit anterieure overeenkomsten; 

 er een grote opgave is voor de volkshuisvesting in Haarlem omdat de wachtlijst voor 
sociale huurwoningen in 2014 is gegroeid tot bijna zes jaar; 

 
overwegende dat: 

 het belangrijk is voor de raad om vooraf te kunnen beoordelen of het college bij het 
uitgeven van deze gelden binnen de met de raad afgesproken kaders blijft; 

 
besluit: 

 de brede mandaten zoals die aan het college zijn gegeven voor het besteden van 
gelden voor de stedelijke vernieuwing en volkshuisvesting in te trekken. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan de financiën. Zoals u ondertussen weet, is niet alleen de VVD, maar zijn ook wij voor 
solide financiën. Wij willen dat in 2026 de schuld van Haarlem weer gelijk is aan de omvang 
van de begroting en niet in 2040. Dit betekent dat we per jaar 7,5 miljoen euro extra moeten 
besparen. Dit kan door het kasstroomplafond extra te verlagen of door extra te bezuinigen. Wij 
verzoeken het college om daartoe een plan te ontwerpen. Samen met de VVD en 
HartvoorHaarlem dienen wij hierover een amendement in met de titel 2040 is veel te laat, 2026 
is op tijd. 
 
Amendement 2040 is veel te laat, 2026 is op tijd 
 
De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, de Kadernota 
besprekend, 
 
constaterende dat: 

 de meerjarenraming van de gemeente Haarlem niet sluitend is; 

 het kasstroomplafond ten behoeve van de schuldreductie meerjarig in het rood staat; 

 de schuldpositie van de gemeente Haarlem zodanig is dat volgens het college pas in 
2041 het gewenst ratio wordt bereikt; 

 
tevens constaterende dat: 

 door 7,5 miljoen euro extra per jaar te besparen de code groen over tien jaar al kan 
worden bereikt; 

 dit onder meer kan worden bereikt door het kasstroomplafond extra te verlagen, meer 
te bezuinigen, extra afschrijvingen te plegen op diverse activa en investeringen te 
beperken tot nut en noodzaak; 

 
overwegende dat: 

 het aan het college is om hier voorstellen voor te doen; 
 
draagt het college op: 

 met een pakket besparingen te komen dat leidt tot het bereiken van het gewenste 
schuldratio van 100% in 2026; 

 hierbij expliciet gebruik te maken van de volgende overwegingen: 
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- de takeninventarisatie uit 2014; 
- de nieuwbeleidmiddelen van 1,2 miljoen euro per jaar; 
- de inzet nieuwe middelen stedelijke vernieuwing (triggermoney) van 1 miljoen per 

jaar; 
- het doorlichten van investeringen op nut en noodzaak, zoals de Dolhuysbrug, de 

fietsparkeergarage Raaks en de Duinwijckhal. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De heer FRITZ: Ik denk dat ik het verkeerd heb begrepen. Stelt de SP nu voor om 7,5 miljoen 
euro extra te bezuinigen? 
 
De heer GARRETSEN: Te besparen, zei ik. Er zijn natuurlijk verschillende manieren. Wij 
noemen in ons amendement een aantal mogelijkheden. De gewenste schuldratio of het 
kasstroomplafond verlagen, de takeninventarisatie uit 2014, nieuwbeleidmiddelen van 
1,2 miljoen euro per jaar, triggermoney waarover mijn collega de heer De Jong het veelvuldig 
heeft gehad. 
 
De heer FRITZ: Geld voor Sociale woningbouw, bedoelt hij waarschijnlijk, maar dat is even 
terzijde. 
 
De heer GARRETSEN: Het doorlichten van investeringen op nut en noodzaak maar daarover 
komen we zo dadelijk nog te spreken.  
 
De heer FRITZ: Mijnheer Garretsen, dat was mijn vraag niet. Mijn vraag was er eigenlijk één 
om met ja of nee te beantwoorden. Hoorde ik de SP nu net voorstellen om 7,5 miljoen euro 
extra per jaar te bezuinigen, de partij die altijd zegt dat het kabinet de economie kapot 
bezuinigt? 
 
De heer GARRETSEN: Mijnheer Fritz, heeft u wel eens van de econoom Keynes gehoord? 
 
De heer FRITZ: Zeker.  
 
De heer GARRETSEN: Mevrouw Leitner ook? Die zegt dat je moet stimuleren als de 
economie in een dip zit. Je moet juist goed met je geld omgaan als de economie weer omhoog 
komt. Wij willen dat die schuldratio en die is nu 129% weer teruggaat naar 100%. Dat zijn wij 
verplicht aan de Haarlemmers die na ons komen. 
 
De heer FRITZ: Volgens mij wil de heer Garretsen geen ja of nee zeggen, maar ik interpreteer 
het maar gewoon als een ja. Ja, dus extra bezuinigen. 
 
De heer GARRETSEN: Ja, alleen het woord bezuinigen moet u door het woord besparen 
vervangen. 
 
De heer FRITZ: Ja, dat doen sommigen van mijn partijgenoten ook, die noemen dat 
ombuigingen. Ik noem dat maar gewoon bezuinigingen. Ik noem het gewoon zo. Maar dan 
toch even. Of we gaan het halen bij investeringen. Het kan. Onderwijs, scholen, u gaat al die 
schoolgebouwen niet vernieuwen? Of u haalt het, en dat kan ook, uit de lopende begroting. 
Waar komt het vandaan? Uit het sociale domein? Daar is weinig ruimte, denk ik. 
 
De heer GARRETSEN: Het sociale domein dus niet. Ik heb net een aantal opties genoemd. 
Maar als u het college niet vertrouwt om met die 7,5 miljoen euro te komen, dan kunnen wij op 
uw verzoek met een raadsinitiatief komen, mijnheer Fritz. Samen met de VVD.  
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De heer FRITZ: Daartoe daag ik u heel graag uit, want wij zouden heel graag willen zien hoe 
de SP in deze stad 7,5 miljoen euro extra gaat bezuinigen. 
 
De heer GARRETSEN: Waarom bent u daar nu zo nieuwsgierig naar? U heeft juist in de 
discussie met de heer De Jong aangegeven dat u in de vorige coalitieperiode zoveel heeft 
bezuinigd. Dat waren veelvouden van deze 7,5 miljoen euro. Waarom zou dat deze 
coalitieperiode niet kunnen? Waarom moeten we de problemen naar 2040 doorschuiven? 
 
De VOORZITTER: Er is nu een interruptie van mevrouw Leitner. 
 
Mevrouw LEITNER: U kunt het nogal goed vinden met de VVD en u neemt ook wat visie 
over en weer van elkaar over, begrijp ik. 7,5 miljoen euro extra bezuinigen. Ik kan er alleen 
maar complimenten voor geven. U weet toch wel waar de VVD dat wil halen?  
 
De heer GARRETSEN: Inderdaad, politiek is keuzes maken en wij zullen waarschijnlijk 
andere keuzes maken dan de VVD. Natuurlijk. 
 
Mevrouw LEITNER: Vertelt u het maar. 
 
De heer GARRETSEN: Natuurlijk. Ik ben blij dat u ons complimenteert met het feit dat wij 
voor solide financiën zijn en dat elk dubbeltje wordt omgedraaid. Als ik de heer De Jong mag 
geloven, wilt u dat ook. 
 
Mevrouw LEITNER: Precies, dus vertelt u het maar. De VVD was duidelijk. 
 
De VOORZITTER: De heer Garretsen heeft zojuist toch aangegeven dat in de motie staat 
opgesomd waar dat vandaan moet komen? Dan kan het college daarop reageren. We kunnen er 
in de tweede termijn nog eens een interessante discussie over voeren, denk ik.  
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Ik ben op zich heel blij met uw motie, want die ambitie deel 
ik. U noemde volgens mij in een bijzin even de ISV-gelden. Uw vrienden van de VVD 
noemden dat triggermoney en dat zijn volgens mij misschien middelen waarmee sociale 
woningbouw mogelijk kan worden gemaakt. Kunt u daarop reageren? Volgens mij hoorde ik 
de SP ook pleiten voor zoiets als een Popschool in Haarlem waarvoor nog helemaal geen geld 
is. Kunnen we dan verwachten dat u niet meer met dat soort miljoenen kostende voorstellen 
komt? Anders mis ik toch echt uw consequente lijn.  
 
De heer GARRETSEN: Ik zit nu ruim een jaar in de raad en u heeft ons er niet een keer op 
kunnen betrappen dat wij geldverslindende voorstellen doen. Ik heb begrepen dat de PvdA 
komt met een voorstel voor de Popschool en dat daarvoor dekking aanwezig is, dus wij zien 
dat voorstel met grote belangstelling tegemoet. Dan lees ik nog even op wat er letterlijk in het 
amendement staat: De inzet nieuwe middelen stedelijke vernieuwing (triggermoney) van 
1 miljoen euro per jaar. Wij gaan dadelijk must-have in het Fries doen. Dan klinkt het veel 
leuker.  
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Dat betekent dus dat waar net een beetje triggermoney nodig 
is, geen sociale woningbouw kan komen.  
 
De heer GARRETSEN: Als u even wacht, dan komen wij daarop terug, mijnheer Visser. 
De financiële positie van Haarlem is minder gunstig dan ze lijkt. Op de korte termijn wordt het 
ene gat met het andere gedicht. Kijk naar de vele pm-posten in de begroting. Ik noem de 
herijking gemeentefonds, het intrekken van het btw-sportbesluit, het Lokaal Sociaal Akkoord, 
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naar schatting tesamen een bedrag van minstens een paar miljoen euro. Ook voor de gevolgen 
van uitbreiding van het cliëntenbestand van de Sociale Dienst is geen dekking gevonden, zodat 
er met ingang van 2018 een tekort dreigt op de Wwb. Dit terwijl de Wwb als melkkoe werd en 
wordt gebruikt. Van het overschot op de Wwb is in 2014 al 4,5 miljoen euro in de algemene 
reserve gestort. In 2016 en 2017 wordt de algemene reserve met nog eens 6 miljoen euro uit de 
Wwb gespekt. De Actiepartij heeft gelijk gehad, de Wwb is een echte melkkoe. En waarom 
eerst in de algemene reserve stoppen en dan in 2018 weer uit de algemene reserve halen? Dat 
vinden wij heen en weer pompen van geld. Dan de vennootschapsbelasting, ook een risico 
voor de zeer nabije toekomst. Haarlem is de laatste jaren nogal neoliberaal bezig geweest, 
mevrouw Leitner. De overheid moest zoveel mogelijk de markt nadoen. Spaarnelanden werd 
een nv, de nieuwe vormen van Paswerk allemaal een bv, dus organisaties met een 
winstoogmerk. Dit wordt waarschijnlijk veel vennootschapsbelasting betalen, tenzij de 
organisatievormen van onder meer Paswerk en Spaarnelanden alsnog met spoed worden 
gewijzigd. 
 
De heer VAN LEEUWEN: Mijnheer Garretsen, bent u bekend met de nieuwe VBW- 
wetgeving? De Vennootschapsbelasting wetgeving? 
 
De heer GARRETSEN: Ja. 
 
De heer VAN LEEUWEN: Bent u dan ook bekend met het feit dat de organisatievorm niet 
uitmaakt voor het heffen van VBW, ofwel dat binnen een gemeentelijk onderdeel of een 
overheids-bv, of een gemeenschappelijke regeling, alle evenveel VBW-plichtig zijn en dat het 
afhangt van de activiteiten van de organisatie? 
 
De heer GARRETSEN: Ik ken een aantal mensen dat zegt dat het nog niet bekend is, 
waaronder uw eigen wethouder en waaronder enkele ambtenaren en ik ken ook de 
schatkistbewaarder van de Omgevingsdienst IJmond. Die heeft ook uitgesproken dat het bij 
gemeenschappelijke regelingen niet zo'n vaart zal lopen. Dus we moeten dat gewoon 
afwachten. Wat dat betreft hebben wij vertrouwen in de wethouder. De wethouder heeft 
toegezegd dat hij zo gauw mogelijk met de consequenties van de nieuwe wet komt. Hij kon de 
consequenties nog niet precies overzien en dat begrijp ik helemaal. 
 
De heer VAN LEEUWEN: Dus de consequenties zijn niet duidelijk te overzien en het is nog 
niet duidelijk of de organisatievorm van invloed is voor het heffen van VPB. U bent uw punt 
nu volledig kwijt, mijnheer Garretsen. Dank u wel. 
 
De heer GARRETSEN: Nee, dat ben ik helemaal niet. Ik ken de EU-richtlijnen ook. En de 
vennootschapsbelasting heeft heel duidelijk wel betrekking op organisaties met een 
winstoogmerk. Als u wilt, kunnen wij er een fles wijn op zetten en dan spreken we elkaar over 
drie maanden weer, mijnheer Van Leeuwen. Maar goed, dit wordt een beetje welles-nietes. Ik 
ga verder. De Wwb is trouwens niet de enige melkkoe. Om een sluitende exploitatiebegroting 
te krijgen is maar liefst 20 miljoen euro niet gestort in de reserve beheer en onderhoud. Er is 
geen geld voor onderhoud van areaaluitbreidingen. Wij vinden dat geld voor onderhoud 
daadwerkelijk voor onderhoud moet worden gebruikt en niet voor bijvoorbeeld de 
ontwikkeling. Ook hierover een amendement samen met de VVD. Wij scheppen een ruimte 
van ruim 2 miljoen euro door de rode loper, de bekende fietsbrug van mevrouw Leitner, en de 
fietsparkeergarage Raaks, een deel van de investeringen, te schrappen.  
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Amendement Kadernota IP: Eerst onderhouden, dan pas uitbreiden 
 
De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, de Kadernota 
besprekend, 
constaterende dat: 

 De Kadernota de navolgende tekst bevat: 
Areaaluitbreidingen betekenen dat de beheer- en onderhoudskosten van de openbare 
ruimte toenemen doordat het oppervlak vergroot wordt, of dat om een andere reden de 
kosten toenemen … Er is dus niets nieuws geregeld voor de areaaluitbreidingen die in de 
periode 2013-2018 optreden. (Kadernota bladzijde 23) 
 
overwegende dat: 

 de openbare ruimte goed dient te worden onderhouden; 

 daarnaast gelden bestemd voor beheer- en onderhoud nu ook gebruikt worden voor 
herinrichting; 

 er nu een financieel tekort is ontstaan voor noodzakelijk beheer- en onderhoud; 
 
Besluit: 

 2 miljoen euro vrij te maken in het Investeringsplan door: 
GOB.60, de Dolhuysbrug  
GOB 61, de fietsparkeergarage Raaks 
te schrappen uit het Investeringsplan; 

 
en het college op te dragen: 

 de gelden voor onderhoud alleen aan onderhoud uit te geven; 

 bij de eerstvolgende vaststelling van het programma van onderhoudswerken een 
dekking vanuit het Investeringsplan voor te stellen voor noodzakelijke herinrichting.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Tot slot de investeringen. In 2014 is er een onderbesteding geweest van 12,5 miljoen euro op 
de investeringen. 7,5 miljoen euro daarvan wordt alsnog vanaf 2016 uitgegeven, maar die 
7,5 miljoen euro valt ten onrechte – naar onze mening – niet onder het investeringsplafond. Ik 
heb een uitdrukkelijke vraag aan de wethouder. Waar staat die 7,5 miljoen euro in de 
Kadernota? Ik hoop dat ik me hierin vergis en dat de raad hierin niet wordt gepasseerd. Wij 
willen die 7,5 miljoen euro kunnen beoordelen qua nut en noodzaak. Maar hopelijk vergis ik 
mij en staat die wel in het Investeringsplan. Het is duidelijk. Het weerstandvermogen van 
Haarlem is volgens de Kadernota nu ruim voldoende, maar wij vinden dat voor een deel 
schone schijn. De werkelijkheid is veel minder rooskleurig. Een deel van die schone schijn 
willen we terugdringen door het rekeningresultaat niet aan te wenden ter dekking van een 
mogelijk begrotingstekort, maar vrijwel geheel te gebruiken voor de schuldreductie. Daarvoor 
komt ook een amendement samen met de VVD en HartvoorHaarlem.  
 
Amendement Bestemming rekeningresultaat  
 
De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, de Kadernota 
besprekend, 
 
constaterende dat: 

 1,3 miljoen euro uit het resultaat 2014 wordt gebruikt om de tekorten in de begroting 
2015 te dekken; 
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 een solide financieel beleid juist maatregelen vereist om tekorten duurzaam aan te 
pakken; 

 de meerjarenraming niet sluitend is en het kasstroomplafond in de jaren 2016 en 2017 
wordt overschreden;  

 
overwegende dat: 

 het aanwenden van een positief rekeningresultaat ter dekking van een begrotingstekort 
een te rooskleurig beeld geeft van de staat van de gemeentelijke financiële positie; 

 
besluit: 

 het voorstel van het college (bladzijde 71 en 72 Kadernota) als volgt aan te passen: 
De tekst onder punt 6 ‘de bestemming van het rekeningresultaat’ luidt als volgt: 
c. 2.581.000 miljoen euro te bestemmen voor schuldreductie, 
d. komt te vervallen. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Tot slot nog een vraag aan de wethouder. In Amsterdam is een jaar geleden een uitstekende 
D66-collega van hem aangetreden als wethouder van Financiën. Amsterdam heeft een 
rekenrente van 3,5%. Waarom hanteert Haarlem ook niet een omslagrente van 3,5%? Heeft uw 
D66-collega soms ongelijk? Graag een antwoord in uw eerste termijn. Wat is nu de conclusie 
van de SP? Dit is een college van de schutting, van de schaakklok en van de slopershamer. De 
bezuinigingen van het Rijk worden over de schutting gegooid en komen terecht bij 
zorgbehoevende ouderen en gehandicapten. De schaakklok bij de aanvragers van een uitkering 
betekent één foutje en de tijd begint opnieuw te lopen. De slopershamer om sociale 
huurwoningen te slopen en daarvoor in de plaats dure woningen voor Amsterdammers te 
bouwen. De leuzen van dit college SAMEN DOEN! en Eigen Kracht kunnen beter worden 
vervangen door de slagzin Haarlemmer, zoek het zelf maar uit. Dan vraag ik uw toestemming, 
mijnheer de voorzitter, om de wethouder Woningbouw een cadeautje te kunnen geven. Dat is 
een slopershamer. We willen graag uw toestemming om de bewoonster uit de groene linten en 
de bewoonster van de Hof van Egmond dat cadeautje aan mevrouw Langenacker te laten 
aanbieden. 
 
De VOORZITTER: U kunt het aanbieden namens hen. Komt u maar. 
 
De heer GARRETSEN: Het lijkt wel van goud.  
 
De VOORZITTER: Het is duidelijk wie de aanbieder is. De spijker op z’n kop, mevrouw 
Langenacker.  
 
De heer FRITZ: Wij vragen ons af of deze hamer misschien symbool staat om het 
afbraakbeleid van de SP te symboliseren als we nog eens een keer 7,5 miljoen euro gaan 
bezuinigen ten koste van sociale woningbouw, ten koste van schoolgebouwen. 
 
De heer GARRETSEN: Oké, dus u geeft toe dat u de afgelopen vijf jaar afbraakbeleid heeft 
gevoerd? 
 
De heer FRITZ: Nee, maar als we nu nog eens een keer 7,5 miljoen euro moeten gaan 
bezuinigen, wordt het dat wel. 
 
De heer GARRETSEN: Nogmaals, wij denken aan de toekomst. Hoe eerder de financiën van 
Haarlem op orde zijn, hoe sneller er geld is voor nieuw beleid en dat willen wij samen met de 
PvdA van harte. 
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De heer FRITZ: Mijnheer Garretsen, u bent er gewoon ingetuind. U vertelt het VVD-verhaal, 
dat mag.  
 
De heer GARRETSEN: Dan staat nu vast dat de PvdA niet voor solide financieel beleid is en 
dat de heer De Jong gelijk heeft dat D66 de boekhouder van het linkse college is. 
Nog twee moties van de SP. 
 
Motie Als het er uitziet als een fietsenrek, wordt gebruikt als een fietsenrek, misschien is 
het dan wel een … 
 
De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 
de Kadernota besprekend, 
constaterende dat: 

 er aan de zuidkant van het station een gebrek aan fietsenrekken is, en voorlopig ook 
zal blijven; 

 de zijkanten van de ingang van de fietsenkelders nu als fietsenrek worden gebruikt; 

 dit gebruik geen veiligheidsrisico met zich meebrengt; 
 
overwegende dat: 

 de handhaving die hier plaatsvindt door Paswerk derhalve een verspilling is van geld 
en moeite; 

 
verzoekt het college: 

 de mogelijkheden te onderzoeken om fietsenrekken te plaatsen bij de zijkanten van de 
ingang van de fietsenkelder. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
En de laatste motie. 
 
Motie Twee weken wachten op grofvuil te grof 
 
De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, de Kadernota 
besprekend, 
 
constaterende dat: 

 de wachttijd voor het ophalen van grofvuil twee weken; 

 lang niet alle bewoners zo ver vooruit plannen dat ze weken voordat ze grofvuil 
hebben, het afhalen hiervan vooraf aanmelden bij Spaarnelanden; 

 het voor mensen met een klein en/of tuin een erg lange periode is om te wachten; 

 in de stad her en der plekken zijn waar bewoners hun grofvuil dumpen; 
 
overwegende: 

 het belang van een schone en leefbare stad; 
 
draagt het college op: 

 Spaarnelanden de opdracht te verlenen de gemiddelde wachttijd voor het ophalen van 
grofvuil te reduceren tot maximaal een week. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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De VOORZITTER: Ik stel voor dat we nu luisteren naar de bijdrage van de PvdA en daarna 
gaan we even pauzeren. Mijnheer Fritz, u heeft het woord. 
 
De heer FRITZ: Het is altijd mijn lot om vlak voor de pauze te zitten. In theorie is er geen 
verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel. Dit citaat wordt toegeschreven aan 
verschillende mensen. Volgens sommigen is het afkomstig van Yogi Berra, een voormalige 
catcher van de New York Yankees, die overigens niet te verwarren is met Yogi Bear. Berra is 
een beetje de Johan Cruyff van Amerika, goed voor filosofische uitspraken en wijsheden die de 
rest van de wereld niet zo goed begrijpt. The Economist riep hem daarom in 2005 uit tot de 
Wisest Fool of the past fifty years. Anderen stellen dat deze quote afkomstig is van Jan van der 
Snepscheut, een Nederlandse wiskundige die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de 
ontwikkeling van de computer. Maar het meest wordt de quote tegenwoordig in verband 
gebracht met Chuck Reed, de democraat die van 2007-2014 burgemeester was van de stad San 
Jose in Californië. Die Chuck Reed is een interessante figuur. Arnold Schwarzenegger, de 
toenmalige gouverneur van Californië, gaf hem de bijnaam Green Mayor, omdat hij San Jose 
wist om te vormen tot een van de schoonste technologiehoofdsteden van de wereld. Reed 
haalde bijvoorbeeld Tesla motors en verschillende zonne-energiebedrijven naar zijn stad en 
zorgde zo voor meer dan 25.000 groene banen. Een inspirerend voorbeeld. Maar daarom 
gebruik ik het citaat niet, hoewel ik me kan voorstellen dat GroenLinks nu denkt: ja, dat gaan 
wij ook doen. Wij zijn er overigens ook voor. Maar terug naar het citaat. In theorie is er geen 
verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel. Reed wilde daarmee vooral aangeven dat 
je in het stadhuis heel mooie plannen kunt maken, maar dat het erom gaat hoe die buiten, in de 
stad, in de praktijk, uitwerken. De papieren werkelijkheid is niet de werkelijkheid op straat. 
Dat geldt voor San Jose, maar minstens net zo hard voor Haarlem. De PvdA voerde vorig jaar 
campagne met de slogan Voor een Haarlem dat werkt. Die ambitie is groter dan alleen maar 
theorie. De PvdA staat voor goed werk, bestaanszekerheid, heffing, binding en zeggenschap. 
Grote woorden. Mooie termen. Maar je hebt niets aan die theorie als die niet ook in de praktijk 
wordt omgezet. Werkt het ook voor mensen? Als PvdA proberen wij dat zoveel mogelijk te 
toetsen door veel de stad in te gaan. Dat zult u allen ook doen. Zo gaan wij een keer per maand 
niet hier in het stadhuis vergaderen, maar we bezoeken ergens een organisatie of een bedrijf in 
de stad om te kijken hoe zij tegen wat wij doen, aankijken. Zo waren we bijvoorbeeld onlangs 
bij Stem in de stad en dan hoor je dat een grote groep Haarlemmers, die volgens de definitie 
van de gemeente niet in aanmerking komen voor de daklozenopvang, toch geen dak boven het 
hoofd heeft. Velen van u hebben daarover eerder gesproken, ook hier in de zaal. In theorie is er 
geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel. 
 
De heer SMIT: Mijnheer Fritz, u begint uw verhaal met een citaat en daarna zegt u dat de man 
aan wie het citaat het meest wordt toegerekend, 25.000 groene banen heeft gecreëerd in zijn 
stad San Jose. Maar daarom gebruikt u het citaat niet en dat vind ik trouwens ook wijs, want je 
kunt het niet relateren aan Haarlem. U zegt dat u een leus had bij de verkiezingen; Voor een 
Haarlem dat werkt. En vervolgens verklaart u dat u de wijk ingaat om met mensen te praten. 
Toen dacht ik: nu komt er nog een hele hoop, maar inmiddels bent u op een ander thema 
overgestapt. 
 
De heer FRITZ: Ik heb nog minstens een blaadje vol met dit thema dus maakt u zich geen 
zorgen. 
 
De heer SMIT: Dus u gaat mij straks uitleggen dat u in verhouding met die 25.000 groene 
banen van San Jose ook echt keihard hebt gewerkt aan die banen in Haarlem? 
 
De heer FRITZ: Daarop kom ik in mijn verhaal uitgebreid terug en ook op wat wij daarvoor 
nog van het college vragen. Dus ik zou zeggen: luistert u met aandacht en kom aan het eind 
van mijn verhaal nog een keer, als u wilt. 
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Ik had het over die mensen die geen dak boven hun hoofd hadden. Ook daar blijkt dat er in 
theorie geen verschil is tussen theorie en praktijk, maar in de praktijk wel. Gelukkig komt het 
college in deze Kadernota met een oplossing voor deze groep om de praktijk bij te stellen bij 
de theorie met een bed-bad-broodvoorziening in combinatie met een woonhotel. Volgens de 
VVD is dit misschien een linkse hobby, wij en volgens mij ook de rest van de raad die hierom 
heeft gevraagd, zijn er ontzettend blij mee dat het college dit probleem nu eindelijk oplost.  
 
De heer DE JONG: Bent u er dan ook blij mee dat dit het eerste voorstel is in mijn periode als 
raadslid dat zonder enige vorm van dekking naar de raad gaat? 1 miljoen euro per jaar. Er 
wordt niet eens gekeken waar het vandaan gehaald kan worden. Dekkingloos. De wethouder 
komt niet verder dan te zeggen: ja, u wilt het, u vraagt, wij draaien. 
 
De heer FRITZ: Volgens mij wordt het in deze Kadernota gedekt, want het staat gewoon 
opgenomen.  
 
De heer DE JONG: Dat is geen dekking, het wordt volgende week besloten en het komt 
gewoon uit de algemene reserve. Je kunt alles in een meerjarenraming neerzetten maar dat is 
geen dekking. Plemp die maar vol. 
 
De heer FRITZ: Mijnheer De Jong, zo doen wij heel veel in deze stad. Je zet het in de 
Kadernota en daarmee zoek je naar dekking in de algemene middelen.  
 
De heer DE JONG: Het is echt totale onzin wat u zegt. Er komt een stuk naar de raad toe 
zonder enige vorm van dekking. Dekking: algemene reserve. 
 
De heer FRITZ: In deze Kadernota kunt u lezen waar de dekking vandaan komt en anders stelt 
u de vraag aan het college, maar dat heeft u volgens mij al gedaan. 
Ook hebben wij een ombudsteam dat mensen helpt die vastlopen bij de Sociale Dienst. 
Anderen hebben daarover ook gesproken. Wij herkenden wel een deel van het verhaal. Op 
papier is het allemaal goed geregeld met ruimte voor maatwerk en goede voorzieningen. Maar 
mensen raken in de praktijk toch regelmatig verstrikt in bureaucratie en ze worden niet altijd 
goed bejegend. Ook daar geldt weer: in theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, 
maar in de praktijk wel. Wij stellen voor om een mystery guest in te stellen die de bejegening 
van de Sociale Dienst gaat meten en verbeteren. Dit, want we hebben het niet zelf bedacht, 
naar voorbeeld van de gemeente Leeuwarden waar dit al werkt en een succes blijkt te zijn. Wij 
dienen daarvoor een motie in samen met GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Actiepartij.  
 
Motie Inzet van mystery guests bij aanvraag bijstandsuitkering 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
 
constaterende dat: 

 pas als men weet wat klanten van de organisatie verwachten en hoe de dienstverlening 
wordt gewaardeerd medewerkers houding en gedrag op de juiste wijze kunnen 
verbeteren; 

 de afgelopen periode signalen zijn binnengekomen van cliënten over de 
dienstverlening en bejegening bij het aanvragen van bijstandsuitkering. Dit maakt het 
noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in de dienstverlening, de klantbeleving en de 
bejegening; 

 ‘mystery guests’ in het bedrijfsleven al de gewoonste zaak van de wereld zijn: 
anoniem worden winkels bezocht en de dienstverlening wordt beoordeeld; 
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 op diverse plekken bij de overheid mystery guests worden ingezet om de 
dienstverlening en bejegening te verbeteren. Bijvoorbeeld als het gaat om de 
dienstverlening in ziekenhuizen of inzicht in discriminatie in de horeca; 

 
overwegende dat: 

 het op papier zetten van normen over de kwaliteit van de dienstverlening en de 
bejegening is één, ze in de praktijk naleven is een andere zaak; 

 het dagelijks werken in dezelfde omgeving kan routine en automatisme veroorzaken. 
De dingen gaan zoals ze gaan. Dit kan adequaat handelen belemmeren; 

 de structurele inzet van mystery guests echt inzicht geeft in de klantbeleving en de 
bejegening; 

 inzet van mystery guests: 
- klanttevredenheidsonderzoek objectiveert; 
- kijkt ‘door de ogen van de cliënt’; 
- medewerkers bewust maakt van (on)gewenst, (in)efficiënt, (on)zorgvuldig gedrag; 
- vrijblijvendheid van te volgen werkprocedures vermindert en een spiegel is van het 

eigen functioneren; 
- het mogelijk maakt om gewenst gedrag aan te tonen en te belonen; 
- informatie oplevert, die normstelling en toetsing mogelijk maakt; 
- communicatie tussen management en uitvoering vergemakkelijkt en betrokkenheid 

van medewerkers verhoogt.  
 

verzoekt het college: 

 structurele inzet van mystery guests bij monitoring van de klantbeleving en bejegening 
bij het aanvragen van de bijstand en hiervoor bij de opvolging van nota kans en kracht 
een voorstel voor te leggen aan de raad. Dat is voor 1 december 2015; 

 bij de vormgeving uit te gaan van de werkwijze die de gemeente Leeuwarden heeft 
gehanteerd bij de inzet van mystery guest bij de sociale dienst (mystery guest gaat mee 
met cliënten die daaraan willen meewerken); 

 de financiering hiervan te bekostigen uit het budget dat beschikbaar is voor de 
implementatie van de nieuwe nota kans en kracht. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De heer SMIT: U zegt dat het in Leeuwarden ook is gebeurd, maar is dat dan ook aan de hand 
van een motie gebeurd? 
 
De heer FRITZ: Ik heb geen flauw idee of dat met de motie is gebeurd. 
 
De heer SMIT: Ik bedoel, bij de Sociale Dienst zijn ze zeer alert, dubbel alert zelfs denk ik 
vanwege hun functie. Volgens mij zijn ze nu driedubbel alert om de mystery guests eruit te 
zeven als wij hier met z’n allen publicitair een motie neerleggen. 
 
De heer FRITZ: Ik snap uw vraag. U vraagt eigenlijk: was het van tevoren bekend? Ja, dat was 
daar ook, het is gewoon een beleidsmaatregel geweest. Er komen natuurlijk ontzettend veel 
mensen bij zo’n Sociale Dienst langs. Bij een paar mensen die zo’n gesprek hebben, sturen ze 
bijvoorbeeld gewoon iemand mee als vriend, als familielid. Dat gebeurt nu ook heel vaak. Stel 
dat u gelijk heeft en de Sociale Dienst is ontzettend alert en alle gesprekken gaan goed, dan 
heeft het instrument heel goed gewerkt en dan trekken wij de motie bij wijze van spreken 
meteen in. Dan is de bejegening in een keer goed. Maar we gaan het eerst maar eens gewoon 
proberen.  
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De heer DE JONG: Mijnheer Fritz, wat vindt u er zelf van dat de politiek gaat besluiten dat we 
ambtenaren gaan laten controleren door het inzetten van een mystery guest? Wat voor 
boodschap geeft u nu vanavond af aan het ambtelijk apparaat dat zo goed zijn best doet om de 
mensen te helpen? 
 
De heer FRITZ: Wij denken dat dit kan helpen om de bejegening te verbeteren. Wij hebben 
veel ervaring dat die bejegening niet altijd goed is. Mensen doen uiteraard hun best en de 
meeste dingen gaan ook gewoon goed. Ook bij de Sociale Dienst. Toch denken wij dat het 
beter kan en daarvoor is dit instrument dat daarbij kan helpen. 
 
De heer DE JONG: Ik hoop dat u ook nog met moties komt die werkelijk substantieel van aard 
zijn. 
 
De heer FRITZ: Dat mag u aan het eind beoordelen, zou ik zo voorstellen. Wij vinden deze 
motie zeer substantieel van aard, want het gaat hier weer om mensen in de stad, of het voor hen 
werkt. We zien dat het hier niet goed werkt en deze motie gaat eraan bijdragen dat het beter 
gaat. 
 
De heer DE JONG: Kunt u misschien de mystery guest ook meesturen als mensen bij het 
college op bezoek gaan voor een gesprek? 
 
De heer FRITZ: Nou, misschien hier in de raad.  
 
De VOORZITTER: Die ervaring hebben we al eens gehad.  
 
De heer DE JONG: Misschien op een van de vele PvdA-bijeenkomsten, die mystery guest. Zal 
ik eens als mystery guest gaan? 
 
De heer FRITZ: Dat lijkt mij hartstikke gezellig, mijnheer De Jong. Ik stel voor dat ik verder 
ga. 
We hadden het nog een beetje over dat verschil tussen theorie en praktijk. Net als velen van u 
hebben ook wij gesproken met de huurders van de Egelantier. Het voorstel van het college om 
de Egelantier eind dit jaar te sluiten sluit niet aan bij de praktijk van de huurders. Het valt 
immers midden in het seizoen. Ook daar geldt weer dat er in theorie misschien geen verschil is 
tussen theorie en praktijk, maar in de praktijk wel. GroenLinks zal straks mede namens ons en 
andere coalitiepartijen een motie indienen die besluit om de Egelantier langer open te houden.  
Werkt het ook voor mensen? Daarop beoordelen wij deze Kadernota. 
 
De heer VAN HAGA: U bent destijds een van de grootste voorvechters geweest voor een 
cultureel centrum in Haarlem. Nu hebben we nog steeds een cultureel centrum. Nu heeft u 
geconcludeerd dat het besluit om te verkopen iets te overhaast is geweest en nu gaat u proberen 
dat wat uit te stellen. Is het niet handig om die tijd te benutten en te kijken of er niet ergens 
anders toch een cultureel centrum kan verrijzen? 
 
De heer FRITZ: Volgens mij zijn we dat ook aan het proberen in dit voorstel, namelijk op de 
plek die het college voorstelt. Dat kan een nieuw cultureel centrum worden. We zullen het in 
de volgende raadsvergadering overigens ook hebben over inderdaad de Popschool. Ook daar 
zien wij mogelijkheden. Ook daar ligt nog een verplichting voor het college om een oplossing 
te vinden. Dus ook daarnaar gaan wij kijken. 
 
De heer VAN HAGA: Klein Heiligland is natuurlijk nog geen schim van het cultureel centrum 
dat u voor ogen had. 
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De heer FRITZ: De achterliggende vraag is of wij bereid zijn om de Egelantier niet te 
verkopen. 
 
De heer VAN HAGA: Nee, nee, nee, wij hebben destijds ook ingestemd met de verkoop van 
de Egelantier, maar toen was er nog een plan. Toen hadden wij een visie dat er een cultureel 
centrum in Haarlem zou komen op de Nieuwe Energie. Daar stond u achter, daar stonden wij 
achter. Nu is er geen plan meer dus ik vraag u, als u toch voor uitstel gaat pleiten, en u toch in 
uw achterhoofd houdt dat u de Egelantier wilt verkopen – dat staat nu eenmaal in het 
coalitieakkoord – dan kan dat allemaal nog wel als u ergens anders een cultureel centrum 
realiseert. Dat kan nog steeds. Ik weet dat er gesprekken gaande zijn in uw eigen fractie. Er 
kan best over nagedacht worden en er kan best een locatie gevonden worden waarbij een 
kostendrager is die het allemaal kan betalen. Dat kan, maar dan moet u wel de wil tonen, 
diezelfde Begeisterung die u ook destijds had voor dat cultureel centrum op de Nieuwe 
Energie. Maar daarvan zie ik nu niet zoveel terug. Dat vind ik wel jammer. 
 
De heer FRITZ: Ik zou zeggen: kijkt u naar het voorstel dat GroenLinks straks indient. Kijkt u 
met ons mee, denkt u met ons mee en komt u ook vooral met ideeën. Bijvoorbeeld ook om de 
Popschool onderdak te bieden, voor ons een heel belangrijk punt. En inderdaad, ik heb er lang 
voor gestreden en dat doen mijn collega’s in de commissie Ontwikkeling nu ook. Laten we er 
volgende week in de raad over debatteren en kom met ideeën. Misschien heeft u wel 
fantastische ideeën waarvan wij zeggen: doen. 
 
De heer VAN HAGA: Ik heb voortdurend fantastische ideeën, maar waar we de hele tijd zo 
achteraan hollen, dat zijn die ongefundeerde besluiten zonder plan. 
 
De heer FRITZ: Dan toch even. Wat is ongefundeerd? Lang geleden, in de vorige periode, is 
besloten de Egelantier te verkopen. De belangrijkste huurder op dat moment, de Muziekschool, 
Hart, is vervolgens daaruit verhuisd. Die heeft nieuw onderdak gekregen. Daarmee hebben wij 
samen ingestemd en daarover hebben we samen gedebatteerd indertijd. Om nu nog te zeggen 
dat we de Egelantier willen behouden, moet er fors geïnvesteerd worden en dat vinden wij 
geen verstandig besluit. Dat is financieel geen verstandig besluit en dat is inhoudelijk geen 
verstandig besluit. 
 
De heer VAN HAGA: Die hele leegte van Hart is alweer opgevuld. En in de tweede plaats is 
het helemaal geen punt om even de tijd nemen om een nieuw plan te bedenken. En ik neem het 
u toch een beetje kwalijk dat u doorgaat met het verkopen zonder een plan. Nogmaals, Klein 
Heiligland is een doekje voor het bloeden. U weet zelf dat culturele kaalslag enorm zal zijn. 
 
De VOORZITTER: Dat punt is nu wel voldoende duidelijk. Wilt u iets zeggen, mijnheer 
Mohr? 
 
De heer MOHR: Ik heb een interruptie op de heer Van Haga. Hij stelt een aantal keren terecht 
de vraag of er nu een plan is voor de Egelantier. En dat plan is gestoeld op cultureel 
ondernemerschap en op mensen die zeggen: wij zien die sluiting aankomen, daarover zijn we 
geïnformeerd en we zoeken elders onderdak. Dat kan op Klein Heiligland en daarin begeleidt 
de gemeente. Maar dat kan ook op een andere plek. Heel veel huurders hebben dat al gedaan. 
Gelukkig maar. Wij zijn niet tegen sluiting van de Egelantier. Dat is een collegeafspraak. Maar 
wij zijn vooral vóór behoud van de culturele functie. Dat hoeft wat ons betreft niet in één pand, 
dat kan ook verdeeld over de stad.  
 
De heer VAN HAGA: Uw standpunt is helder. Wij hebben een ander standpunt. Wij 
zouden graag zien dat er in Haarlem een cultureel centrum zou blijven en dat we daarvoor 
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met z’n allen iets bedenken. En ik daag de heer Fritz uit, want ik heb wat meer 
vertrouwen in de heer Fritz dan in D66. 
 
De VOORZITTER: Mijnheer Fritz, gaat u verder. 
 
De heer FRITZ: Dat zal ik dan als een compliment aanvaarden. Maar ik zou zeggen: heeft 
u wat vertrouwen in D66. 
Werkt het ook voor mensen? Daarop beoordelen wij deze Kadernota. En in het vervolg 
van mijn verhaal zal ik nog ingaan op vier thema’s: financiën, werk, zorg en wijk. En ik 
begin met financiën. De Kadernota laat zien dat het langzaam weer wat beter gaat met 
Haarlem. Het beleid van dit college brengt de financiën op orde zonder dat dit ten koste 
gaat van de mensen die het meest kwetsbaar zijn. Er wordt fors bezuinigd en de schuld 
gaat omlaag, maar het lukt toch om extra geld uit te trekken voor werk, zorg, 
armoedebeleid en nog een aantal zaken. En ja, ook wij maken daarbij pijnlijke keuzes. 
We hebben het er net over gehad. Kijk naar het parkeerbeleid. We bezuinigen nu op 
regels en handhaving en op cultuur. Dat doet ons pijn. Maar waar een derde van de 
gemeenten is gestopt met de huishoudelijke hulp, garanderen wij in Haarlem nog altijd 
een schoon huis voor wie dat nodig heeft. Waar steden als Rotterdam en Utrecht fors 
bezuinigen op minimabeleid, ik zal maar niet vertellen welke partij daar in het 
stadsbestuur zit, trekt Haarlem juist extra geld uit om te voorkomen dat kinderen in 
armoede opgroeien. Extra geld. Elk jaar weer 800.000 euro extra. En waar steden als 
Amersfoort, Nijmegen en Rotterdam zwembaden of bibliotheken moeten sluiten, houden 
wij die gewoon open. Maar we zijn ook kritisch op deze Kadernota. We zien extreem veel 
pm-posten. De VVD heeft het ook gememoreerd. Daarmee is het allemaal wel erg 
onzeker. Inhoudelijk is het vaak erg beknopt. Ook in die kritiek van de VVD kan ik mij 
vinden. De visie achter keuzes ontbreekt. Zo trekt het college in deze Kadernota extra 
geld uit voor onder meer onderwijs, onderhoud, fietsen en eindelijk de lang gevraagde 
bed-bad-broodvoorziening. Daarop mag u best wel wat trotser zijn, college. Het wordt nu 
bijna in een voetnoot vermeld. We hebben er een beetje naar moeten zoeken hoeveel geld 
er naar onderwijs gaat, naar fietsen. Wij hadden graag uw visie daarachter met wat meer 
trots gezien. Er zijn drie onderwerpen binnen de financiën waarop ik nog even kort wil 
ingaan: de reserve Sociaal domein, het onderhoud en het Investeringsplan. Ik begin met 
de reserve Sociaal domein. De PvdA is er trots op dat het in Haarlem is gelukt een forse 
reserve in te stellen voor het sociaal domein om zo te zorgen dat iedere Haarlemmer de 
hulp en ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op heeft. We zijn nu een half jaar bezig 
en we zien nu al optimisme ontstaan in de raad, college en stad over hoe goed het gaat in 
het sociaal domein. Horen zelfs al eens voorzichtig fluisteren dat die reserve misschien 
wel wat lager kan. Wat de PvdA betreft is dat optimisme echt nog te voorbarig. We zijn 
nog maar net begonnen, er kan nog zoveel misgaan. Kijk bijvoorbeeld naar Almere, waar 
onlangs bekend werd dat het geld voor de jeugd-GGZ helemaal op is. Juist voor dat soort 
gevallen hebben we die reserve en kunnen we toch de zorg blijven bieden die nodig is. 
Maar kijk ook naar onze eigen Kadernota. Kijk gewoon naar de cijfers die het college ons 
aanbiedt. We zien in die Kadernota juist in het sociaal domein tal van pm-posten in de 
ramingen. En als je goed naar die pm-posten kijkt en daar eens achter kijkt, dan zie je dat 
het bijna allemaal risico’s zijn op tegenvallers en bijna nooit op een meevaller. Zolang er 
nog zoveel onzekerheden zijn, blijft die reserve voor het sociaal domein keihard nodig. 
Dan onderhoud. D66 heeft daarover wijze woorden gesproken die ik voor een groot deel 
niet wil herhalen maar waarover ik nog wel iets wil zeggen. Het college trekt in deze 
Kadernota fors veel geld uit voor beheer en onderhoud. Door onder meer 
areaaluitbreiding en werk met werk maken komt er in 2017 en in 2018 meer dan 
3 miljoen euro bij ten opzichte van de vorige begroting. De PvdA is daarmee blij maar 
ziet toch dat de onderhoudsachterstand tijdelijk zal oplopen. Wij vinden dat zorgelijk. In 
het coalitieakkoord is afgesproken dat dit niet zou gebeuren. Een aantal partijen heeft het 
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daarover al gehad. Wij roepen het college dan ook op om op weg naar de begroting dit 
zoveel mogelijk te beperken. Samen met D66 hebben wij al voorstellen gedaan om een 
reserve in te stellen zodat je aan het eind van het jaar niet opeens geld gaat opmaken 
omdat er eindejaarsstress bij ambtenaren en bij het college uitbreekt, maar dat je ervoor 
zorgt dat het geld echt kan worden gebruikt voor groot onderhoud. Het college stelt in 
zijn antwoord daarop – en daarbij kunnen wij ons wel iets voorstellen – dat het wel weer 
een nieuw potje is en dat dat misschien niet de beste oplossing is. Graag horen we dan 
van de wethouder welke mogelijkheden er wel zijn om ervoor te zorgen dat die 
achterstand zo min mogelijk oploopt. 
 
De heer VAN DEN RAADT: U heeft daarover een prima opmerking, maar vindt u dan 
ook dat de wijken waar de achterstand het grootst is, dan het eerst aan de beurt komen 
met het inlopen van die achterstanden? 
 
De heer FRITZ: Daarover heb ik niet zo een, twee, drie een mening, eerlijk gezegd. Het 
lijkt mij het meest logisch te kijken naar de plekken waar het het hardst nodig is en 
volgens mij zegt u dat.  
 
De heer BOER: Ik ben blij dat u zich zo uitspreekt tegen het oplopen van het achterstallig 
onderhoud. Dat zijn woorden die ik graag hoor. U zegt of u vraagt het college om de 
achterstand zo min mogelijk te laten oplopen. Dan vraag ik me af: waar ligt bij u de grens 
voor zo min mogelijk? Dat is wel erg vaag natuurlijk. Is het 0,5 miljoen euro? Kunt u 
daarover wat concreter zijn? 
 
De heer FRITZ: Ik ga u geen bedragen noemen. Ik draag het college uit om te zoeken 
naar oplossingen. We stellen natuurlijk eind dit jaar de begroting vast en volgens mij 
kunnen we daarover dan definitief uitspraken doen en zoeken naar oplossingen dat dat zo 
min mogelijk gebeurt. Maar daaraan ga ik geen bedrag hangen van 0,5 miljoen euro of 
1 miljoen euro. Geen idee, daarvoor hebben we het college ingehuurd. 
 
De heer BOER: Geen idee. Nou, spannend. 
 
De heer FRITZ: Het Investeringsplan. Daarover hebben we ook nog een opmerking. Wij 
zijn het eens met veel van de keuzes die het college maakt in het Investeringsplan, maar 
wij missen iets. Wij zien dat basisschool De Piramide, Boerhaave, pas in 2021 
aanpassingen krijgt aan het schoolgebouw, terwijl deze school in slechte staat verkeert. 
Spaardersant blijkt bereid te zijn extra kapitaallasten van het naar voren te halen van deze 
investering, te dragen. Wij dienen dan ook een motie in die vraagt om richting begroting 
te kijken of het mogelijkheden biedt. We dienen de motie in samen met D66, 
GroenLinks, CDA, SP en Actiepartij.  
 
Motie Piramide Boerhaave verdient renovatie 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 juni over de kadernota 2015, 
 
constaterende dat:  

 in de vergadering van 2 juli 2015 het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in de 
raad ter besluitvorming voorligt; 

 de investeringen die daarin staan hun weerslag moeten krijgen in het Investeringsplan; 

 bij de Kadernota richtinggevende besluiten worden genomen over de uitwerking van 
het Investeringsplan; 

 Boerhaavewijk te maken krijgt met een stijgend aantal leerlingen in het primair 
onderwijs. 
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 de basisschool Piramide Boerhaave aan het einde van de technische levensduur is en 
‘in redelijke tot slechte staat verkeert’; 

 de aanpassing van Piramide Boerhaave al in de SHO van 2009 en 2012 was voorzien; 

 in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs in eerste instantie in 2016 alleen de 
hoogst noodzakelijke aanpassingen worden uitgevoerd en dat pas in 2021 verdere 
aanpassingen aan het schoolgebouw worden gedaan; 
 

overwegende dat: 

 Stichting Spaarnesant in de huidige plannen bijdraagt aan de verbetering van het pand; 

 Stichting Spaarnesant aangeeft dat met het naar voren halen van een investering van 
maximaal 220.000 euro belangrijke en structurele verbeteringen zijn te realiseren; 

 deze investeringen in 2021 dan niet meer hoeven te worden gedaan;  

 Stichting Spaarnesant aangeeft voor het naar voren halen van deze extra investering de 
extra kapitaalslasten (in de periode 2016-2020) te willen dragen, zodat de netto lasten 
voor de gemeente hiervan nihil zijn; 

 basisschool Piramide Boerhaave een kwetsbare school is in een kwetsbare wijk die 
een opgaande lijn te pakken heeft; 

 een impuls in het onderwijsgebouw aan de opgaande lijn bijdraagt; 
 
draagt het college op om: 

 bij de uitwerking van het Investeringsplan te zoeken naar mogelijkheden om een 
substantiële aanpassing van de Piramide Boerhaave al in 2016 te realiseren, met 
inbegrip van de financiële dekking door Stichting Spaarnesant; 

 over de uitwerking en aanpassing met Stichting Spaarnesant in overleg te treden. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan kom ik bij het thema werk. Ik verheug me nu al op de vraag, mijnheer Smit. De economie 
trekt weer aan. Dat is ook door de VVD gememoreerd en door D66. Maar gaan wij hiervan in 
Haarlem ook profiteren? Haarlem wordt steeds meer een woonstad. Werken doet men elders. 
De PvdA vindt dat geen goede ontwikkeling. Wij willen dat de gemeente de kansen die het 
aantrekken van de economie ons biedt om meer banen naar de stad te halen met beide handen 
aangrijpt. Gelukkig gebeuren er prachtige dingen in onze stad. Kijk bijvoorbeeld naar Jope-
bier die haar brouwerij in de Waarderpolder fors uitbreidt en tal van internationale prijzen wint 
en zorgt voor extra banen. Of kijk naar de 3D-makerszone. Wij zijn er onlangs ook nog op 
bezoek geweest. Daar vinden creatieve en innovatieve ondernemers elkaar. Maar we laten ook 
kansen liggen. Volgende week hebben we het in de raad over het Slachthuis. Wat zou het 
prachtig zijn als daar een broedplaats kan ontstaan van muziek, creativiteit en uiteraard ook 
wonen, een combinatie daarvan. Maar ook toerisme en wijkeconomie verdienen versterking. 
Wij dagen het college uit hierop een actieve agenda te ontwikkelen. Laten we een voorbeeld 
nemen aan Chuck Reed en dan denk ik dat ik aan uw vraag tegemoetkom, met een ambitieus 
plan en vooral met een visie op waarin de stad goed moet zijn: veel banen naar de stad halen. 
 
De heer SMIT: Ja, u praat over de toekomst. Nu is de Kadernota natuurlijk ook voor een deel 
toekomst, maar u zegt dat we met beide handen mogelijkheden moeten aangrijpen. Dat doe je 
eigenlijk zittend in een stoel en dan kijk je wat je kunt aangrijpen. Constateert u ook wel dat je 
actief moet worden? Het pijnlijke is dat ik voel dat we voorlopig nog niet actief zijn geweest. 
Dat had allang gemoeten. Uw pleidooi voor een actieve opstelling is helemaal terecht maar dat 
komt wel laat en het is wel traag. Blijkbaar is dat een attitude die de gemeente nog weinig 
geoefend heeft. Ik hoop dat die woorden worden ondersteund door een apparaat dat daarop 
echt actief gaat inzetten. Net zoals in San Jose, als je op je stoel blijft zitten, dan gebeurt er niet 
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veel. Je moet echt de markt op om banen naar de stad te halen. Dat betekent ook echt een 
attitudeverandering bij de gemeente om die banen naar Haarlem te trekken. 
 
De heer FRITZ: Ik pleit er absoluut niet voor dat wethouders op hun stoel blijven zitten. Als je 
ziet hoe lang die stoelen in de wethouderskamers er gemiddeld al staan, dan vallen de 
slijtplekken ook reuze mee. Je kunt natuurlijk altijd zeggen dat iets in het verleden te weinig is 
gebeurd. Ik weet niet of dat zo is. Uiteindelijk hebben we in Haarlem een veel lagere 
werkloosheid dan in vergelijkbare steden. Dan zal de heer Van Haga altijd zeggen dat de 
mensen wel buiten de stad werken en daarin heeft de heer Van Haga natuurlijk ook gelijk.  
 
De heer SMIT: Ik denk dat je dan niet al te trots moet zijn op de werkgelegenheid die je in je 
stad hebt, want dat is een afgeleide van de ligging bij Amsterdam.  
 
De heer FRITZ: Dat ben ik dus niet met u eens. Wij hebben ook binnen onze regio een 
aanmerkelijk lagere werkloosheid dan vergelijkbare steden. Dat doen we gewoon goed. We 
helpen mensen relatief snel weer aan het werk. Dat doen we nog niet goed genoeg, want het 
liefst heb je helemaal geen werkloosheid. Maar we doen het echt beter dan andere steden. Toch 
worden we wel steeds meer een woonstad en daarin heeft de heer Van Haga gewoon gelijk als 
hij dat zegt. Ik geef u graag een keer gelijk, dat maken we ook niet vaak mee. Vandaar dit 
pleidooi. 
 
De heer DE JONG: Dat pleidooi is mij uit het hart gegrepen, want u maakt hier een reuzedraai 
waarmee ik heel blij ben. Ik heb in deze periode al twee keer aandacht gevraagd voor het feit 
dat er banen uit Haarlem vertrekken. Ik lees in de economische monitor dat de afname van het 
aantal banen in Haarlem gestaag doorgaat. Recessie of geen recessie. In de periode 2001-2014 
is het aantal banen in Zwolle toegenomen met 25%, in Amersfoort met 24%, in Leiden met 
18% en in Haarlem met -2%. Ik heb de vorige keer ook al aan de wethouder gevraagd wat die 
gaat doen om ervoor te zorgen dat Haarlem ook een stad is waar gewerkt wordt en waar niet 
alleen gewoond wordt. De wethouder sloeg mij om de oren met een rapport dat het allemaal 
wel meeviel. U zei: waarover maken wij ons druk, het blijft allemaal in de regio, als mensen 
maar een baan hebben? Ik heb juist de hele tijd gezegd dat je geen wethouder van 
Economische zaken bent om ervoor te zorgen dat we in de regio kunnen werken. Je moet 
ervoor zorgen dat we in Haarlem werken. In die zin ben ik blij met uw draai. En zo is het want 
u heeft er nog nooit, nog nooit één woord aan vuil gemaakt. 
 
De heer FRITZ: Leest u bijvoorbeeld mijn pleidooi in de vorige begrotingsbehandeling.  
 
De heer DE JONG: Die heb ik dus gelezen. Ik heb het hier zelfs liggen.  
 
De heer FRITZ: Dan zal ik u in mijn tweede termijn precies aantonen waar ik het daarover heb 
gehad en dan kunnen we het er verder over hebben. Ik heb het zelf hier nu niet liggen. 
 
De heer DE JONG: Gaat u dan de wethouder van Economische zaken vragen wat zij eraan 
gaan doen? 
 
De heer FRITZ: Dat is precies mijn pleidooi. Ik ga verder. 
De wethouders Langenacker en Snoek hebben samen met bedrijven en organisaties het Lokaal 
Sociaal Akkoord gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over meer banen voor jongeren en 
arbeidsgehandicapten. De PvdA is daarop trots. Dat is nu echt SAMEN DOEN! En dat is nu 
echt zorgen voor banen voor mensen die het het hardst nodig hebben. Maar er is meer nodig, 
onder andere voor mensen met een arbeidshandicap. Daarom stellen wij voor om sociale 
firma's die mensen met een handicap werk of een dagbesteding bieden, voorrang te geven bij 
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gemeentelijke opdrachten als zogenaamde preferred supplier. Wij dienen daarvoor een motie 
in samen met D66, GroenLinks, OPH en de ChristenUnie. 
 
Werken aan werk in Haarlem: inkopen bij sociale firma’s  
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
constaterende dat: 

 naast welzijnsorganisaties ook diverse sociale firma’s actief zijn in Haarlem; 

 beschut werk is schaars. Sociale firma’s bieden deze beschutte werkplekken voor 
kwetsbare groepen en mensen met een arbeidsbeperking. Een sociale firma richt zich 
op zowel bedrijfseconomische continuïteit/winstgevendheid als werk voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt; 

 de gemeente Amsterdam onlangs het Werkplan sociale firma’s heeft opgesteld. Er is 
daardoor bepaald wat een sociale firma is volgens de gemeente. In Haarlem is een 
dergelijk plan ook nodig omdat er nog geen zicht is welke organisaties in Haarlem 
sociale firma’s zijn; 

 bedrijven die in Amsterdam aan de definitie sociale firma voldoen, komen in 
aanmerking voor opdrachten van de gemeente. Inkopers van de gemeente Amsterdam 
kunnen hier op overzichtelijke wijze zien wat zij bij sociale firma’s kunnen inkopen. 
Zie website www.socialezaken.info. Dit is een etalage van producten en diensten die 
door sociale firma’s worden gemaakt/geleverd. Sociaal inkopen zowel door gemeente 
als door bedrijven wordt hier gestimuleerd; 

 
overwegende dat: 

 het wenselijk is de inkoopkracht van de gemeente beter te benutten als afzetmarkt. 
Krijgt wellicht meer kracht als er staat: Het wenselijk is de inkoopkracht van de 
gemeente ondersteunend aan beleidsdoelen en aan de werkgelegenheid in de stad te 
laten zijn Dit kan door een lijst van sociale firma’s als vaste aanbieders. Daardoor 
krijgen sociale firma’s meer kansen krijgen op de gemeentelijke markt; 

 
verzoekt het college: 

 te komen tot een definitie van de gemeente voor sociale firma’s in Haarlem; 

 sociale firma’s die voldoen aan de definitie preferred supplier te laten zijn van de 
gemeente. Dit zorgt voor een grotere afzetmarkt en meer werk. Via een website 
kunnen ze hun producten en diensten extra onder de aandacht te brengen bij inkopers 
van de gemeente. Dit kan een verdere uitwerking zijn van de staalkaart die nu al 
bestaat in Haarlem (zie http://www.samenvoorelkaar.nl/social-return-haarlem/). 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Mevrouw HUYSSE: U haalt het Lokaal Sociaal Akkoord aan. Ik heb begrepen dat het nog niet 
lukt zoals het is bedoeld en dan gaat het ook over de diversiteit in het zoeken van banen. Hoe 
ziet u dat, het succes van het Lokaal Sociaal Akkoord? 
 
De heer FRITZ: Het akkoord is aan het eind van vorig jaar afgesloten en we krijgen daarover 
aan het eind van dit jaar een monitor. Ik kan daar eerlijk gezegd nog niet zoveel over zeggen. 
Ik ben er ook heel nieuwsgierig naar. Leidt het daadwerkelijk tot al die banen die zijn 
afgesproken en al die stageplekken? We gaan het zien aan het eind van het jaar. Het college 
heeft er volgens mij ook een evaluatie over aangekondigd. Is dat een antwoord op uw vraag? 
 
Mevrouw HUYSSE: Wij wachten het af. 
 

http://socialezaken.info/nl/firma?g=ja
http://www.socialezaken.info/
http://www.samenvoorelkaar.nl/social-return-haarlem/
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De heer FRITZ: Wij ook.  
Dan kom ik nu bij het derde en een-na-laatste thema: zorg. Daarover kan ik kort zijn, want bij 
de begrotingsbehandeling een half jaar geleden – en de heer De Jong heeft het voor zich liggen 
dus die kan het zo bevestigen – heb ik meer dan twee derde van mijn verhaal over zorg 
gehouden. Toen heeft twee derde van mijn verhaal in het teken gestaan van de vernieuwing in 
de zorg. Dat zal ik vanavond niet herhalen. Wel wil ik wat zeggen over Jeugdzorg. Wij maken 
ons zorgen over de groep tussen 18 en 23 jaar. Die groep valt tussen de wal en het schip, tussen 
Jeugdzorg en Wmo. Wij willen graag van het college daarover een visie. Hoe gaat het college 
om met die groep die echt tussen wal en schip dreigt te vallen en hoe gaat het college die groep 
helpen?  
Ten slotte het thema veilige en prettige wijken. Wonen heeft daar alles mee te maken. Ik sprak 
al eerder over de aantrekkende economie. Dat zien we ook in de bouw. Ontwikkelaars melden 
zich weer bij de gemeente met plannen. Dat is goed nieuws, want er zullen de komende jaren 
in onze stad nog veel extra woningen nodig zijn om degenen die in deze regio een woning 
zoeken, ook te huisvesten. Graag horen wij van het college hoe het deze kansen wil pakken 
van deze aantrekkende economie om de ambities uit het coalitieakkoord voor onder meer 
ontwikkeling van Haarlem-Oost, zelfbouw, herbestemming van kantoren, verkoop van 
vastgoed en dat soort zaken werkelijkheid te maken. Volgende week op 1 juli gaat de nieuwe 
Woningwet in. Die is overigens door de hele Kamer aangenomen en dat is echt wel een 
unicum in deze tijd. Met deze wet krijgen gemeenten en huurders meer zeggenschap over het 
huurbeleid en keren corporaties terug naar hun kerntaak: betaalbare woningen bouwen. Dat 
biedt ook kansen voor Haarlem. De gemeente krijgt meer inzicht in de financiën van de 
corporaties en ze kan bindende afspraken maken met corporaties over onder meer onderhoud, 
bouw, toewijzing en betaalbaarheid van woningen. Als wij dan vragen wat het college daarmee 
gaat doen, dan krijgen we toch een antwoord in de trend van: ja, we gaan nog kijken wat dit 
voor Haarlem betekent. Wij hopen op een wat actiever antwoord straks in uw termijn, want dit 
biedt kansen, dus grijp uw kans. Dat is onze oproep aan het college en graag horen wij uw 
visie daarop. 
 
De heer BLOEM: De SP is blij met de concrete vraag naar een plan. Die hebben wij ook in de 
motie neergezet. De strekking is hetzelfde. Er is genoeg te doen. U vond de SP erg kritisch 
over de gelden voor nieuw beleid. Daarin zitten onder andere ook de ISV-gelden. Tot nu toe 
hebben wij geconstateerd dat al die ISV-gelden vooral zijn uitgegeven aan een reductie. 
Terugname, sloop van sociale huurwoningen. Met behulp van deze gelden zijn er tot nu toe 
alleen nog maar sociale woningen verdwenen. Mijn vraag aan u is: staat u aan de zijde van de 
SP om er dit keer voor te zorgen dat we die schaarste aanpakken, dat we ze niet gaan slopen en 
dat we er meer sociale huurwoningen gaan bijbouwen? 
 
De heer FRITZ: In de eerste plaats is wat u constateert gewoon onjuist. Het is onjuist dat er in 
onze stad alleen maar met ISV-geld is gesloopt. We hebben aan wijkvernieuwing gedaan, ja, 
en daar bent u altijd op tegen. Het betekent dat mensen gewoon een betere woning krijgen en 
dat er desondanks toch sociale woningen worden terug gebouwd. Daar staan wij achter. Wij 
hebben met deze gelden wel degelijk grote sociale woningbouwprojecten kunnen realiseren en 
dat willen we ook nog blijven doen. Ik constateer dat de SP dat wegbezuinigt. De SP zegt dat 
de schuld reduceren belangrijker is dan de stedelijke vernieuwing, wijkvernieuwing en sociale 
woningbouw. Dat heeft uw fractievoorzitter net gezegd. 
 
De heer BLOEM: Nog een punt dan. Ik weet niet in welke realiteit u leeft. Als ik zie dat al dat 
geld uitgegeven is aan al die plannen, dan hebben die gewoon per saldo absoluut geleid tot 
minder sociale huurwoningen. Als u mij nu in uw tweede termijn kon aangeven dat er in de 
afgelopen jaren meer sociale huurwoningen zijn bijgekomen, maar nee, u heeft een Lokaal 
Akkoord waarin u het aantal terugbrengt van 21.000 naar 18.000. U geeft corporaties de ruimte 
om te cashen. Ik vraag u nog een keer om uw hoofd uit de wolken te halen en met de SP te 
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strijden voor genoeg betaalbare woningen in deze stad. Dan hoeven we dat ook niet weg te 
bezuinigen want dure woningen subsidiëren, ja, sorry, zo socialistisch zijn wij nu ook weer 
niet. 
 
De heer FRITZ: Tot vandaag was de SP inderdaad een partner in strijd voor meer sociale 
woningbouw. Zojuist heeft u laten zien dat het terugbrengen van de schuld, het sneller 
terugbrengen van de schuld, belangrijker is dan wijkvernieuwing. 
 
De heer VAN HAGA: Nu moet ik de heer Bloem toch enigszins te hulp schieten.  
 
De heer FRITZ: Dan zou ik me maar zorgen gaan maken, als ik u was. 
 
De heer VAN HAGA: Nee, nee, want feitelijk heeft u natuurlijk wel gelijk. Er wordt natuurlijk 
wel gesloopt en dat zijn over het algemeen heel oude woningen. Misschien zitten we wat dat 
betreft meer op elkaars lijn. We bouwen gedifferentieerd terug en we vinden dat de woning- 
bouwcorporaties het mooier moeten maken en dat leidt inderdaad af en toe tot meer sloop. 
Maar de heer Bloem heeft daarin wel gelijk. U constateert nu dat het college vrij weinig doet in 
die richting. Wat wilt u dan zelf, wat vraagt u concreet aan het college? 
 
De heer FRITZ: Als het gaat om die ISV-gelden en de stedelijke vernieuwing dan vind ik dat 
het college genoeg doet. 
 
De heer VAN HAGA: Nee, nee, u heeft net gezegd dat de Tweede Kamer de wet van minister 
Blok omarmt. Dat doet u ook. En nu vraagt u aan het college wat het gaat doen. U vraagt het 
heel zachtjes en ik vraag het wat harder. Wat vindt u dat er gedaan moet worden? 
 
De heer FRITZ: Ik ben daarover net duidelijk geweest. De wet biedt mogelijkheden om extra 
inzicht te krijgen in de financiën van de corporaties en dan kunnen we eindelijk een keer 
beoordelen of wat zij zeggen klopt, dat in een bepaald project onvoldoende ruimte is voor 
sociale woningbouw. Wij geven dat geld en we stoppen het daar in sociale woningbouw. Dat 
kunnen we nu helemaal niet beoordelen maar dat kunnen we straks wel beoordelen. We 
kunnen straks bindende afspraken maken, niet alleen over aantallen sociale woningbouw, dat 
doen we nu ook in het sociaal akkoord, maar ook over verdeling en over het huurprijsbeleid. 
De gemeente krijgt daarop allemaal invloed en we kunnen dus meer invloed op de corporaties 
uitoefenen. Wij verwachten van het college een activistische agenda daarop. 
 
De VOORZITTER: Ik ben al aan het noteren: activistische agenda. Dat is goed voor ons 
interne beraad. Gaat u verder. 
 
De heer FRITZ: Prima, ik hoop dat u die activistische agenda met hoofdletters bij u aan de 
muur hangt. Hoe meer activistische agenda’s, hoe beter.  
Naast een goede woning is ook een prettige buurt en een veilige buurt natuurlijk belangrijk. 
We hebben net in het debat al verschillende dingen gezegd over hoe we mensen meer invloed 
kunnen geven op hun buurt. Ik ga het niet allemaal herhalen, ik heb het net al kwijt gekund in 
de verschillende interrupties. Maar net als D66 nodig ik iedereen uit om bij de bijeenkomst 
aanstaande zondag door een groot aantal partijen georganiseerd, D66, PvdA, GroenLinks, SP 
en de Actiepartij, langs te komen. Laat u inspireren, en laat u zien met wat voor goede dingen 
de mensen in de stad bezig zijn. Vandaag al zullen wij, en het CDA komt straks met een 
voorstel, wat extra geld uittrekken voor bewonersinitiatieven die zorgen voor meer veiligheid 
in de buurt, met name in Schalkwijk. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de buurtouders in 
Meerwijk die bijdragen aan minder overlast en een groter gevoel van veiligheid. Het CDA zal 
daarop straks ongetwijfeld verder ingaan. Wij zijn er erg blij mee. Ik rond af. In theorie is er 
geen verschil tussen theorie en praktijk, in de praktijk wel. Dat geldt ook voor onszelf, voor 
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ons als raad. Als wij het samen willen doen en meer op hoofdlijnen debatteren en minder bezig 
zijn met politiek gedoe en meer met de stad, dan zullen wij daar zelf het goede voorbeeld in 
moeten geven. Wij kijken daarin in eerste instantie naar onszelf. Voor mijn fractie is dat een 
goed voornemen voor het nieuwe jaar. Wij gaan proberen dat het komend jaar nog beter te 
doen en we hopen dat we allemaal meedoen. Wij denken dat de raad op dit moment niet 
optimaal functioneert en we hopen dat we er samen aan kunnen werken om dat te verbeteren. 
Dat was mijn eerste termijn. 
 
De heer DE JONG: Heeft hij nu enig idee waarvoor die 1 miljoen euro die u vanaf 2016 bij de 
meerjarenraming hebt opgenomen, bestemd is? 
 
De heer FRITZ: Daarover hebben wij een vraag gesteld en daarover kregen we inderdaad het 
nogal vage antwoord triggermoney.  
 
De heer DE JONG: Heel erg mooi, want het lijkt alsof het gaat over sociale woningbouw, maar 
het college heeft zelf geen idee. Om de discussie helder te houden: er staat eigenlijk in dat het 
college dat geld wil gebruiken om maximaal investeringen, initiatieven vanuit de samenleving 
te ontlokken en de middelen voor stedelijke vernieuwing zijn daarom mede bedoeld als 
triggermoney. Het college onderzoekt daarvoor op dit moment welke financiële instrumenten 
hierbij kunnen helpen. Dat is echt totale bla, bla, bla. Dus niemand kan hier nu zeggen dat het 
ten koste gaat van sociale woningbouw of wat dan ook. 
 
De heer FRITZ: Wij hebben in het coalitieakkoord natuurlijk wel iets afgesproken over dit 
geld. Voor sociale wijkvernieuwing en voor de openbare ruimte. Dat staat heel duidelijk in het 
coalitieakkoord. Dat is de opdracht die het college heeft meegekregen. Dat is ook, neem ik aan 
als ik het woord triggermoney hoor, wat het college ermee gaat creëren. Het is overigens de 
technische beantwoording door de ambtelijke organisatie, maar het is inderdaad een wat vaag 
verhaal.  
 
De heer DE JONG: Dan had u bij de beantwoording een mystery guest moeten inzetten. Ik 
constateer dat u dus ook gewoon niet weet waarvoor het bedoeld is. 
 
De heer FRITZ: Ik weet heel goed waarvoor het bedoeld is. Dat hebben we in het 
coalitieakkoord vastgelegd. En ik weet ook heel goed waarvoor het ISV-geld nu wordt 
gebruikt. We zijn blij dat we dat hebben en dat willen we graag voortzetten. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, we gaan schorsen, dat gaan we beperken tot 22.15 uur. 
[22.05 uur] 
 
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Het woord is aan de heer Vrugt van de 
Actiepartij.  
 
De heer VRUGT: Eens in de vier jaar mogen de Haarlemmers naar de stembus om hun lokale 
volksvertegenwoordigers te kiezen die dan op hun beurt vier jaar lang een belangrijke taak in 
dit theater mogen vervullen. Die taak bestaat zoals vanouds uit drie elementen. Zij dienen 
kaders te stellen, het college te controleren op de mate waarin het deze kaders juist uitvoert en 
tot slot hebben zij de taak om als volksvertegenwoordigers die zaken naar voren te brengen die 
door hun kiezers worden aangedragen. Er zijn er ambtelijke nota’s die daadwerkelijk beweren 
dat die laatste functie niet zo van belang zou zijn. Nogal logisch, ambtenaren, zij die die nota’s 
schrijven, worden niet gehinderd door die functie van volksvertegenwoordiging. Ze zijn dan 
ook niet gekozen, maar enkel aangesteld. Enfin, als gekozen raadslid heb je die functie dus wel 
om het volk te vertegenwoordigen. Dat betekent dat in de praktijk diegenen in onze mooie stad 
die nu uitgerekend jou hebben gekozen om voor nog weer eens vier jaar hun stem te 
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vertegenwoordigen, zich met enige regelmaat bij je komen melden omdat ze kennelijk een 
probleem of een suggestie hebben, een goed idee hebben omtrent de uitvoering van de 
Jeugdzorg bijvoorbeeld of gewoon een conflict met de lokale overheid. Bijvoorbeeld omdat die 
je te saneren tuin in de Waarderhaven heeft afgegraven en daarin in ruil voor de gifgrond er 
nieuwe gifgrond in de vorm van gratis vervuild havenslib uit een buurgemeente in terug 
dumpt. Juist daar wringt de schoen. Gekozen raadsleden worden geacht zich bij de hoofdlijnen 
te houden, maar wat men daarbij nog wel eens vergeet is dat die Haarlemmers die ons als 
volksvertegenwoordiging hebben gekozen, niet gehinderd worden door hoofdlijnen maar 
gewoon door de dagelijkse praktijk. Ze worden bijvoorbeeld weggestuurd wanneer ze zich 
geconfronteerd zien door de poortwachtersfunctie bij de balie van Sociale zaken of het Wmo-
loket. En om de kloof tussen kiezer en gekozene nog wat te vergroten dient die 
volksvertegenwoordiger bovendien steeds vaker uit te leggen dat we aangaande hun zorgen 
helemaal geen zeggenschap meer hebben, dat we daar niet meer over gaan omdat we de boel 
op afstand hebben gezet, geprivatiseerd, verzelfstandigd of in een gemeenschappelijke regeling 
en andere verbonden partijen hebben ondergebracht. Of dat we dat hebben genationaliseerd 
zoals de politie. Kortom, lieve kiezers, wij gaan vrijwel uitsluitend nog over het gewichtige 
vraagstuk van de kleur van het wc-papier. Natuurlijk kun je vraagtekens zetten bij 
geconstateerde misstanden zoals laatst, toen bedenkelijke lieden onder begeleiding van een 
limousine op klaarlichte dag enige lawinepijlen afgeschoten ter hoogte van het hoofdbureau 
van de politie aan de Koudenhorn. Kennelijk was het niet gebruikelijk deze daad, hoewel 
volslagen illegaal, aan te pakken want van enige arrestatie is ons niet bekend. Maar kennelijk is 
het gemakkelijker mensen aan te pakken die nietsvermoedend een verkeerd kruisje hebben 
geplaatst op het aanvraagformulier voor pgb-mantelzorg dan vuurwerkgevaarlijke dwazen. 
Zoals het in deze gemeente opmerkelijk usance schijnt om ten aanzien van pakweg 10 cm of 
20 cm te hoge schuttingen of schuurtjes liever tonnen aan gemeenschapsgeld naar de 
gallemiezen te procederen dan energie te steken in het oplossen van de werkelijke problemen 
waarmee onze kiezers zich geconfronteerd zien. Ook de schrootrunners van de firma Treffers 
zullen amper worden gehinderd door enige aanpak. Liever schrijven onze ijverige handhavers 
bonnen uit aan degenen die een minuut te lang op een parkeerplek staan. Enfin, genoeg 
hoofdlijnen, nu terug naar de details. En dat doe ik in de vorm van negen moties. Een motie 
over Mutare, waarover nog procedures lopen, die stedenband met Mutare. Wij zeggen nog 
steeds schaf dan Angers en Osnabrück af in plaats van deze zinvolle stedenband. Neem er in 
ieder geval nu nog geen besluit over en wacht even tot die procedures hun beloop hebben 
gehad. 
 
Motie De mare van Mutare: niet prematuur opgeheven, noch opgegeven 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 25 juni 2015, in 
bespreking over de Kadernota 2015, 
 
constaterende dat: 

 in de Kadernota wordt voorgesteld de subsidie aan de Stichting 

Stedenband Haarlem-Mutare per 1 januari 2016 te beëindigen; 

 de Stichting bezwaar heeft aangetekend tegen dit voornemen; 

 in dit bezwaar onder andere de formele positie van de gemeente, die als 
bestuursorgaan de samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, wordt opgevoerd; 

 de stichting dit op 10 juni heeft toegelicht bij de commissie beroep- en 
bezwaarschriften; 

 er nog geen uitspraak in deze procedure is; 

 
voorts constaterende dat: 

 de subsidie van 73.000 euro bestemd is voor de overhead in Haarlem en in Mutare; 
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 er een Europees project in gang is gezet om de lokale overheden in Zimbabwe te 

helpen op weg naar lokale democratie, waarbij Mutare niet rechtstreeks maar wel 
indirect betrokken is (zie toelichting); 

 
overwegende dat: 

 de beëindiging van de subsidie op deze termijn zonder enige afbouw grote 
(personele) gevolgen heeft, zowel in Haarlem als in Mutare; 

 de ankers in Mutare voor nieuwe en bestaande projecten worden weggeslagen; 

 de Stichting Haarlem-Mutare tijd nodig heeft om vanuit haar vliegwielfunctie 
geldstromen aan te boren en nieuwe wegen in te slaan (denk aan Aid for Trade); 

 
draagt het college op: 

 de uitslag van de bezwaarschriftprocedure af te wachten; 

 bij de behandeling van de Kadernota nog geen beslissing aan de raad voor te leggen 
over de intrekking van de subsidie aan de Stichting; 

 de komende maanden tot aan de begrotingsbehandeling de mogelijkheden tot dekking 
te onderzoeken en daarbij ook de gelden voor de jumelages met Angers en Osnabrück 
te betrekken. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ambtenaren die Haags beleid en bezuinigingen moeten verkopen aan de mensen die kunnen 
misschien wel eens in de problemen komen. Dat vroegen wij ons af. Als je dat steeds 
hardvochtiger beleid moet uitvoeren aan de balie, dan gaat het gelukkig nog heel vaak goed. 
Een van onze moties vraagt toch dat personeel eens anoniem te enquêteren of ze nog wel blij 
zijn met het uitvoeren van dit beleid, waarbij ze toch gedwongen zijn dit beleid uit te voeren. 
Ik weet niet of er veel werkgevers zijn die dit van hun werknemers vragen: om zoveel mogelijk 
mensen buiten de deur te houden. Dat is voor de klant niet leuk, voor de werknemer niet leuk, 
de ambtenaren in dit geval. Ik zou wel eens willen weten wat er uit zo'n enquête rolt. 
 
Motie Houdt u nog even vol …?! 
 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 25 juni 2015, in 
bespreking over de Kadernota 2015, 
 
constaterende dat: 

 het verrassend goed gaat met de veiligheid van het Haarlemse ambtenarenkorps, indien 
we dit afzetten tegen de mate waarin deze wordt ingezet om de Haagse bezuinigingen 
op bijvoorbeeld zorg, Wmo, schuldhulp en sociale zaken af te wenden op de inwoners 
van onze mooie stad; 

 het echter een impliciet risico blijft dat inwoners ‘uit hun dak gaan’ aan de balie, 
omdat men wordt afgewezen in geval van aanspraak op enige ondersteuning; 

 onbekend is, hoe een en ander door de ambtenaren wordt beleefd (zowel als het gaat 
om het noodgedwongen uitvoeren van het steeds ‘hardere’ beleid, als om de reacties 
van het publiek daarop); 

 
draagt het college op: 

 geanonimiseerd onderzoek (enquête) te laten doen onder het ambtelijk personeel, 
teneinde inzicht te verkrijgen in de mate waarin dergelijke problemen worden 
ervaren/beleefd; 

 de raad nog voor de begroting van 2016 te informeren over de uitkomsten van 
dit onderzoek. 
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En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan nog een andere motie en die is naar aanleiding van het NRC van 18 juni. Daarbij gaat het 
om onze burgemeester. Dat is de motie Witwasserettes waarin wij vragen prioriteit te geven in 
samenwerking met het Riec Noord-Holland aan de aanpak van schijnondernemingen. In dit 
artikel staat namelijk dat het toch opmerkelijk is dat je af en toe ondernemingen ziet in de stad 
waar eigenlijk geen hond komt eten, drinken of iets kopen maar die kennelijk toch kan bestaan. 
Daar hebben we er nogal wat van en misschien is het een idee daarnaar nog eens te kijken. 
 
Motie Ontmaskerde Witwasserettes (Vanish Harlem Action) 
 
 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 25 juni 2015, in 
bespreking over de Kadernota 2015, 

 
constaterende dat: 

 het NRC Handelsblad niet voor niets op 18 juni jl. meldde – in een uitgebreid artikel 
over onder meer de bedreiging van burgemeester Schneiders: ‘Slecht lopende winkels 
met plots een nieuwe gevel? Dat kan misdaadgeld zijn, zegt de criminoloog. Wat te 
doen?’; 

 ook in Haarlem menig onderneming is gevestigd, waarvan iedere regelmatige passant 
of omwonende kan constateren dat deze slechts als dekmantel dient ter witwassing van 
criminele gelden; 

 
overwegende dat: 

 de gemeente in samenwerking met het RIEC-NH prioriteit zou kunnen geven aan 
opsporing en vervolging van dergelijke criminele ondernemingen en dito netwerken; 

 
draagt het college op hieraan prioriteit te geven. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan nog een motie die gaat over de 1,8 miljoen euro uit het jaarverslag, het overschot op de 
Wwb-reserves dat niet in de reserve Sociaal domein terecht is gekomen en wat ons betreft ten 
onrechte. En passant vragen we dan nog even de reserve Sociaal domein te reserveren voor het 
gehele sociale domein en niet slechts voor de transities. 
 
Motie Sociaal domein niet algemeen 
 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 25 juni 2015, in 
bespreking over de Kadernota 2015, 
 
constaterende dat: 

 in het jaarverslag 2014 van gemeente Haarlem te lezen staat dat 1.800.000 euro uit de 
reserve bijstand aan de algemene middelen wordt toegevoegd; 

 
overwegende dat: 

 de verwachting, ook van het college, is dat tussen nu en de komende jaren het aantal 
bijstandsgerechtigden zal toenemen en de rijksbijdrage ten behoeve van het sociale 
domein zal afnemen; 

 
mede overwegende dat: 
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 vanaf 2016 er geprognotiseerd gelden aan de algemene reserve onttrokken zullen 
moeten worden om deze openeinderegelingen te kunnen blijven financieren; 

 
draagt het college op: 

 het in het jaarverslag 2014 genoemde overschot op de reserve Wwb-inkomensdeel toe 
te voegen aan de reserve sociaal domein; 

 de reserve sociaal domein waar nodig in te zetten voor het gehele sociale domein (en 
niet te beperken tot slechts die onderdelen uit sociaal domein dat onderhevig is 
(geweest) aan transities). 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Nog een motie vraagt om het artikel 213A-onderzoek, vergeef mij al het jargon, naar de 
doelmatigheid en doeltreffendheid rond het beleid van de Wmo om dat onderzoek dat 
eerder al was beloofd, alsnog te gaan uitvoeren. 
 
Motie Tref doel met onderzoek naar Wmo 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 25 juni 2015, in 
bespreking over de Kadernota 2015, 
constaterende dat: 

 in het jaarverslag over boekjaar 2014 op pagina 157 te lezen staat dat het onderzoek 
naar doelmatigheid en doeltreffendheid van de Wmo is geschrapt; 

 er niet is aangegeven wanneer een dergelijk onderzoek wel zal plaatsvinden; 

 de intentie kennelijk niet was en is om daarin ook te kijken naar het vermijden van 
kosten; 

 

overwegende dat: 

 een dergelijk onderzoek essentieel is om vast te stellen of het gevoerde beleid 
op dit omvangrijke domein werkt; 

 daarbij te kijken naar de mate waarin (gevolg)kosten vermeden zijn; 

 een dergelijk onderzoek inzicht kan geven in de gevolgen van de zorgtransitie; 
 

 
draagt het college op: 

 alsnog over te gaan tot het doen van een onderzoek naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de resultaten van het beleid van de uitvoering van de Wmo 
breed; 

 daarin ook de vraag op te nemen of en hoe kostenbestrijding gerealiseerd is; 

 de raad bij de aanstaande begrotingsbehandeling van 2016 aan te geven dat het 
bedoelde onderzoek wordt uitgevoerd in 2016 met de uitgebreide 
onderzoeksdoelstelling. 

 
*voorbeeld van vermijdbare kosten: 
Een fictief gezin wordt tegen de beleidsdoelstelling toch ontruimd uit een huurwoning op 
basis van een huurschuld van 2500 euro. De gevolgkosten voor ontruiming, opslag van 
inboedel en opvang lopen in het daaropvolgende jaar op tot 100.000 euro. In dit geval 
was het, als naar vermijdbare kosten gekeken werd, in financieel en menselijk oogpunt, 
verstandiger geweest als de schulddienstverlening de schuld had overgenomen en een 
betalingsregeling met het gezin had getroffen. Dan waren de kosten beperkt tot ongeveer 
10.000 euro als alle ambtelijke inzet en kosten worden meegerekend. 
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En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan hebben wij nog de motie Subsidieambtenaar. Wij hebben al eerder geprobeerd die 
hier in te voeren, want iemand die enkel als taak heeft om provinciaal, nationaal en 
internationaal subsidies binnen te halen, die zou wel eens heel veel geld kunnen 
opleveren. Die subsidieambtenaar was er ooit, maar op een gegeven moment is die weer 
verdwenen. 
 
Motie De kost gaet voor den baet 
 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 25 juni 2015, in 
bespreking over de Kadernota 2015, 
 
constaterende dat: 

 in het jaarverslag over boekjaar 2014 op bladzijde 37 te lezen staat dat de subsidiescan 
tot op heden nog onvoldoende resultaat heeft opgeleverd; 

 dat in 2015 de subsidiescan wordt ‘aangevuld met een korte evaluatie van de methode 
van subsidie verwerven’; 

 
overwegende dat: 

 er nationaal, provinciaal en internationaal vele subsidiemogelijkheden zijn, welke voor 
de gemeente Haarlem interessant zouden kunnen zijn; 

 de kans groot is, gezien de onderprestatie, dat de gemeente Haarlem gelden laat 
liggen; 

 
mede overwegende dat: 

 de verwachting is dat de subsidieambtenaar zichzelf ruimschoots terug zal 
verdienen; 

 
draagt het college op: 

 de functie van subsidieambtenaar her in te voeren; 

 de kosten te dekken uit de algemene middelen; 

 de raad binnen een jaar na aanstelling te informeren over de kosten en baten van 
deze ambtenaar als percentage van de extra verworven subsidie. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Voorts een motie die vraagt om de herplantplicht rond bomen te herstellen en dat 
daadwerkelijk ook uit te voeren. Daar hebben we volgens het jaarverslag ook het een en 
ander laten versloffen. 
 
Motie Plan de herplantplicht 
 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 25 juni 2015, in 
bespreking over de Kadernota 2015, 
 
constaterende dat: 

 in het jaarverslag over boekjaar 2014 op bladzijde 157 te lezen staat dat de 
herplantplicht is achtergebleven bij de doelstelling; 

 de voor de inboet gereserveerde gelden zijn ingezet voor het dagelijks 
boomonderhoud, de samenleving inzetten bij het vinden van geschikte locaties voor 
herplant; 
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overwegende dat: 

 de herplantplicht geen loze plicht dient te zijn; 

 het ene gat met het andere vullen geen duurzame oplossing is, 
 

 
draagt het college op: 

 met een voorstel te komen dat de problematiek van herplant van bomen voortvarend 
aanpakt, waarin opgenomen: 
- de locaties waar de herplant kan plaatsvinden; 
- hoe en aan wie de Haarlemmer aan kan geven waar plaats is voor één of 

meerdere bo(o)m(en); 
- het tempo van de herplant, op basis van een realistisch tijdsschema; 
- de raad voor de aanstaande begrotingsbehandeling van 2016 te informeren over 

welke keuzes het college in dezen gaat maken voor de komende jaren. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan nog een motie die vraagt om het herstel van de afdeling Bijzondere doelgroepen 
binnen Sociale zaken. Daarover horen we zoveel klachten uit het maatschappelijk veld, 
het maatschappelijke veld dat eerder vanmiddag voorbijkwam. Die afdeling Bijzondere 
doelgroepen wordt node gemist en zou wat ons betreft moeten terugkomen. 
 
Motie Bijzondere afdeling voor bijzondere doelgroepen 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 25 juni 2015, in 
bespreking over de Kadernota 2015, 
 
constaterende dat: 

 eertijds er de afdeling bijzondere doelgroepen bij sociale zaken bestond en deze 
in de vorige periode is wegbezuinigd met als argument dat de complete afdeling 
sociale zaken zou gaan werken als voornoemde afdeling; 

 
mede constaterende dat: 

 deze afdeling door hulpverleners en welzijnsorganisaties node wordt gemist omdat 
juist mensen die behoren tot deze bijzondere doelgroepen vaak moeilijk passen in de 
papieren werkelijkheid; 

 de kennis en expertise nu nog aanwezig is in de ambtelijke organisatie; 
 
overwegende dat: 

 de hulpverlening adequater en met minder gevolgkosten kan zijn als deze afdeling 
van weleer in ere wordt hersteld; 

 de roep van professionals gehoord wordt met deze afdeling; 

 het aan de kant van de hulpverleners en professionals kostenbesparend werkt als zij 
direct met een deskundige in contact komen; 

 
draagt het college op: 

 het per 1-1-2016 herintroduceren van de afdeling bijzondere doelgroepen binnen de 
afdeling sociale zaken; 

 de kosten te dekken uit de in het jaarverslag 2014 aan de algemene reserve 
toegevoegde middelen reserve Wwb à 1,8 miljoen euro. 
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En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Tot slot heb ik een motie die vraagt om aandacht voor de eenzaamheidsbestrijding. Ook 
daar, zo lezen wij in het jaarverslag, lopen wij achter. Wij vragen om een plan van aanpak 
nu dit immers achterblijft bij het streven en wij goede voorbeelden zien in het land die we 
zo zouden kunnen kopiëren. 
 
Motie Bestrijdt de eenzaamheid 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 25 juni 2015, in 
bespreking over de Kadernota 2015, 
 
constaterende dat: 

 in het jaarverslag over boekjaar 2014 op bladzijde 64 te lezen staat dat de 
eenzaamheidsbestrijding is achtergebleven bij de doelstelling; 

 dat eenzaamheidsbestrijding een belangrijke Wmo-doelstelling is; 

 dat het huidige beleid kennelijk onvoldoende werkt; 
 
overwegende dat: 

 er in tal van gemeenten innovatieve initiatieven zijn zoals buurthulp (zie bijlage); 

 de kosten van deze voorzieningen over het algemeen aanvaardbaar zijn ten opzichte 
van de beoogde en behaalde doelstellingen; 

 
mede overwegende dat: 

 de gevolgkosten van eenzaamheid groot zijn, naast het menselijk leed; 
 
draagt het college op: 

 met een voorstel te komen dat deze problematiek voortvarend adresseert op basis van 
de huidige stand van de wetenschap op dit terrein; 

 de kosten de dekken ten laste van de middelen die nu worden uitgegeven aan BUUV, 
dan wel de reserve sociaal domein;  

 de raad voor de aanstaande begrotingsbehandeling van 2016 te informeren over welke 
keuzes het college in dezen gemaakt heeft. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan sluit ik traditiegetrouw maar even af met een gedichtje. 

 
Kloof 
Ach, wat waren zij toch weer in vorm 
Zij ijverden het hunne 
maar gloedvol, onze ambtenaren, 
na de nota te hebben voltooid.  
Ja, ooit, zo spraken zij hoopvol 
zal men het ontcijferen kunnen 
want vaagtaal is immers de norm. 
 

De VOORZITTER: Dank u wel. We gaan naar mevrouw Huysse van GroenLinks. 
 
Mevrouw HUYSSE: GroenLinks wil memoreren dat in deze moeilijke en uitdagende tijd 
we als coalitie hard werken aan de veranderingen die nodig zijn om de toekomstige 
ontwikkelingen aan te kunnen. In deze Kadernota zien we een vertaling van ons akkoord 
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dat we vorig jaar bij de start hebben afgesproken. Daarbij zijn er verdere taakstellingen 
verwerkt die moeilijk zijn en pijn doen. Het investeringsplafond en het limiet aan de 
kasstroom geven grenzen aan mogelijkheden, brengen langzaam maar zeker het niveau 
van de schuld terug, maar mogen ons er niet van weerhouden om toch nog 
toekomstgericht te willen blijven werken. Voor deze bespreking wil ik graag via de 
GroenLinks-speerpunten Open, Sociaal, Groen en Duurzaam een aantal positieve zaken 
en verbeteringen voorleggen. Om te beginnen de open samenleving. Veiligheid is van 
belang voor heel Haarlem, Noord, Oost, Zuid, West en het Centrum en daarbij specifiek 
genoemd Schalkwijk. Hierbij worden we steeds meer geconfronteerd met de 
zorgwekkende signalen, dat geweld een vorm aanneemt die voor Haarlem ongewenst en 
ongekend is. Het is zorgwekkend dat de burgemeester en daarmee de Haarlemmers 
hiermee te maken krijgen. Dat geldt voor allerlei geweld van afgelopen tijd. GroenLinks 
vraagt zich af hoe dit gekeerd kan worden en is er nog steeds van overtuigd dat dit met 
een combinatie van aanpak moet gebeuren, waarvan perspectief geven en duidelijkheid 
over de grenzen stellen onderdelen zijn. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk 
hiervoor de goede balans zullen hanteren. Ook de Haarlemmers in hun eigen omgeving 
betrekken bij het oplettend toezien dat er geen zaken gebeuren, die niet in de haak zijn, 
ziet GroenLinks als een belangrijk onderdeel van veiligheidsbeleving. Daarbij zien we 
nog steeds een belangrijke rol van de buurtouders. In de woonwijken zijn er zorgen over 
kleine en grote criminaliteit. Om te voorkomen dat de kleine criminaliteit geen grote 
wordt, is het van belang dat er extra aandacht is voor de jonge kinderen die risico lopen. 
Het blijkt dat vanwege roostertechnische redenen de training van buurtouders is blijven 
liggen. We roepen het college op om dit het komend jaar weer voortvarend op te pakken 
zodat ook zij goed kunnen helpen deze zorg van ons weg te nemen. We hebben een 
voorstel dat het CDA gaat indienen, mede-ingediend over extra fte te geven en extra 
aandacht voor outreachend werk met name in Schalkwijk, voor de jeugd daar. In het 
kader van SAMEN DOEN! ziet GroenLinks veel voordeel in de combinatie van 
verschillende manieren om de veiligheid te bewerkstelligen. Volgens GroenLinks zit er 
bijvoorbeeld meerwaarde in de inzet van de susteams in uitgaansgebieden, hoewel we 
hebben begrepen dat het lastig is om de gedeelde verantwoordelijkheid met de horeca 
financieel rond te krijgen. Toch roepen we het college op om dit onderdeel van het 
veiligheidspakket in het uitgaansgebied te blijven voortzetten. We hebben natuurlijk al 
langer geleden besloten dat het gebouw van de Egelantier verkocht ging worden. Het is 
natuurlijk van groot belang dat de huurders ook een nieuwe plek krijgen en we roepen het 
college op om de huurders de kans te geven het seizoen af te maken.  
 
De heer VAN DEN RAADT: Mijn interruptie gaat over het onderwerp dat de burgers zelf 
moesten opletten om bij te dragen aan de veiligheid. Daarmee zijn we het natuurlijk 
helemaal eens. Is GroenLinks het met Trots Haarlem eens dat er dan ook de consequentie 
moet zijn dat er ook nog mensen zijn die langskomen als je oplet en iemand belt? Met 
andere woorden: wilt u onze motie steunen dat we in ieder geval niet gaan bezuinigen op 
veiligheid en handhaving? 
 
Mevrouw HUYSSE: Ondersteuning vanuit de politie of bedoelt u de handhaving? Dat 
zijn natuurlijk twee verschillende dingen. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Hoe u veiligheid opgelost wilt zien worden. Je kunt op z’n 
minst ervoor zorgen dat er op alle twee zo min mogelijk wordt bezuinigd. Dus in dit 
geval dan handhaving.  
 
Mevrouw HUYSSE: Liever niet. Liever niet sec op alleen maar handhaving. Maar er ligt 
natuurlijk nog een nota voor waarover we het moeten hebben, omdat we ook willen 
werken aan minder regels en versimpeling van regels. Dat kan tot gevolg hebben dat je 
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minder handhaving nodig hebt en dat je minder handhaaft op regels. Meestal gaat dat 
samen. Maar het is nog niet afgelopen. Daarover hebben we het nog. 
GroenLinks dient voor de huisvesting van de Egelantier samen met een aantal collega’s, 
D66, PvdA en CDA de motie in Egelantier tot 1 juli 2016 open, waarin we een voorstel 
doen om de sluiting niet per 1 januari 2016 te doen maar per 1 juli 2016 en daarbij geven 
we wat financiële mogelijkheden.  
De toeristen komen meestal naar Haarlem vanwege onze bijzondere en culturele historie. 
Dus GroenLinks ziet een belangrijke link tussen het toerisme en de culturele industrie 
zoals die wordt genoemd. Vandaar onze motie Toerisme voedt de cultuurwortels en die 
dienen we in samen met de Actiepartij. 
 
Motie Toerisme voedt de cultuurwortels 

 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
 
constaterende dat: 

 Haarlem zich mede door de investering in de nieuwe/vernieuwde cultuurpodia 
nadrukkelijk heeft geprofileerd als cultuurstad;  

 daarmee een aantrekkelijke stad is voor toeristen; 

 amateurkunst en de oefenpodia gezien kunnen worden als de wortels van de 
cultuursector; 

 de professionele cultuursector in Haarlem mede door landelijke 
bezuinigingsmaatregelen kampt met ernstige tekorten; 

 ook de amateurkunsten in zwaar weer verkeren; 
 
overwegende dat: 

 de verwachting is dat het aantal toeristen in onze hoofdstad de komende jaren alleen 
maar zal toenemen; 

 ook Haarlem vanwege de aantrekkingskracht van Amsterdam zeer waarschijnlijk te 
maken zal krijgen met een toename van het aantal toeristen; 

 daarmee de opbrengsten uit toeristenbelasting ook zullen toenemen; 

 de toeristenbelasting momenteel voor een groot gedeelte ten goede komt aan Haarlem 
Marketing en vervolgens afvloeit naar de algemene middelen; 

 in dit voorstel nadrukkelijk de te verwachten extra inkomsten worden bedoeld; 

 vanaf 1-1-2016 deze extra inkomsten uit toerismebelasting t.o.v. niveau 2014 ten 
goede te laten komen aan de cultuursector en hiervoor te reserveren; 

 
verzoekt het college om: 

 met een voorstel te komen waarin de extra inkomsten uit toerismebelasting vanaf 2016 
ten goede zullen komen aan de cultuursector;  

 hierbij de ervaringen uit Deventer te betrekken;  

 dit voorstel uiterlijk 30 september aan de raad voor te leggen.  
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
De heer SMIT: Ik heb de motie gelezen en ik vond het een prachtige omweg. Je komt als 
toerist binnen in Haarlem en in principe denk je: laat ik eens naar het concertgebouw 
gaan. Dat geloof ik nu net niet. Dat u wat geld naar de cultuurkant wilt schuiven, goed, 
maar u moet me toch even het beeld van de toerist toelichten die hier gaat winkelen, die 
hier misschien een museum bezoekt, maar blijkbaar gaat die ook actief cultuur bezoeken, 
de toneelpodia, de muziekpodia. Dat heeft u gemeten? 
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Mevrouw HUYSSE: Er is geregistreerd dat er meer toeristen komen en dan gaat het om 
de toeristenbelasting. Toeristenbelasting wordt geïnd op het moment dat er sprake is van 
een overnachting.  
 
De heer SMIT: Jawel, dat snap ik. Er zijn meer toeristen. Dat hebben we gezien, meer 
overnachtingen, meer toeristenbelasting. Maar u wilt een gedeelte van dat geld naar de 
cultuur schuiven, want Haarlem is zo’n cultuurstad voor de toeristen? Toeristen gaan niet 
naar dat stuk cultuur, die gaan naar een museum of die gaan naar de binnenstad. U heeft 
dus niet geconstateerd dat ze meer naar de podia gaan? En toch wilt u meer geld voor de 
podia uit de toeristenbelasting? 
 
Mevrouw HUYSSE: Het gaat niet specifiek om de een of de ander. Wij willen de cultuur 
extra middelen geven door de meeropbrengst die we tot nu toe met de peildatum 2014 
hebben geconstateerd, te investeren in cultuur.  
 
De heer SMIT: Leest u in ieder geval uw eigen motie nog maar eens door want de relatie 
tussen toerist en cultuur kon ik er niet in vinden. Succes ermee. 
 
Mevrouw HUYSSE: Dank u wel. 
Sociaal. De transformatie. We bespreken nu de eerste Kadernota na de start van de 
transitie en Haarlem is in de transformatie van de vier sociale voorzieningen volop bezig. 
Het lijkt erop dat de voorbereidingen op de transitie goed zijn verlopen, omdat de eerste 
signalen geruststellend zijn. Er zijn uiteraard nog onderwerpen die onze aandacht vragen 
en daar moeten we zeker nog aan werken en verbeteringen aanbrengen. Maar we hebben 
inmiddels een flinke financiële reserve opgebouwd om eventuele noodzakelijke 
aanpassingen te verrichten. Wel hebben we nog zorgen rond de vve-financiering. 
Vooruitlopend op de verschuiving van de financiering door het Rijk wordt er 
100.000 euro als bezuinigingstaakstelling ingeboekt. Ons bereiken signalen dat het bereik 
van vve-doelgroepen nog onder de maat is. Er wordt geschat dat nog 40% of meer van de 
doelgroep niet tijdig wordt bereikt voor dit onderwijs. Het budget zoals het bestaat, gaat 
naar een breed palet aan flankerend beleid, onder meer ouders extra vaardigheden 
meegeven omdat de peuterspeelzaal of de school dat niet redt. Ook zijn er initiatieven die 
de grootste drempel wegnemen en een goede vindplaats zijn voor de doelgroep. De vraag 
is of we niet het risico lopen door de vrijval dat we straks te weinig middelen hebben om 
deze zinvolle activiteiten voort te zetten. Graag hierop een reactie van de wethouder. Dan 
het Lokaal Sociaal Akkoord. GroenLinks maakt zich nog wel zorgen over het gegeven, 
dat we in Haarlem achter blijven bij de doelstelling van het Lokaal Sociaal akkoord, met 
name in het creëren van beschut werk bij bedrijven. Is al duidelijk waaraan dit ligt, want 
dit moet toch beter kunnen? We roepen het college op om de raad te informeren over een 
plan van aanpak voor verbeteringen. Dit zijn toch plekken die we heel hard nodig hebben 
en dan refereer ik ook aan de opmerking van de VVD en de SP die de financiering van de 
sociale werkplaatsen vanuit de re-integratiegelden zien gebeuren en dat is mede omdat 
dat waarschijnlijk niet lukt. Dan is GroenLinks nog steeds bezorgd over de vaak 
schrijnende situatie rond zwerfjongeren. Nog steeds krijgen we signalen dat hier nog veel 
aan gedaan moet worden. Iedere zwerfjongere is wat ons betreft er één te veel. Daarom 
hebben we de motie opgesteld Zwerfjongeren; uitgezworven? 
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Motie Kwetsbare jongeren; ‘uitgezworven’? 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 24 juni 2015, 
 
constaterende dat: 

 door de verschuiving van lokale naar regionale financiering van Spaarnezicht, er 
besparing mogelijk blijkt op het Regionaal Kompas; 

 het college een deel van deze besparing, 50.000 euro met ingang van 2016 structureel 
aan de taakstelling wil toevoegen; 

 de uitvoering van het plan van aanpak huisvesting en arbeidsmarktgerichte activering 
kwetsbare (zwerf)jongeren nog niet is geëvalueerd; 

 
overwegende dat: 

 het college een brede evaluatie heeft toegezegd tijdens de vergadering van 
4 september 2014 van de commissie Samenleving; 

 een passende stabiele huisvesting en volwaardige dagbesteding voor jongeren cruciaal 
is voor hun ontwikkeling; 

 
verzoekt het college:  

 om de besparing van 50.000 euro te reserveren en in te zetten voor de oplossing van 
problematiek rond zwerfjongeren. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is van belang voor vernieuwing bij het 
bedrijfsleven. Daarin zien we nog weinig ontwikkelingen. Hoe gaan we hier meer 
invulling en versnelling aan geven? Dat is nog een vraag aan het college. GroenLinks ziet 
ook ontwikkelingen die de samenleving stimuleren zonder dat daar direct inkomen uit 
gehaald kan worden, maar wel heel veel bijdragen aan de gemeenschap. Vrijwilligers 
nemen vaak het voortouw om te werken aan nieuwe ontwikkelingen zoals alternatieve 
energie, sociale samenhang in de buurt, groene initiatieven en meer. Met de situatie rond 
de nog haperende economie en voorlopig nog gebrek aan banen ziet GroenLinks een kans 
om met behulp van het onvoorwaardelijk basisinkomen ruimte te geven aan deze 
ontwikkelingen. Vandaar het verzoek om een lokaal experiment voor een 
onvoorwaardelijk basisinkomen op te zetten en daarvoor hebben we een motie ingediend.  
 
Motie (Lokaal experiment onvoorwaardelijk) Basisinkomen 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
 
constaterende dat: 

 het huidig systeem van sociale zekerheid complex, bureaucratisch, generiek en 
demotiverend is; 

 er de komende jaren geen daling van het aantal werklozen wordt verwacht; 

 er een groeiende noodzaak is voor een systeem van sociale zekerheid dat recht doet 
aan de individuele competenties van de werkzoekenden; 

 
overwegende dat: 

 het nu vaak niet lonend is om naast een uitkering betaald werk te vinden; 

 er van werkzoekenden wordt verwacht dat zij volop participeren in de samenleving; 

 het huidige systeem daartoe niet stimuleert; 

 de verwachting is dat ontvangers van een onvoorwaardelijk inkomen actiever op zoek 



   22 juni 2015 65  
 
 
 
 
 

zullen gaan naar werk omdat er geen korting op de uitkering dreigt; 
  

verzoekt: 

 het college een informatieavond te organiseren voor raad en ambtenaren waarin 
gezaghebbende sprekers op dit onderwerp de mogelijkheden van een basisinkomen 
toelichten; 

 vervolgens te onderzoeken of in Haarlem een experiment met een Onvoorwaardelijk 
Basisinkomen tot de mogelijkheden behoort; 

 hiervoor samenwerking te zoeken met gemeentes die hier ook actief mee bezig zijn 
(Tilburg, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Nijmegen) met als doel onderlinge 
kennisdeling; 

 nog voor het eind van het jaar de raad hierover te informeren.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan het thema Groen en Duurzaamheid en het beheer en onderhoud van de openbare 
ruimte. Voor GroenLinks Haarlem is het van belang om efficiënt te werken en daarom 
vindt GroenLinks het belangrijk om bij beheer en onderhoud in de stad werk met werk te 
maken. Daarmee kunnen we zoveel mogelijk bereiken met onderhoud in de stad met zo 
weinig mogelijk budget om voor de komende decennia Haarlem zo goed mogelijk te 
onderhouden voor de toekomst en onze Haarlemse kinderen. GroenLinks Haarlem is blij 
dat er nu toch weer een voorstel in de Kadernota is verwerkt waarin deze combinatie 
gemaakt wordt. Hierbij is het ook van belang zorgvuldig met het groen en de bomen om 
te gaan, zeker bij de ontwikkeling van vastgoed en onderhoud en herinrichting van 
straten. Daarom heeft GroenLinks de motie opgesteld Kappen met vroegtijdig kappen  
 
Motie Kappen met vroegtijdig kappen 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
 
constaterende dat: 

 een boom nu vaak ondergeschikt lijkt aan onderhoud en herinrichting; 

 Haarlem een versteende stad is; 
 
overwegende dat: 

 een boom diverse waarden vertegenwoordigt (zie Bomenverordening); 

 oude grote bomen van een bijzondere soort meer waarde hebben;  

 volwassen bomen in een straat economische waarde toevoegen aan de huizen; 
 
besluit:  

 het college te verzoeken bomenkap zoveel mogelijk uit te stellen;  

 het uitgangspunt bij herinrichting en groot onderhoud te laten zijn dat bomen 
behouden blijven. Het ‘niet kappen, tenzij...’-principe; 

 bij herinrichting en groot onderhoud aan te geven wanneer en op basis van welke 
argumentatie is afgeweken van dit uitgangspunt; 

 deze informatie aan raadstukken, nota’s toe te voegen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
De heer BLOEM: Ik hoor GroenLinks een mooi verhaal houden dat we het onderhoud op 
peil moeten houden. Ik lees dat we vooral areaal uitbreiden waarbij we eigenlijk nog geen 
idee hebben hoe we dat gaan onderhouden. Ik lees in het Investeringsplan dat we 
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fietsbruggen gaan aanleggen waarvoor we ook geen geld hebben om die te onderhouden. 
Hoe duurzaam is die visie van u? Het enige wat ik zie is een enorme berg oplopend 
onderhoud, achterstallig onderhoud. 
 
Mevrouw HUYSSE: Duurzaam is denk ik een toekomstgerichte visie die wij hebben. 
Duurzaam heeft in dit geval een wat andere betekenis naar mijn mening. 
 
De heer BLOEM: U bent het met mij eens dat het oplopen van die achterstand door 
uitbreiding van het areaal, dus het lenen van geld voor extra openbare ruimte waarvoor 
we geen geld hebben, dat dat niet duurzaam is. Nou, dat is in ieder geval eerlijk. 
 
Mevrouw HUYSSE: Nee, dat zeg ik niet. U luistert niet goed, helaas, maar dat is niet 
anders. Wij denken dat het uitbreiden van mogelijkheden voor fietsers om de stad beter te 
bereizen beter is dan het uitbreiden van andere zaken. En dat is op dit moment van 
belang. 
 
De heer BLOEM: Ik constateer dat wij het niet met elkaar eens zijn. De SP zou graag als 
we dan al een brug gaan aanleggen, die ook willen kunnen onderhouden. Wat u betreft is 
dat niet nodig en dat vindt de SP niet duurzaam. Daarover verschillen wij dan van 
mening.  
 
Mevrouw HUYSSE: U gaat liever met de auto? 
 
De heer BLOEM: Ik ga liever de fiets over een weg die onderhouden is. Ik ga liever over 
een weg waarin geen gaten zijn gevallen omdat er door uw keuzes een enorme 
achterstand op onderhoud is ontstaan in de hele stad. Dat is de keuze die wij maken en dat 
vinden wij duurzaam. Maar om met miljoenen een brug aan te leggen die we niet kunnen 
onderhouden … Die kunnen we niet betalen, mevrouw Huysse. 
 
Mevrouw HUYSSE: U wilt liever 7,5 miljoen euro bezuinigen, maar of dat nu goed is 
voor het beheer en onderhoud? Dat vindt u een verstandige keuze? 
 
De heer BLOEM: Wij vinden het heel verstandig om het geld niet gaan lenen om iets 
neer te leggen wat we niet kunnen onderhouden. Dat punt blijft wel staan: u legt een brug 
aan waarvan u geen idee heeft welk geld u daaraan gaat uitgeven. Ja, daar ziet de SP een 
enorme bezuinigingspost. 
 
Mevrouw HUYSSE: Ik begrijp het, dat u dat vindt.  
 
De heer BLOEM: Dan leert u nog wat. Hopelijk brengt u dat in praktijk.  
 
Mevrouw HUYSSE: Dat wil nog niet zeggen dat ik het met u eens ben, maar ik begrijp 
wat u zegt. 
Die motie Kappen met kappen is in het kader van zorgzaam omgaan met ons bestaande 
groen en met name dan de bomen. Groen is belangrijk op diverse manieren. Snoeisel van 
de taxus bijvoorbeeld is een basisingrediënt bij chemotherapie. Dat vinden wij heel 
belangrijk en vandaar dat we hiervoor een motie hebben opgesteld, de motie Vergroot de 
hoop. 
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Motie Vergroot de Hoop 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
 
constaterende dat: 

 taxussnoeisel een basisgrondstof is voor chemotherapie; 

 elke kubieke meter taxussnoeisel goed is voor 1 chemotherapie; 

 de Taxus Baccata veel voorkomt in Nederland; 

 Vergroot de Hoop per kubieke meter een bedrag doneert aan een organisatie die werkt 
rond kankerpreventie; 

 gemeentes zelf mogen beslissen over de bestemming van het geld; 
 
overwegende dat: 

 vele gemeenten in Nederland zich inmiddels bij dit initiatief hebben aangesloten; 
  

verzoekt: 

 het college om Haarlem zo spoedig mogelijk aan te laten sluiten bij deze actie; 

 een inzamelpunt ter beschikking te stellen voor taxussnoeisel en dit actief te 
communiceren met Hoveniers in de regio.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De heer BOER: Ik hoorde mevrouw Huysse iets zeggen over snoeisel dat ergens een 
ingrediënt voor is? 
 
Mevrouw HUYSSE: Wij vinden het belangrijk dat er grondstoffen voor chemotherapie 
worden verzameld. Als je de taxus snoeit, hou je snoeisel over en we willen graag dat dat 
ten behoeve van de chemotherapie wordt ingezameld.  
 
De heer BOER: Hoe komt hij aan die wijsheid? Stelt u voor dat we meer van die bomen 
gaan planten daarvoor. 
 
Mevrouw HUYSSE: Die staan gewoon overal hoor, die taxusbomen. 
 
De heer BOER: En u wilt dat we dat gaan inzamelen en inleveren? 
 
Mevrouw HUYSSE: Wij willen vragen of de verschillende hoveniers in de regio gaan 
zorgen voor de inzameling. Daarvoor is een actie. Ik weet niet of u het heeft 
meegekregen. Blijkbaar niet. 
 
De heer BOER: Ik denk dat dit net zo nuttig is als dat hondentoilet dat u anderhalf jaar 
geleden heeft geïntroduceerd. Ik wacht het af. We gingen hondenpoep inzamelen om 
huizen te verwarmen en nu gaan we takken inzamelen om chemotherapie te 
ondersteunen. 
 
Mevrouw HUYSSE: Wij hebben geen hondentoilet verzonnen, hoor, maar blijkbaar is dat 
uw interpretatie. 
 
De heer BOER: Dat is uw voorstel geweest en de wethouder werkt hard aan een 
evaluatierapport daarvan.  
 
De VOORZITTER: Morgen in het college. 
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Mevrouw HUYSSE: Ik ga nog even verder met de bereikbaarheid, uw favoriete 
onderwerp. 
 
De VOORZITTER: Nee, wacht even, mevrouw Huysse, want er is ook nog een 
interruptie van de heer Van den Raadt. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Ik vond het een prima opmerking van GroenLinks. Ik was 
laatst ook mijn taxus aan het snoeien en toen hoorde ik op de radio ook over het 
inzamelen. Toen hoorde ik ook de deskundigen zeggen dat er helemaal geen tekort is aan 
dat taxol. Ik had al bijna al mijn spul verzameld, maar toen ik dat hoorde dacht ik dat het 
weinig zin had. U heeft dan andere informatie? De industrie zat er zelf niet op te wachten, 
zei ze. 
 
Mevrouw HUYSSE: Op dit moment hebben wij besloten dat we die inzameling graag 
willen ondersteunen. We vinden dat een sympathieke actie en daarom doen we daaraan 
mee. Als u dat overbodig vindt, nou ja, dat is uw goed recht. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Nee, ik vond het ook sympathiek, daarover zijn we het wel 
eens. Ik wilde van u horen of het wel noodzakelijk was. 
 
Mevrouw HUYSSE: Ik vermoed dat het nooit genoeg is, zeker als je het hebt over 
chemotherapie. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Ik geloof dat u het blokje duurzaamheid nu helemaal 
heeft gehad. Het viel mij op dat er een heel mooie motie is ingediend van uw 
coalitiepartners over meer ruimte voor wind, over windmolens in Haarlem. Het viel mij 
op dat GroenLinks er niet boven stond. Ik vroeg me af of dat per ongeluk was en ik hoor 
graag wat u van die motie vindt gezien het gedrag van diezelfde partij op provinciaal 
niveau die juist die windmolens tegenhoudt. 
 
Mevrouw HUYSSE: Dat is exact de reden waarom wij niet ons logo erboven hebben 
gezet. We willen er nog iets over zeggen. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Dan wacht ik uw vurig pleidooi met belangstelling af. 
 
Mevrouw HUYSSE: Ik ben ook nog niet helemaal klaar met het thema duurzaamheid. 
Voor ons is het thema bereikbaarheid met de fiets ook onderdeel van duurzaamheid. 
GroenLinks ziet wel mogelijkheden voor die geplande fietsbrug in de Waarderpolder en 
de Dolhuysbrug als goede verbinding om het fietsen te veraangenamen en de fiets-
voorzieningen te verbeteren. Wat ons betreft kan daar nog wel een tandje bij. Daar zijn 
we dus blij mee. De fietsparkeergelegenheden zijn nog een grote zorg. Hoewel een grote 
voorziening bij de Botermarkt als een langetermijnwens blijft, zien we ook 
ontwikkelingen bij de Raaks en dat is wat ons betreft een goede zaak. Daar komen ook 
fietsparkeermogelijkheden bij. Dit komt allemaal de verlaging van onder andere de CO2-
uitstoot ten goede. Daar zijn wij dan ook weer blij mee. Ieder die de fiets kan gebruiken, 
helpt ook mee gezond te zijn en de luchtkwaliteit voor iedereen te verbeteren. Verder zou 
een bezoeker in Haarlem ook gestimuleerd kunnen worden de fiets te gebruiken door bij 
de parkeergarages een fietsverhuur te plaatsen. GroenLinks ziet een kans om het mes aan 
twee kanten te laten snijden: het gebruik van de parkeergarages te stimuleren in plaats 
van op straat parkeren en de fiets te pakken. Hiervoor dienen we de motie in Fietsen 
terwijl de auto staat te nietsen.  
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Motie Fietsen als de auto staat te nietsen 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
 
constaterende dat: 

 in een compacte stad als Haarlem, een fiets het meest efficiënte vervoersmiddel is; 

 er naar manieren gezocht wordt om parkeren in de Haarlemse parkeergarages 
aantrekkelijker te maken; 

 parkeren in (minder centraal gelegen) parkeergarages mogelijk aantrekkelijker wordt 
wanneer parkeerders per fiets hun weg kunnen vervolgen; 

 de OV-fietsverhuur bij NS-stations al jaren een groot succes is; 

 er voor reizigers die per auto de stad bezoeken nog geen soortgelijke mogelijkheid 
bestaat; 

 
overwegende dat: 

 de verhuur van fietsen in een parkeergarage een mogelijkheid kan zijn om bij te 
dragen aan de aantrekkelijkheid van Parkeergarages; 

 hierbij de mogelijkheid tot gratis fietsverhuur bij een parkeerkaartje kan worden 
meegenomen; 

 er ook OV-fietslocaties zijn op andere plekken dan stations; 

 Haarlem zich zou onderscheiden: fietsverhuur vanuit parkeergarages gebeurt nog 
nergens anders; 

 
verzoekt het college: 

 te onderzoeken of het verhuren van fietsen vanuit een parkeergarage mogelijk is in 
Haarlem;  

 bij dit onderzoek minimaal drie mogelijke partijen (zoals OV-fiets, Paswerk en een 
lokale fietsondernemer) te betrekken; 

 hierover de raad voor eind 2015 te informeren; 

 bij een positieve conclusie, waarbij op gebied van werk en opbrengsten uit 
fietsverhuur een positief saldo wordt voorzien, een pilot te starten. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Vindt u het heel erg dat de fiets de kleur oranje heeft als u 
er eentje huurt? 
 
Mevrouw HUYSSE: Nee, helemaal niet. Waarom zou die kleur ertoe doen? 
En dan nog een zorgpuntje. We zagen dat de collegeauto en trouwens alle bedrijfsauto’s 
in lease worden genomen en we vertrouwen er natuurlijk op dat alle auto’s op zijn minst 
elektrische auto’s worden. We zagen ook dat de bedrijfswagen voor de archeologische 
afdeling toch nog wel wordt aangeschaft, dus we hopen dat die ook nog binnen de lease 
en de elektrische mogelijkheden gaat vallen. Daar krijgen we graag nog antwoord van de 
wethouder.  
 
De heer BOER: Ik hoorde ik uw coalitiepartijgenoot zeggen dat de fiets de nieuwe auto 
is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel een beetje van in de war raak. Is het eigenlijk wel 
nodig dat het college een auto gaat aanschaffen? Ze kunnen toch lekker op de fiets gaan? 
Zou u dat niet moeten vragen, zou u dat niet moeten ondersteunen? 
 
Mevrouw HUYSSE: Daartegen hebben wij uiteraard helemaal geen bezwaar. Wat ons 
betreft gaat het college op de leasefiets. 
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De VOORZITTER: Laten we nu toch eens een keertje ophouden over die college-auto, 
dames en heren. Elke keer weer die college-auto. Doe dat ding weg. Wij gaan voortaan 
gewoon lopend naar Den Haag. En ook ‘s nachts terug.  
 
Mevrouw HUYSSE: Ik ga verder. Volgens GroenLinks worden wijkinitiatieven onder 
andere geholpen door regels te versimpelen waardoor vernieuwing gerealiseerd kan 
worden. Er ligt een uitdaging om beter de verbinding te leggen met de mensen in de wijk, 
waardoor de initiatieven nog beter en sneller vorm kunnen krijgen. We hebben hiervoor 
een motie opgesteld, Leve de leefstraat. Dat is een initiatief dat uit België is gestart en 
ook in Rotterdam veel succes heeft, dus het leek ons een goed idee om dat ook in 
Haarlem uit te proberen. 
 
Motie ‘Leve de Leefstraat’ 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
 
Een ‘leefstraat’ is een straat die tijdelijk ‘ontdaan’ wordt van auto’s en parkeerplekken en 
wordt ingericht als plek waar men vrijelijk gebruik van kan maken, waar geleefd kan 
worden en waar kinderen veilig buiten kunnen spelen. 
 
constaterende dat: 

 er positieve ervaringen zijn met het mogelijk maken van het (tijdelijk) inrichten van 
leefstraten in Gent en Rotterdam;  

 mensen in wijken zelf het initiatief zouden willen nemen om hun eigen straat ‘in te 
richten’ als leefstraat; 

 
overwegende dat: 

 dit verzoek vanuit bewoners is gekomen; 

 onze gemeente hier tot op heden geen ervaringen mee heeft; 

 initiatieven vanuit bewoners in het kader van samen doen waar mogelijk gehonoreerd 
moeten worden; 

 leefstraten tijdelijk meer groen en ruimte in de stad creëren en hiermee mensen bewust 
kunnen maken van de toegevoegde waarde van meer groen in de straat; 

 
verzoekt het college: 

 een pilot op te starten om samen met bewoners, die zich hier actief voor willen 
inzetten, van een (nader te bepalen) straat (tijdelijk, bv. voor twee maanden) een 
‘leefstraat’ te maken; 

 met de opgedane kennis een ‘blauwdruk’ te maken waarmee dit in de toekomst ook 
voor bewoners in andere straten in Haarlem mogelijk is. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Ook het zelf verbouwen van groente en fruit wint steeds meer aan kracht maar de ruimte 
in Haarlem is beperkt. Toch zien we kansen die blijven liggen zoals in de Waarderpolder, 
waar nog veel terrein braak ligt in afwachting van verdere ontwikkeling. Daarom wil 
GroenLinks samen met de Actiepartij een motie indienen Stadslandbouw, doe het nou. 
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Motie Stadslandbouw, doe het nou 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
 
constaterende dat: 

 we in Haarlem meerdere langdurig braakliggende terreinen hebben; 

 we deze, zolang ze niet verkocht worden, beter nuttig kunnen inzetten; 

 wat beter is dan dat dit door gemotiveerde burgers zelf gebeurt; 
 
overwegende dat: 

 het betreffende terrein aan de Minckelersweg als sinds mensenheugenis braak ligt; 

 de mogelijkheid tot eventuele grondverkoop stadslandbouwactiviteiten op dit gebied 
tot op heden niet mogelijk maakt; 

 we deze locatie juist hebben aangemerkt als stadslandbouwwaardig; 

 het collegeprogramma spreekt van Samen Doen; 

 dit initiatief voor een verbinding kan zorgen tussen burgers en ondernemers in de 
Waarderpolder; 

 een groene regelluwe zone tot interessante ontwikkelingen kan leiden; 

 initiatiefnemer Bram Derkx een projectplan klaar heeft liggen (zie bijlage); 
 

verzoekt het college: 

 zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met de initiatiefnemer om tot een goede 
afspraak te komen waarbij, zo lang er geen concrete interesse in het terrein aan de 
Minckelersweg is, stadslandbouwactiviteiten kunnen plaatsvinden en bij concrete 
interesse in goed overleg met de initiatiefnemer tot een alternatieve locatie te komen.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Circulaire economie is al bezig in de vorm van hergebruik van producten zoals via 
Rataplan en de milieustraat, maar we lopen als Haarlem nog enorm achter met de 
afvalscheiding waarmee kostbare grondstoffen verloren gaan. Daarom willen we verder 
zoeken naar mogelijkheden om dit te verbeteren. En daarvoor hebben we een andere 
motie en die heet Niet meer het vuilste jongetje van de klas. 
 
Motie Niet langer het vuilste jongetje van de klas 

 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
 
constaterende dat: 

 Haarlem achterloopt op het gebied van afvalscheiding; 

 Haarlem, landelijk gezien, een van de slechtst scorende gemeentes is op het gebied 
van afvalscheiding; 

 afvalscheiding geld oplevert; 

 minder restafval leidt tot minder vervuiling; 

 betere afvalscheiding leidt tot een lagere afvalstoffenheffing; 
 
overwegende dat: 

 onze partijen streven naar zoveel mogelijk hergebruik van afval; 

 hiermee de samenleving duurzamer wordt, en hopelijk de afvalstoffenheffing verlaagd 
kan worden; 

 veel gemeentes momenteel stappen zetten op het gebied van afvalscheiding; 
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 Haarlem kan leren van de ‘best practices’ van andere gemeenten; 

 Diftar hierbij een goede oplossing is/kan zijn; 

 er ruimte moet zijn voor experimenten om het afval logischer en beter gescheiden in te 
zamelen; 

 
draagt het college op om: 

 een onderzoek uit te voeren, waarin de ‘best practices’ uit andere gemeenten op het 
gebied van duurzaam afvalbeheer die van waarde kunnen zijn voor Haarlem in kaart 
worden gebracht; 

 in dit onderzoek ook de (on) mogelijkheden en kosten voor de invoer van 
gedifferentieerde tarieven mee te nemen; 

 in dit onderzoek verschillende scenario’s te schetsen voor de toekomst van 
afvalbeheer in Haarlem; 

 in dit onderzoek een voorstel te doen voor experimenten of pilots waar direct mee kan 
worden begonnen om kennis en ervaring op te doen en te bezien welke variant bij 
Haarlem past; 

 inzichtelijk te maken hoe de verschillende varianten leiden tot meer gescheiden 
inzameling en lagere afvalstoffenheffing;  

 de resultaten van het onderzoek voor het einde van 2015 aan de raad voor te leggen.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Gezondheid en water is ook een thema. Obesitas is een groot probleem geworden 
wereldwijd en ook in Haarlem. Er zijn natuurlijk meerdere redenen hiervoor, maar water 
drinken in plaats van al te veel zoete dranken is alvast veel beter wat betreft GroenLinks 
en daarvoor hebben we ook een motie: Heerlijk Haarlems Drinkwater. Het is een motie 
om een aantal watertappunten in Haarlem neer te zetten en die motie dienen we in met de 
ChristenUnie, CDA, Actiepartij, D66, Trots en PvdA. 
 
Motie Heerlijk Haarlems Drinkwater 
 
De raad van de gemeente Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
 
constaterende dat: 

 het leidingwater in onze gemeente van uitzonderlijke kwaliteit is; 

 het drinken van kraanwater gezond, goedkoop en milieuvriendelijk is; 

 de status van kraanwater onterecht laag is; 

 gezien de toenemende consumptie van allerlei vormen van verpakt water 100 tot 250 
keer duurder is; 

 verpakt water, qua transport milieubelastend is en de plastic drinkwaterflesjes in sterke 
mate bijdragen aan de zogenaamde plastic soep; 

 toegang tot schoon drinkwater behoort tot de rechten van de mens; 

 suikerhoudende dranken in de stad vaak makkelijker beschikbaar zijn dan het 
gezondere en goedkopere kraanwater; 

 het drinken van suikerhoudende dranken door jongeren in belangrijke mate bijdraagt 
aan obesitas; 
 

overwegende dat: 

 de promotie van het drinken van kraanwater een goede zaak is vanuit het oogpunt van 
duurzaamheid en volksgezondheid; 

 tappunten in de stad kunnen bijdragen aan de strijd tegen obesitas; 
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 met het realiseren van een netwerk van openbare tappunten Haarlem zich als stad kan 
onderscheiden; 

 
verzoekt het college: 

 nog voor het einde van 2015 zes openbare watertappunten te realiseren; 

 hierbij in ieder geval watertappunten te plaatsen op de Grote Markt en het 
Stationsplein; 

 de dekking hiervoor te halen uit de resterende ruimte binnen het budget voor 
duurzaamheid, fietsen en groen voor het jaar 2015; 

 voor de jaren 2016 t/m 2018 met een voorstel voor een structurele dekking te komen 
binnen het totale jaarlijkse budget van 500.000 euro voor nieuwe maatregelen ten 
behoeve van duurzaamheid, fiets en groen.  

 
En gaat over op de orde van de dag. 
  
Al met al, is er nog heel veel te doen en ook aan de hand van de voorliggende Kadernota 
uit te werken. We zijn benieuwd naar de reactie van het college. 
Voorzitter, u weet dat we meeleven met uw uitgebrande auto en de commotie die dat bij u 
en wellicht ook uw gezin teweeg heeft gebracht. Ja, ook GroenLinks heeft het moeilijk 
als auto’s van Haarlemmers in de fik worden gestoken. Hopelijk liggen de daders 
binnenkort niet meer op het kerkhof maar zitten ze achter de tralies. Nu was het gisteren 
Vaderdag en de GroenLinks-fractie heeft gedacht uw tijdelijk gemis van uw privéauto te 
moeten compenseren. Nu weten we dat u al erg veel door de stad fietst en bovendien is er 
altijd nog de college-auto, hoewel u daarvan privé natuurlijk geen gebruikmaakt. Ook 
beschikt u nog over een fraai klassiek zeilschip. Kort geleden maakte de burgervader een 
testrit met een Tesla, maar daar leek hij niet in te passen. Dus rest ons niks anders dan een 
klein erg zuinig autootje te geven als blijk van medeleven bij u als onze burgervader, 
maar ook omdat altijd na regen weer zonneschijn komt. 
 
De VOORZITTER: Nou, dat is toch fantastisch! Volgens mij is het een Ford Mustang 3.0 
of zo, zonder roetfilter. 
 
Mevrouw KLAZES: Het is een Aston Martin, dus wel een beetje in stijl. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. 
 
De heer GARRETSEN: Ik begrijp dat mevrouw Huysse klaar is met haar betoog. Dan 
wilde ik toch een vraag stellen. De naam van de partij is GroenLinks. Nu heb ik u heel 
veel over groen gehoord, maar helaas niet over links. Ik heb u niet gehoord over sociale 
zaken, niet over sociale huurwoningen. Had u daaraan ook niet een deel van uw speech 
kunnen besteden? 
 
Mevrouw HUYSSE: Ja, maar nu is huizen bouwen niet per se ons speerpunt. Ik heb het 
wel gehad over onderwijs, vve en de zorgen rond zwerfjongeren. Dat zie ik toch wel als 
een heel andere sociale kant van het verhaal. Misschien is dat u ontgaan. 
 
De heer GARRETSEN: Dat is zeker een sociale kant, maar sociale huurwoningen zijn 
ook sociaal. 
 
Mevrouw HUYSSE: Zeker weten, zeker weten. Daarover zou ook het een en ander 
gezegd kunnen worden, maar ik heb het hierbij gelaten. 
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De heer GARRETSEN: Dan heb ik nog een heel nieuwsgierige vraag aan de voorzitter. 
Hoe klassiek is uw zeilschip? 
 
De VOORZITTER: Als u goed uw best doet, dan nodig ik u vast wel uit om bij Sail een 
stukje mee te varen. Dat hangt van het verdere verloop van de Kadernota af. 
Goed, we gaan naar de heer Smit, OPH. 
 
De heer SMIT: Voordat mijn klok aangaat, mag die even stilstaan, want ik heb een punt 
van orde. Ik heb begrepen dat bij de Kadernota en bij de Begroting de volgorde van 
spreken is, eerst de grootste oppositiepartij en dan de grootste coalitiepartij enzovoorts. 
Zou u voor de behandeling van de Begroting de volgorde nog eens willen controleren? 
Die klopt namelijk niet. 
Goed. Vanmiddag om twee uur maakte ik een tussenstad op van de op dat moment 
bekende moties bij mij. Van 7 partijen waren toen 46 moties bekend, waarvan 2 van 
OPHaarlem. We halen misschien de 60 moties wel, schreef ik toen op en ik heb van de 
griffie al gehoord dat het er nu 62 zijn. Het lijkt wel of de Kadernota de plank van de 
actualiteit misslaat, want hierin zijn coalitie en oppositie eensgezind: een berg moties. Dat 
kost ook een berg aan ambtelijke inzet. Het is maar even dat we het weten. Van de 
coalitiepartijen heeft u in het algemeen lof gekregen voor de kaders voor 2016 en de 
meerjarenbegroting. Natuurlijk zijn er puntjes van kritiek, maar het investeringsplafond 
wordt erkend, de must-haves worden erkend, de bezuinigingstaakstelling is min of meer 
ingevuld – al is daarvoor 1,3 miljoen euro van het resultaat 2014 gebruikt. En ik denk dat 
ook het CDA wel redelijk mild zal zijn. Ach, als je niet verder kijkt, dan gaan we de 
zomer in, dan gaan we naar de begroting en dan hobbelen we door. Toch zijn er forse 
rimpels aan de horizon, maar dat belet het college niet daaraan feitelijk voorbij te gaan. 
De eerste bestuursrapportage liet een fors tekort zien met daarbij meer mogelijke 
tegenvallers dan mogelijke meevallers. De jaarschijven 2018 en 2019 zijn nog niet 
sluitend en de reserves dalen verontrustend. Ik zei zojuist, om daaraan nu feitelijk voorbij 
te gaan, het college benoemt wel veel risico’s die de gemeente bedreigen, maar 
onvoldoende blijkt dat de risico’s en tekorten ook daadwerkelijk leiden tot structurele 
aanpassing van de uitgaven. Ik kom daarop terug. Wat echt niet kan en wat toch weer 
gebeurd is nu in 2015 is dat wij als raad bij aanvang van de behandeling van de 
Kadernota nog geen doorberekening hebben gezien van de Meicirculaire. Dat wij dat 
mogelijk woensdag pas krijgen, maakt dat wij vandaag op drijfzand onze analyse maken. 
De Meicirculaire kan er naar verwachting stevig inhakken en kan nu in de beschouwing 
over de kaders voor 2016 niet worden meegewogen. Zelfs als de Meicirculaire enig 
positief geluid laat horen, dan nog dient de raad dit voor de start van de behandeling van 
de Kadernota te weten. Dan het cluster sociaal. Veel woorden, maar de kwetsbare 
Haarlemmers en met name de ouderen kunnen niet of nauwelijks ontwaren hoe de zorg 
verantwoord blijft in 2016. De eerste maanden van 2015 hebben OPHaarlem niet vrolijk 
gestemd. Haarlemmers met een baan leunen niet of nauwelijks tegen onze sociale 
voorzieningen en vangnetten aan. Er worden helaas nauwelijks nieuwe banen gerealiseerd 
en het werkloosheidsprobleem is in de ogen van de gemeente niet nijpend genoeg om er 
een taskforce op te zetten. Het aantal bijstandsgerechtigden groeit. Geacht college, wees 
niet tevreden met de zeer bescheiden resultaten, maar ga echt aan de gang. Hier moet het 
ambitieniveau echt fors omhoog. En nu het cluster fysiek. Hoewel de 
vastgoedadministratie op orde is, of wellicht omdat de vastgoedadministratie op orde is, 
is er toch een flinke belasting van de exploitatie door oud zeer. En ook al wordt dit gedekt 
vanuit de reserves, het maakt OPH niet vrolijk. Er zijn ook geen extra opbrengsten uit 
verkoop. Het blijft OPH verbazen dat de gemeente geen creatieve voortrekkersrol heeft 
bij het realiseren van kleine en betaalbare wooneenheden tot circa 550 euro per maand 
om de ernstige woningnood in Haarlem gericht te lijf te gaan. Doelgroepen en 
bouwambities zijn niet in balans en de creativiteit bij de gemeente ontbreekt. OPH is van 
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mening dat de gemeente de corporaties veel meer op de huid moet zitten om een 
wezenlijke bijdrage te leveren aan de oplossing van de woningnood. De nieuwe wet zal 
serieus moeten worden gebruikt. Meer banen, meer betaalbare woningen verminderen de 
druk op de bijstand en verminderen de kosten voor behoud van veiligheid en dat betreft 
dan meerdere punten van de top5. De financiën. De signalen in de Kadernota, de eerste 
bestuursrapportage en de te verwachten signalen uit de Meicirculaire geven aan dat het 
niet goed gaat met de financiën van onze gemeente. De totale reservepositie gaat maar 
liefst 14 miljoen euro achteruit in 2015. De gemeente leeft de komende jaren dus op te 
grote voet. Een paar voorbeelden van komende knelpunten. Als ze al genoemd zijn 
herhaal ik ze, want het is ter lering en vermaak. Bladzijde 22 van de Kadernota: vanaf 
2018 lijkt de Wwb-reserve te zijn uitgeput en komen tekorten op de rijksbijdragen ten 
laste van de algemene middelen. In de meerjarenbegroting is hiermee nog geen rekening 
gehouden. Het simpelste is een bedrag invullen, maar dan heb je een probleem want dan 
wordt de min groter. Dus je maakt een pm-postje. Bladzijde 70, invulling geven aan de 
lijn van het landelijk akkoord om 50 fte aan garantiebanen te realiseren in 2026 gaat 
oplopend tussen de 500.000 en 900.000 euro kosten waarvoor nog geen middelen zijn 
gevonden. Nou vraag ik me wel af of het echt die bedragen moeten kosten, maar dat is 
een gebrek aan kennis. Maar als het zo is, dan zijn we de banen aan het creëren. We 
hebben die 500.000 tot 900.000 euro niet geraamd, weer een van die pm-posten die geld 
gaat kosten. U heeft een paar maanden de tijd om de ambities te herijken en om uit te 
leggen dat op = op ook voor gemeenten kan gelden. Om uw college te helpen doet 
OPHaarlem twee suggesties. Wij leren immers graag meedenken over gezonde 
gemeentefinanciën in relatie tot een betaalbaar ambitieniveau. Onze suggesties zijn de 
volgende. Door het Investeringsplan 2015-2020 door de stofkam te halen – men zou 
kunnen zeggen het is al gebeurd, maar ik vraag me af of het voldoende is gebeurd – en 
het jaar 2020 door te schuiven naar 2021 en volgende jaren, komt er een bedrag van 
24 miljoen euro. Vervolgens spreid je de jaren 2015-2019 over de jaren 2015-2020. Dus 
wat gebeurt er? Je schuift 2020 weg naar de volgende periode en je verdeelt 2015-2019 
over 2015-2020. Dat is een totale vermindering van investeringen in die jaren van bruto 
of netto van 172 miljoen met 24 miljoen euro en dat is een serieuze bezuiniging. Als je 
daarvoor de tijd hebt en neemt, dan kun je die slag maken en daarmee kun je het 
investeringsvolume met in totaal 24 miljoen euro naar omlaag brengen. Dan de tweede 
suggestie: bij het opstellen van de exploitatiebegroting 2016 telkenmale kostenposten te 
toetsen aan de volgende vragen: zijn de uitgaven wettelijk verplicht, dan moet het. Zijn 
uitgaven gevraagd door de Haarlemmers of door een organisatie die het wil en zijn ze te 
betalen? En is de omvang van de uitgaven reëel of is er een goedkopere variant? We 
praten hier in de raad over kostenbeheersing en we denken dat planning en control een 
soort panacee is dat tegen alles helpt. Nee, planning en control controleert de uitgaven en 
zit daar bovenop, maar de vraag of de uitgaven de juiste hoogte hebben, wordt hier te 
weinig gesteld. Hoe dan ook, uw college moet voor de begroting in het najaar nog een 
aantal miljoenen vinden. OPHaarlem blijft dus meedenken. Dan de conclusie. OPH 
beschouwt de Kadernota slechts als een opmaat naar de begroting 2016 en de 
meerjarenbegroting. Daarom geeft OPH nu een waarschuwing af en ze overlaadt het 
college niet met een berg moties. Enig dwingend karakter heeft de Kadernota voor OPH 
dus niet. Twee moties die ertoe doen, dienen we in. Een nieuwe college-auto is nice to 
have, maar vervanging is niet uit te leggen met de forse afname van de reserves en met 
het voorziene exploitatietekort in 2015. Zoals het college zelf ook aangeeft: voor nice to 
haves is geen geld beschikbaar. U blijft de gevoelens van veel Haarlemmers 
onderschatten die zich kwaadmaken om het feit dat de financiële zorgen groot zijn en dat 
je dan een prima auto gaat vervangen door een dure nieuwe. Dat past een nuchter en 
verstandig college niet en dat vinden heel veel Haarlemmers. Het feit dat van koop naar 
lease wordt gegaan, is irrelevant. Nice to have betekent dat je er geen geld voor hebt.  
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Motie Een nieuwe collegeauto: nice to have 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, gehoord 
hebbende de beraadslaging over de Kadernota 2015 en de 1

e
 bestuursrapportage 2015,  

 
constaterende dat: 

 uit de behandeling van de 1
e
 bestuursrapportage 2015 blijkt dat er voor 2015 een 

negatief exploitatieresultaat wordt verwacht; 

 uit de behandeling van de Kadernota 2015 ook blijkt dat de reservepositie na een 
bescheiden groei in 2014 naar verwachting in 2015 afneemt met ruim 14 miljoen euro; 

 het college bij investeringen twee categorieën herkent, zijnde de categorie must haves 
en de categorie nice to haves; 

 in principe alleen voor de categorie must haves dekkingsmiddelen aanwezig zijn; 

 niet aannemelijk te maken is dat een nieuwe collegeauto een must have is; 

 het veranderen van het kopen van een collegeauto in het leasen van een collegeauto 
hier niets aan af doet; 

 
besluit dat: 

 er in 2015 geen gronden aanwezig zijn om tot vervanging van de collegeauto over te 
gaan en besluit daarmee niet akkoord te gaan met vervanging van de collegeauto in 
2015; 

 beveelt het college aan om te zijner tijd een voorstel voor vervanging aan de raad voor 
te leggen voor een energiezuinige auto. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Dan de tweede motie. Die voelt u misschien wel aankomen. OPH wil vanaf volgend jaar 
voor de behandeling van de Kadernota geïnformeerd worden over de effecten van de 
Meicirculaire en niet tijdens de behandeling. Die motie is inmiddels door negen partijen 
ondertekend.  
 
Motie De effecten van de Meicirculaire  
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
verband met de behandeling van de Kadernota 2015, 
 
constaterende dat: 

 teneinde te kunnen komen tot een gefundeerde analyse van de Kadernota  
de effecten van de Meicirculaire voorafgaand aan de behandeling van de Kadernota bij 
de raad bekend dienen te zijn; 

 
besluit dat: 

 het college vanaf 2016 op de woensdag voorafgaand aan de behandeling van de 
Kadernota een gedetailleerd overzicht aanreikt van de effecten van de Meicirculaire 
op in ieder geval: 
- het dan lopende exploitatiejaar; 
- de meerjarenbegroting; 
- de doorwerking op de reservepositie. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
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Wij hebben de volgende vragen aan het college. Bij de behandeling van de Kadernota van 
de Kadernotavragen, wordt bij vraag 3 het volgende gesteld. De storting in de reserve 
beheer en onderhoud vanuit de precariogelden is voor de jaren 2014-2017 aangewend om 
de gemeentebegroting sluitend te krijgen. Het betreft vier keer bijna 5 miljoen euro. Kan 
het college aangeven waarom de storting in de reserve beheer en onderhoud achterwege 
kan blijven en of het geen gevolgen heeft in en voor de toekomst? Volgende vraag, 171 
en 172, er valt een bedrag van 3,8 miljoen euro aan investeringsruimte vrij uit de stelpost 
riolering. Dat bedrag wordt volledig aangewend voor het onderzoeksprogramma binnen 
de VGRP, het Verbrede Gemeentelijke Rioolplan, opdat er in 2017 een VGRP 
gepresenteerd kan worden dat onderbouwd is met onderzoeksresultaten. Dus de suggestie 
lijkt alsof er in korte tijd 3,8 miljoen euro wordt gebruikt voor ... Kan het college 
aangeven waarom er in 2013 een VGRP is gepresenteerd zonder onderzoeksbudget? Kan 
het college aangeven hoeveel onderzoeksbudget er in 2015 en 2016, misschien ook 2017 
nodig is om te komen in 2017 tot een VGRP dat is onderbouwd met 
onderzoeksresultaten? Kan het college aangeven welk deel van de 3,8 miljoen euro dan 
alsnog vrijvalt ten gunste van de algemene middelen per ultimo 2016 of 2017, want 
3,8 miljoen euro mag dat toch echt niet kosten. Derde vraag. Bent u bereid de suggestie 
van OPHaarlem om het investeringsjaar 2020 in principe in z’n geheel uit het 
Investeringsplan 2015-2020 te lichten en de jaren 2015-2019 uit te spreiden over de jaren 
2015-2020 serieus te onderzoeken op haalbaarheid? Bent u bereid om de suggestie om de 
meerjarenexploitatie te laten doorlopen op de must’s en de nice’s niet alleen aan de 
investeringskant maar ook aan de kostenkant? En daarbij ook de onderbouwing van de 
kosten serieus te onderzoeken, alles op haalbaarheid? 
 
De heer VISSER (CDA): De heer Smit dient heel weinig moties in, maar hij stelt een 
paar vragen waar we u tegen zeggen. Deze vragen kunt u allemaal technisch stellen. 
Waarom kiest u nu voor deze manier om het bij de Kadernota te doen? Dit kost érg veel 
capaciteit. 
 
De heer SMIT: Nou, dat valt voor deze vier vragen mee. Als ze geld opleveren, dan 
rendeert het. Het zijn in feite vragen op vragen, want de antwoorden die zijn gegeven in 
het kader van vragen op de Kadernota, zijn onvolledig, duister, niet toegelicht. Veel 
vragen missen in feite een handvat om het te snappen. Daar heb ik er een paar van 
uitgelicht om te snappen of dat geld er is of dat het straks geld oplevert. Dat lees ik nu op, 
want vraag op vraag kun je soms stellen. Soms kom je tijd te kort en nu heb je bij de 
Kadernotabehandeling tijd om die vragen te stellen. 
 
De heer VISSER (CDA): De rioleringsvragen zijn in de vorige periode heel uitgebreid, 
heel uitgebreid behandeld. De hele gang van zaken is aan de orde geweest. En dan gaan 
we dat allemaal in de Kadernota nog eens herhalen. Dat is mijn punt.  
 
De heer SMIT: Deze 3,8 miljoen euro is niet aan de orde geweest, want die is nu pas 
vrijgevallen en die wordt nu in een keer ingepikt – zo lijkt het – van investeringen naar 
kosten, dus dit is niet ter sprake geweest.  
Donderdag zal OPHaarlem aangeven in hoeverre zal worden meegegaan in de 
voorgestelde besluitvorming inclusief de eerste Bestuursrapportage. Voor OPH is de 
Kadernota zoals gesteld geen dichtgetimmerd kader voor 2016, hooguit een 
richtingzoekend document. OPH houdt sowieso de handen vrij om de begroting 2016 te 
bezien op basis van de actualiteit in het najaar, zodat we niet met dezelfde handen en 
voeten gebonden zijn aan het document dat nu voorbijgaat aan de Meicirculaire, 
voorbijgaat aan het exploitatieresultaat 2015 en aan de afname van de reserves en dat te 
weinig ambitie spiegelt aan de beschikbare meerjarenmiddelen. Nu overheerst bij OPH 
een gevoel van teleurstelling. SAMEN DOEN! is veel vaker samen als het ons uitkomt, 



   22 juni 2015 78  
 
 
 
 
 

gebleken. Ik hoop dat het college en de coalitie heel veel samen gaan doen, liefst met de 
hele raad, om de vele financiële risico’s te pareren. Voor OPHaarlem is SAMEN DOEN! 
geen kreet, voor de coalitie tot nu toe vaak wel. 
 
De heer DE JONG: Ik ben niet snel geïmponeerd, maar nu wel. Dank voor uw zeer 
heldere, financiële analyse van deze Kadernota. Ik denk alleen dat het zaad is dat op 
droge rotsen zal vallen, want u trekt de juiste conclusies, u stelt de juiste vragen. Andere 
mensen zeggen o, o, wat een hoop werk maar u legt de vinger op de zere plek. U heeft 
ook de reactie van de coalitiepartijen vandaag al gehoord. Het is allemaal prima en we 
kijken er nu naar. Waarnaar ik wel benieuwd ben is het volgende. U doet een aantal 
suggesties met name over het Investeringsplan. Die kunnen natuurlijk prima aansluiten 
bij het voorstel van onder andere de heer Garretsen om toch sneller tot de 
beheersbaarheid van de schulden te komen. Hoe staat u daartegenover? 
 
De heer SMIT: Volgens mij is en/én de beste oplossing om zo goed mogelijk de 
problematiek aan te pakken. Ik heb hier vragen neergelegd. Als het college straks in de 
eerste termijn aangeeft dat het dit nuttig acht om te onderzoeken, dan kunnen de vragen 
aan de suggestie geplakt worden die de VVD en SP hebben gedaan. Die heb ik overigens 
nog niet gelezen, hou me ten goede. 
 
De heer DE JONG: Dat is waar, maar u weet natuurlijk de reactie al van het college op al 
uw vragen.  
 
De heer SMIT: Dat weet ik niet. Wat ik zeg, zeg ik wel heel serieus met enige 
deskundigheid. Dus het kan gepareerd worden, het kan weggewoven worden, maar het 
kan ook serieus onderzocht worden. Dat laatste hoop ik, maar ik verwacht het ook.  
 
De VOORZITTER: Goed. Dat wil ik het woord geven aan de heer Van Driel van het 
CDA. 
 
De heer VAN DRIEL: Nou, na dit gesprekje en de technische vragen wil het CDA het 
graag hebben over verbindingen. Ik wil graag beginnen met de foto op de voorkant van 
de Kadernota 2010. Daarop zien we de Raakspoort in de steigers en vervolgens siert de 
Kadernota 2011 wederom de Raakspoort, maar dan voltooid. Een verbinding. In 2012 
staat de fly-over op de voorpagina, de nieuwe verbinding van de A200 en de 
Waarderpolder. In 2013 staat de spoorbrug bij de prins brug voorop, een belangrijke en 
historische verbinding tussen Haarlem en Amsterdam per trein. In 2014 zien we een foto 
van Bevrijdingspop waarbij we onze vrijheid vieren, maar ook verbinding leggen naar de 
dag daarvoor waarop we de Nederlandse oorlogsslachtoffers herdenken. Nu de Kadernota 
van 2015. Wat zien we? Een troosteloos plaatje van het Spaarne met op de achtergrond 
een nog braakliggend Deliterrein. Maar goed, wie weet zien we toch verbinding. Laten 
we niet snel opgeven, want links zien we inderdaad een schip met oud ijzer liggen – 
waarschijnlijk van sloopbedrijf Treffers, aha een verbinding. Het schip vaart niet dus we 
zoeken toch nog even verder. Aan de rechterkant ligt nog een schip maar dat vaart ook 
niet. Geen verbinding dus. Geen SAMEN DOEN! 
 
De heer BOER: Ik ben hartstikke blij met uw vergelijkingen en ik zie inderdaad ook 
kansen en verbindingen, want daar liggen de riviercruisevaartschepen die heel hard een 
kleine investering nodig hebben. Ik nodig u uit nog eens goed naar die motie te kijken. 
Misschien hebben we dan in 2016 daar een nog groter cruiseschip liggen. Zou dat nou 
niet mooi zijn? 
 
De heer VAN DRIEL: Ik ben heel benieuwd naar uw tweede termijn. 
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Gelukkig kun je de Kadernota ook nog opendoen en ja, op bladzijde 25 lezen we het 
juiste verhaal voor bij de foto op de voorkant en het ontbrekende beeld daarin. Het 
Spaarneveer, ook wel bekend als het pontje. Dat ontbreekt natuurlijk op de voorkant. Het 
pontje verbindt de Spaarne-oevers niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Haarlem 
ongedeelde stad. Oké, ik geef het eerlijk toe, in het begin was ik geen voorstander van het 
pontje, ik was het soms zelfs met de heer Van Haga eens en dacht aan geldverspilling. 
 
De heer VAN HAGA: Die goeie, ouwe tijd hé. 
 
De heer VAN DRIEL: Maar de laatste jaren ben ik het pontje steeds meer gaan waarderen 
en zelfs gaan gebruiken. De rust tijdens de overtocht geeft me dan de gelegenheid om na 
te denken. Ik moet dan vaak denken aan Wim Catsman die aan de overkant woonde, aan 
de eenvoudige kant zei hij. Tussen het plebs, zei ik dan als er in de raad weer lelijk werd 
gedaan over het pontje. SAMEN DOEN! gaat volgens mij over verbindingen leggen 
tussen arm en rijk, tussen sociale huur en dure koop, Haarlem en Spaarndam, links en 
rechts, coalitie en oppositie. Het CDA stelt voor om het pontje te laten varen, niet alleen 
omdat het een handige verbinding is tussen twee oevers maar als symbool voor 
verbindingen. SAMEN DOEN! Wij dienen geen amendement in om de foto van de 
Kadernota aan te passen, dus denk of teken het pontje er gewoon even bij. Net als de heer 
Fritz vindt het CDA wel dat het college wel wat trotser mag zijn op het gerealiseerde 
beleid in plaats van dit troosteloze plaatje. Ik maak nu de verbinding naar Schalkwijk. In 
het coalitieprogramma is afgesproken om de vrijwillige brandweerpost in Haarlem-Oost 
te handhaven. Daarvoor is 200.000 euro structureel opgenomen in de begroting. 
Inmiddels weten we dat deze brandweerpost helaas per april van dit jaar is opgeheven 
waardoor de gereserveerde middelen vrijvallen. Wij zien het als verantwoordelijkheid van 
de coalitie om te komen met een nieuw bestedingsvoorstel. Ons voorstel is dit geld te 
blijven inzetten voor veiligheid in Schalkwijk. Misschien dat jeugd en veiligheid al jaren 
belangrijke thema’s zijn in het Haarlemse veiligheidsbeleid. Het terugdringen van 
jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit kent echter wisselend succes en we kunnen 
constateren dat het moeilijk is vat te krijgen op criminele jeugd. Inmiddels is uit de  
jeugdgroepinventarisatie van de politie duidelijk geworden dat er in Schalkwijk geen 
sprake meer is van twee afzonderlijke, problematische jeugdgroepen maar van één zwerm 
jongeren uit verschillende wijken in Schalkwijk die overlast geeft en crimineel gedrag 
vertoont in heel Haarlem. Aandacht vereist dus. Daarom dienen wij met D66, GroenLinks 
en PvdA de motie Veiligheid Schalkwijk in waarin wij het college verzoeken een 
projectvoorstel uit te werken en dit de raad voor te leggen waarin voorstellen worden 
gedaan om de aanpak van overlast en criminaliteit door jongeren in Schalkwijk te 
intensiveren en waarbij meer de focus wordt gelegd op preventie.  
 
Motie Veiligheid Schalkwijk 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 22 juni, woensdag 24 
juni en donderdag 25 juni 2015, in beraadslaging over de Kadernota 2015, 
 
constaterende dat: 

 in het coalitieprogramma ‘handhaving van de vrijwillige brandweerpost in Haarlem 
Oost’ is afgesproken en dat hiervoor in de begroting structureel 200.000 euro is 
opgenomen; 

 deze brandweerpost helaas per april dit jaar is opgeheven en voornoemde middelen 
daardoor vrijvallen;  

 
overwegende dat: 

 de verantwoordelijkheid bij de coalitie ligt om gelet hierop te komen met een nieuw 
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bestedingsvoorstel; 

 jeugd en veiligheid al jarenlang belangrijke thema’s zijn in het Haarlemse 
veiligheidsbeleid; 

 het terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit wisselend succes kent en 
geconstateerd kan worden dat het moeilijk is om vat te krijgen op de criminele jeugd; 
  

verzoekt het college: 

 een projectvoorstel uit te werken en dit aan de raad voor te leggen, waarin voorstellen 
worden gedaan om de aanpak van overlast en criminaliteit door jongeren in 
Schalkwijk te intensiveren en meer focus wordt gelegd op preventie, bestaande uit de 
volgende drie componenten: 
- het beter vormgeven van de systeemgerichte (persoonsgerichte en gezinsgerichte) 

aanpak van overlastgevende en/of criminele jongeren door middel van de juiste 
begeleiding; 

- het geven van een extra impuls aan wijkinitiatieven in Schalkwijk, 
- extra inzet van het ‘straathoekwerk’ of ‘outreachend werk’ (bijv. het Amsterdamse 

project Jongeren Jeugd Preventie) in Schalkwijk. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Na het thema veiligheid wil het CDA het ook hebben over handhaving en meer specifiek 
over een beetje een vies onderwerp, namelijk hondenpoep. Al jarenlang staat overlast 
door hondenpoep op nummer 1 van ergernissen in de wijk. Iedereen vindt het vies en een 
enkeling zoals mevrouw Huysse is in staat er toch nog iets positiefs in te zien. Verder is 
het algemeen beeld toch wel heel negatief. Het CDA wil hiertegen iets doen en komt met 
een motie Handhaving hondenpoep op basis van DNA. Ik zal kort uitleggen wat dat 
inhoudt. Handhaven op hondenpoep is heel lastig omdat het bijna onmogelijk is de 
overtreder op heterdaad te betrappen. Voor de goede orde, de overtreder is de eigenaar 
van de hond. In de VS hebben ze hiervoor inmiddels een oplossing bedacht die al in ruim 
duizend steden wordt toegepast. U weet, in de VS lopen ze gemiddeld tien jaar op ons 
voor want al in 2008 riep de New York Times dit idee uit als het beste idee van het jaar, 
terwijl het idee een jaar eerder door het Jeugdjournaal werd gebruikt als 1-aprilgrap. 
Misschien zijn wij er nu, zeven jaar later, wel klaar voor in Haarlem. Ons voorstel komt 
erop neer dat je een flinke korting krijgt op de hondenbelasting als je vrijwillig DNA van 
je hond afstaat. De belasting voor niet-deelnemende hondenbezitters gaat dan omhoog en 
ook het boetebedrag moet flink omhoog. De belasting wordt daarmee ook eerlijker. Niet 
het hondenbezit wordt belast, maar de vervuiler krijgt de rekening. 
 
De heer BLOEM: Eigenlijk twee vragen. Het financiële plaatje. Denkt u echt dat dit 
financieel een haalbare kaart is? En fraudebestrijding. Wat houdt me tegen om zelf een 
behoefte te doen in een bakje en die aan de gemeente op te sturen? 
 
De heer VAN DRIEL: Daaraan wil ik eigenlijk niet eens denken, mijnheer Bloem. 
Excuses. Of het financieel haalbaar is? Het boetebedrag moet flink omhoog en ook de 
belasting voor de niet-deelnemers blijft hoog. 
 
De VOORZITTER: Dit spreekt nogal tot de verbeelding want er zijn drie interrupties. 
Eerst de heer Vrugt maar even. 
 
De heer VRUGT: Het zal u verbazen, maar ik ken het verhaal uit Amerika en het is 
volgens mij mijn collega Baaijens die dit idee ook al eens geopperd heeft. Het blijkt in de 
praktijk niet zozeer financieel maar praktisch nogal lastig. DNA wil nogal makkelijk 
mengen met ander DNA. Helaas, het werkt niet. 
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Mevrouw HUYSSE: Ik heb zelfs een kort advies gelezen dat ook landelijk geaccepteerd 
is. Het wordt inderdaad een heel lastig te verzamelen onderwerp. Je moet vrij snel de 
hondendrol oprapen, wil je het DNA er nog kunnen uithalen. 
 
De heer BLOEM: Mag ik de heer Van Driel bedanken voor deze humoristische opleving 
zo laat op de avond? 
 
De heer SMIT: Ik vind het een beetje flauw dat erom gelachen wordt. Als je nu een hond 
hebt met een aangepaste lage belasting, omdat je die behoefte van je hond keurig opbergt, 
dan wordt in principe die behoefte niet gevonden. Maar op het moment dat het gevonden 
wordt, je hebt een fout gemaakt, dan kun je een boete krijgen. Op het moment dat ik de 
hoge belasting betaal, dan zou ik zeggen: ik neem helemaal geen zakje mee en ik laat 
mijn hond overal poepen. Daarin zit immers geen controleerbaar DNA. Dus je kunt ook 
krijgen dat je een groep mensen krijgt die denkt: ik betaal hoge belasting, dus mijn hond 
laat overal poepen want ik heb geen DNA-onderzoek meer. Ik zie nog wel een paar 
uitvoeringsproblemen. 
 
De heer VAN DRIEL: Dat is nu natuurlijk ook al zo. 
 
De VOORZITTER: Dit is toch een onderwerp waarvan veel mensen verstand denken te 
hebben.  
 
De heer RIJSSENBEEK: Ik heb ook twee vragen. Er is dus onderzoek naar gedaan in 
Amerikaanse steden en ik vroeg me af of daar de overlast dan ook daadwerkelijk is 
afgenomen. Heeft u daarover informatie?  
 
De heer VAN DRIEL: 90%. 
 
De heer RIJSSENBEEK: En dan een iets minder serieuze vraag. U kent D66 als een partij 
van de privacy. Ik vroeg me af hoe het met de privacy van de honden staat die DNA 
moeten afstaan. 
 
De heer VAN DRIEL: U weet net als ik als jurist dat dieren niet worden gerekend tot de 
wetgeving van onze Nederlandse staat in dit opzicht.  
 
De VOORZITTER: Ik stel voor dat we overgaan tot het andere onderwerp.  
 
De heer VAN DRIEL: Ik leg de verbinding met duurzaamheid, voorzitter.  
 
De VOORZITTER: Het college zal graag het voorstel op zijn technische merites 
beoordelen en met een onderbouwd advies komen over de uitvoerbaarheid. 
 
De heer VAN DRIEL: Dank u wel voor de toezegging, burgemeester. 
Dan het onderwerp duurzaamheid of een christendemocratisch jargon: rentmeesterschap. 
Het college stelt voor om flink te investeren in schoolgebouwen. Het CDA is blij met de 
extra 10 miljoen euro bovenop de al gereserveerde 20 miljoen euro die hiervoor wordt 
uitgetrokken. Wij zijn van mening dat zoveel mogelijk kinderen in hun eigen wijk naar 
school moeten kunnen gaan. Dat heet bij ons, zoals u weet, de Haarlemse maat. Vraag 
aan het college. Gaat u zich inzetten om de te renoveren gebouwen en eventueel 
nieuwbouw toekomstbestendig en dus duurzaam te maken? Is er ruimte binnen het budget 
om bijvoorbeeld zonnepanelen aan te brengen of om de gebouwen te isoleren? Graag een 
reactie. Jur Visser constateerde onlangs dat Haarlem er mooi bij ligt. Ik ben het met hem 
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eens. Er is veel geïnvesteerd in de stad en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Toch 
bestaan er ook zorgen. Sommige fracties in de raad constateren zelfs dat Haarlem 
verslonst terwijl we sinds de Jaarrekening 2014 weten dat we deze raadsperiode minder 
bezuinigen op beheer en onderhoud dan in de vorige periode. Als dat beeld van 
verslonzen komt door de toename van onkruid in de openbare ruimte, dan denk ik dat we 
daarmee juist blij moeten zijn. Niet met het onkruid natuurlijk, maar wel met de oorzaak 
daarvan namelijk dat er geen gif meer wordt gebruikt om het onkruid te bestrijden. In 
veel wijken zie je al dat bewoners een handje helpen met het verwijderen van onkruid. Zo 
hoort het ook. Over het standaard opnemen van middelen voor areaaluitbreiding bij 
nieuwe ontwikkelingen wil ik graag nog even opgemerkt hebben dat het CDA verheugd 
is dat onze motie Areaaluitbreiding bij de Kadernota 2006 hiermee is verwerkt, waarvoor 
dank. Tot slot nog de financiën, want daar draait de Kadernota toch in hoofdzaak om. Het 
CDA heeft vernomen dat de wetgever het btw-Sportbesluit in ieder geval in 2016 niet zal 
aanpassen. Dat is goed nieuws voor Haarlem. Kan het college dit bevestigen en kan het 
college ingaan op de financiële consequenties daarvan? We lezen in de Kadernota dat het 
college nu nog geen sluitende meerjarenraming kan presenteren voor de jaren 2018 en 
2019. Het CDA vindt dit verontrustend. Terwijl de plus-van-Pippel wordt afgeboekt en er 
op grote contracten niets anders mogelijk is dan een taakstelling op Spaarnelanden, ziet 
het CDA dat er pijnlijk wordt bezuinigd op het pakket regelgeving en handhaving. Het 
college stelt voor de meerjarenraming pas bij de herijking in 2016 sluitend te maken. De 
nadelige saldi zijn niet van dien aard en omvang dat dit het vaststellen van de kaders op 
dit moment belemmert, aldus het college. Het CDA verneemt graag van het college of het 
dit standpunt handhaaft gelet op de actuele cijfers die zijn ontvangen op grond van de 
Meicirculaire. Tot zover. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Van Driel. Dan valt het nu de beurt aan de heer 
Visser van de ChristenUnie. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): De Haarlemse financiën zijn meer in control dan vorig 
jaar. Ik begin mijn bijdrage dan ook met complimenten voor de nieuwe wethouder 
Financiën en zijn medewerkers. Maar de financiële situatie van de stad is nog lang niet 
rooskleurig. Ik zie in deze Kadernota nog veel pm-posten. Dat is niet te voorkomen maar 
het zijn er wel erg veel en de meeste zullen eerder negatief dan positief zijn. Ondertussen 
is onze schuld veel te hoog. Het duurt tot 2040, meer dan een generatie, om deze op 
acceptabel niveau te brengen. Dan is het niet verstandig om bij meevallers gelijk te 
zeggen dat 50% mag worden ingezet om de bezuinigingsopgave te verlichten zoals in het 
coalitieprogramma staat. Dat is geen goed rentmeesterschap. Maar zelfs de eigen norm 
om 50% in te zetten voor schuldreductie haalt het college niet want er wordt maar 47% 
afgelost. Dat is toch weer 81.000 euro, vandaar mijn amendement Schuldreductie 
afspraak = afspraak samen met Trots Haarlem en OPHaarlem. 
 
Amendement Schuldreductie afspraak = afspraak 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 
in beraadslaging over de Kadernota 2015, 
 
overwegende dat: 

 het coalitieprogramma ervan uitgaat dat op het moment dat de omvang van de 
Algemene Reserve zodanig is dat de ratio weerstandsvermogen op het niveau ‘ruim 
voldoende’ staat, de helft aan de Algemene Reserve wordt toegevoegd, met als doel de 
schuldenlast terug te dringen en de andere helft wordt ingezet voor het incidenteel 
verlagen van de bezuinigingsopgave; 
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 dat het college bij beslispunt 6 van de Kadernota (beslispunt 13 van het raadsstuk) 
voorstelt niet 50% maar 47% van het rekeningresultaat 2014 te bestemmen voor 
schuldreductie; 

 schuldreductie van het grootste belang is om de stad financieel gezond te maken; 
 
besluit: 

 beslispunt 13 van het raadsstuk als volgt te wijzigen zodat de schuldreductie 50% 
wordt: 
‘De bestemming van het rekeningresultaat 2014 als volgt vast te stellen:  
a. 110.000 euro te bestemmen voor uitvoering van de regeling LBHT 
emancipatiebeleid en voor de implementatie van de Participatiewet; 
b. 33.000 euro te bestemmen voor BUUV-NL; 
c. 1.219.000 euro te bestemmen voor dekking van het tekort over 2015; 
d. 1.362.000 euro te bestemmen voor schuldreductie’. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De ChristenUnie vraagt het college de aflossing van de schuld te versnellen. Ik heb drie 
voorstellen en wat mij betreft kan het college kiezen. Als eerste stel ik in mijn motie 
Meevallers meer inzetten voor schuldreductie samen met Trots Haarlem en OPHaarlem 
voor vanaf volgend jaar minimaal 75% van meevallers op het saldo in te zetten voor extra 
schuldreductie in plaats van slechts 50%. 
 
MOTIE Meevallers meer inzetten voor schuldreductie 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de Kadernota 2015, 
 
overwegende dat: 

 het voornemen is per jaar circa 5 miljoen af te lossen op de schuld van de stad; 

 het desondanks nog een generatie duurt voordat de schuld van Haarlem op een 
aanvaardbaar niveau is; 

 het coalitieprogramma ervan uitgaat dat op het moment dat de omvang van de 
Algemene Reserve zodanig is dat de ratio weerstandsvermogen op het niveau ‘ruim 
voldoende’ staat, de helft aan de Algemene Reserve wordt toegevoegd, met als doel de 
schuldenlast terug te dringen en de andere helft wordt ingezet voor het incidenteel 
verlagen van de bezuinigingsopgave; 

 dat het niet wenselijk is de teugels van de bezuinigingsopgave te sterk te verlichten 
zolang de schuldpositie van de stad nog zo hoog is; 

 
verzoekt het college: 

 meevallers op het saldo vanaf het begrotingsjaar 2015 voor minimaal 75% in te zetten 
voor extra schuldreductie. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ten tweede stel ik voor om bij lage rentes op de schuld meer af te lossen en dus deze 
rentemeevaller niet aan andere zaken te besteden, wat nu wel gebeurt. Het college was er 
bij de vorige Kadernota positief over en zou er nog naar kijken, hoe staat het daarmee? Ik 
heb er niets meer van gehoord. Ten derde heb ik bij de begroting voorgesteld ook de 
rentewinst die we boeken door aflossen in te zetten voor verdere aflossing. Oftewel: onze 
netto aflossing jaarlijks wat op laten lopen. Er was toen onvoldoende steun maar ik 
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probeer het graag opnieuw bij deze nieuwe wethouder Financiën. Ik daag het college uit 
ten minste één van deze voorstellen over te nemen. Ik hoop deze week echt de urgentie te 
proeven van het college dat er meer moet gebeuren aan schuldreductie. Waarom wordt er 
bijvoorbeeld komend jaar 7,5 miljoen euro uitgegeven boven het investeringsplafond? 
Gaat het college zo elk jaar investeringen doorschuiven? Dan is het plafond niets meer 
waard. Schuldreductie kan ook met kleine bezuinigingen. De ChristenUnie ziet een aantal 
goede incidentele bezuinigingen in 2016. Waarom zijn deze niet structureel? Van een 
aantal had dat best gekund. Vandaar mijn motie Bezuinigingen op raadscatering en 
dergelijke. 
 
Motie Bezuinigen op raadscatering e.d. structureel 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de Kadernota 2015, 
 
overwegende dat:  

 in 2016 incidenteel 270.000 euro wordt bespaard op materiële budgetten; 

 van deze incidentele bezuinigingen 50.000 euro op catering en 50.000 euro op overige 
diensten is zoals schoonmaak, drukwerk en divers onderhoud; 

 het mogelijk moet zijn deze bezuinigen structureel door te voeren; 
 
verzoekt het college: 

 circa 100.000 euro van de incidentele bezuinigingen op materiele budgetten in 2016 
structureel te maken, dit in te zetten voor verdere schuldreductie en dit te verwerken in 
de programmabegroting 2016. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
En waarom nu toch een nieuwe collegeauto, maar dan via lease? De ChristenUnie steunt 
van harte de motie van OPHaarlem hierover. Fietsend of lopend, met de bus naar het 
station, het gaat prima om in Den Haag te komen. Sterker nog. Het college heeft dat twee 
weken geleden zelf bewezen toen ik ze aantrof in de trein, overigens zonder de 
burgemeester. Dus wat ons betreft gaat die college-auto niet door. De ChristenUnie wil 
graag dat het voorstel met de uitgangspunten voor dit contract aan de raad wordt gelegd. 
Graag een toezegging zodat we het aantal moties kunnen beperken. De raad moet de 
vinger aan de pols houden aangezien uit onderzoek vorige week bleek dat overheden hun 
mond vol hebben van duurzaam inkopen maar dit bij hun dienstauto’s nog niet goed 
toepassen. En wat ons betreft wordt ook bij andere gemeenteauto’s gekeken of die wel 
nodig zijn. Ondertussen is het Investeringsprogramma tot 2020 bijna helemaal 
volgepland, als we de investeringsplafonds tenminste gaan respecteren. Er is nauwelijks 
meer ruimte voor nieuwe claims in de komende jaren. Dat is vragen om problemen. Wat 
als bijvoorbeeld over twee jaar duidelijk wordt dat er nog meer nieuwe klaslokalen nodig 
zijn, dan mag wethouder Snoek toch niet met lege handen staan? De ChristenUnie stelt 
daarom voor een aantal posten in het IP kritisch tegen het licht te houden. Zo staan er tot 
2020 ruim 10 miljoen euro aan vervangingsinvesteringen voor de cultuurpodia in het IP. 
Daarvan is dit jaar 4 miljoen euro toegevoegd voor de jaarschijf 2020. De enige reden is 
dat dan investeringen toevallig zijn afgeschreven. Maar zijn die vervangingen wel echt 
nodig? Als we dat een of twee jaar opschuiven dan is er ineens meer ruimte in het IP. 
Daarom mijn amendement Onderzoek vervangingsinvesteringen cultuurpodia. 
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Amendement Onderzoek vervangingsinvesteringen cultuurpodia 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 
in beraadslaging over de Kadernota 2015, 
 
overwegende dat: 

 in het investeringsplan 2015-2020 circa 10 miljoen euro is opgenomen voor 
vervangingsinvesteringen voor de cultuurpodia waarvan 4,1 miljoen euro nieuw is 
toegevoegd voor de jaarschijf 2020; 

 de bedragen voor deze vervangingsinvesteringen afhankelijk zijn van het geldende 
vervangingsschema (afschrijftermijnen) van eerder gedane investeringen en deze 
termijnen variëren afhankelijk van de aard van de investering; 

 de vrije ruimte onder het investeringsplafond de komende jaren zeer beperkt is 
waardoor urgente investeringen moeilijk kunnen worden gedaan; 

 het feit dat investeringen afgeschreven zijn nog niet direct betekent dat vervanging 
strikt noodzakelijk is; 

 
besluit: 

 beslispunt 18 aanhef en onder a van het raadsstuk als volgt te wijzigen: 
‘Ten aanzien van nieuwe investeringen in het Investeringsplan 2015-2020:  
a. Nieuwe investeringen uit de categorie must-have op te nemen in de financiële 
kaderstelling met uitzondering van de must-haves cultuur jaarschijf 2020 en voor de 
vervangingsinvesteringen cultuur onderzoek te doen naar mogelijkheden om 
afschrijvingstermijnen te verlengen dan wel op basis van onderzoek aan het eind van 
de economische levensduur de vervangingsdatum voor een beperkte periode uit te 
stellen als de investering nog langer mee kan gaan.’ 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ik zeg niet dat die investeringen niet moeten gebeuren, maar ik vind wel dat er zorgvuldig 
naar gekeken moet worden of alles echt nodig is of dat wellicht een deel kan worden 
uitgesteld. We hebben tenslotte bij de openbare ruimte ook gezien dat de niveaus naar 
omlaag zijn gegaan. Nou, dan moeten we ook bij de cultuurpodia kijken of hier en daar 
die kwaliteitsniveaus wat omlaag kunnen. Waarom vormt het college geen 
bestemmingsreserve onderhoud zodat bedragen gemakkelijker kunnen worden 
overgeheveld naar andere jaren waarmee wordt voorkomen dat niet-uitgegeven middelen 
automatisch naar de reserve gaan? Ik hoorde D66 net ook al een voorstel doen om 
incidenteel budgetten te verschuiven, maar een meer structurele aanpak lijkt mij beter. De 
ad-hocingrepen die bij nader inzien niet zo verstandig zijn, moeten we voorkomen. Een 
klein onderhoudspuntje tussendoor. In december stelde de raad de Verordening 
naamgeving en nummering van adressen vast. Hierin staat dat op elke straathoek een bord 
met de straatnaam zichtbaar moet zijn. We zouden bij deze Kadernota een voorstel 
krijgen. Waar is dat voorstel en de dekking? Haarlem laat nog steeds kansen voor 
subsidies liggen. Hoe is het mogelijk dat er geen BDU-subsidie is aangevraagd voor de 
fietspaden langs de Oudeweg? Nu is er al aanbesteed en is het te laat. De paar projecten 
waarvoor wel subsidies zijn toegekend, moeten voor 1 november aanbesteed zijn. Gaat 
wethouder Sikkema dit wel redden? Voor de meeste van deze projecten moet de inspraak 
immers nog starten. Moeten we niet meer vooruit plannen? Daarom heb ik de motie 
Subsidietoets wegbeheer ingediend samen met D66, Trots Haarlem, OPHaarlem en 
Actiepartij. Voortaan moet het college wat betreft de ChristenUnie vooraf de raad actief 
informeren over welke wegprojecten subsidie wordt aangevraagd. 
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Motie Subsidietoets wegbeheer 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de Kadernota 2015, 
 
overwegende dat: 

 Haarlem in verhouding tot andere gemeenten nog steeds weinig gebruikmaakt van 
subsidiemogelijkheden bij de provincie voor investeringen in verkeersveiligheid en 
maatregelen voor fiets en OV (BDU-subsidie); 

 in het geval van de Oudeweg geen subsidie is aangevraagd voor fietsvoorzieningen 
omdat fietsmogelijkheden daar te beperkt zouden zijn, terwijl voor het vergelijkbare 
project Amerikaweg wel subsidie is verleend; 

 BDU-subsidie alleen kan worden aangevraagd als de aanbesteding nog niet is gestart 
waardoor subsidieaanvraag niet meer mogelijk is;  

 
verzoekt het college: 

 bij grootschalig beheer en onderhoud en bij herinrichting van wegen altijd na te gaan 
of BDU-subsidie mogelijk is; 

 de raad voor de start van de aanbesteding van ieder project en op een zodanig tijdstip 
dat nog BDU-subsidie kan worden aangevraagd voor dit project, zonder dat dit 
vertraging geeft voor het project, actief te informeren of BDU-subsidie zal worden 
aangevraagd; 

 hiervoor zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande overlegmomenten zoals de 
bespreking van het Voorlopig Ontwerp of bij het beschikbaar stellen van krediet om 
extra overlegmomenten te voorkomen; 

 de raad jaarlijks tijdig voor de deadline van het indienen van subsidies te informeren 
voor welke projecten in ieder geval BDU-subsidie zal worden aangevraagd. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Er zijn meer subsidiepotjes. Wist de wethouder bijvoorbeeld dat er van de ruim 2600 
spoorwegovergangen in Nederland maar 131 zijn geselecteerd die in aanmerking komen 
voor subsidie? Laten er nu toevallig net twee in Haarlem liggen. Er ligt een pot geld van 
200 miljoen euro klaar en ik kan u zeggen dat gemeenten werkelijk in de rij staan om dat 
geld aan te vragen. Waar blijft Haarlem met de subsidieaanvraag? Hier kunnen we 50% 
van de investering bij de Westergracht en bij de Kleverlaan binnenhalen. Ik zou zeggen: 
wethouder, ga er voor. Ik ben blij met de fietsambities van wethouder Sikkema. De Rode 
Loperbrug staat weer op de agenda en zelfs een ondergrondse fietsenstalling op de 
Botermarkt. Maar uit de kleine lettertjes blijkt dat dit niet meer dan een wens is. Het staat 
alleen als een nice-to-have in het Investeringsprogramma. Wat is het voorstel dan waard? 
Als we echt fietsstad 2016 willen worden, dan moeten we nu woorden omzetten in daden. 
Collegepartijen lijken daartoe niet bereid te zijn. Gaat het college de ambitie om fietsstad 
te worden zo wel halen? De ChristenUnie stelt voor om op zijn minst onderzoek te doen 
naar een oplossing voor de omgeving voor de Botermarkt zodat we snel weten hoeveel 
geld echt nodig is en misschien goedkopere innovatieve oplossingen kunnen vinden, 
bijvoorbeeld een volautomatische stalling die minder ruimte inneemt en wellicht 
goedkoper is. Is de wethouder bereid bij de provincie te lobbyen voor een bijdrage? En 
hoe staat het met de uitvoering van mijn motie om te komen tot een lobbyagenda? Ook 
daarover heb ik nog niets gehoord. Graag een reactie! Afgelopen week werd bekend dat 
statiegeld voorlopig blijft bestaan. De verpakkingsindustrie is zijn afspraken onvoldoende 
nagekomen. Dat is goed nieuws voor de gemeente, want er komt nu eindelijk ook een 
bredere aanpak van zwerfafval voor drankverpakkingen waarop nog geen statiegeld zit. 
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Het liefst zou de ChristenUnie ook voor deze verpakkingen het statiegeldsysteem 
ingevoerd zien. Dat gebeurt landelijk nog niet, maar er ligt wel een ander voorstel om op 
1 januari al met een landelijke pilot te starten in veertig gemeenten. Met mijn motie 
Zwerfafval retour met premie vraag ik het college zich aan te melden voor deze pilot. 
 
Motie Zwerfafval retour met premie 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de Kadernota 2015, 
 
overwegende dat: 

 er in het landelijke afvalfonds subsidies beschikbaar zijn voor gemeenten voor 
innovatieve projecten rond de bestrijding van zwerfafval; 

 er nog steeds veel petflesjes en blikjes in het milieu belanden als zwerfafval; 

 er daarom in opdracht van de regering een effectief en simpel systeem voor een 
retourpremie op kleine drankverpakkingen (petflesjes en blikjes) wordt ontwikkeld 
door VNG, verpakkend bedrijfsleven en stichting Natuur & Milieu, dat als aanvulling 
is bedoeld op de bestaande inzamelsystemen, zoals het Plastic Heroessysteem; 

 per 1 januari 2016 wordt gestart met deze landelijke proef; 

 het de bedoeling van de regering is dat ten minste 40 gemeenten hieraan gaan 
meedoen en dat de het systeem in 2018 landelijk wordt ingevoerd; 

 deelname kan leiden tot een besparing op de schoonmaakkosten voor Haarlem en 
tegelijkertijd Haarlem schoner kan maken; 

 
verzoekt het college: 

 Haarlem aan te melden voor de landelijke proef retourpremies op kleine 
drankverpakkingen; 

 in overleg te gaan met partners in de stad zoals Spaarnelanden, (sport)verenigingen, 
supermarkten, scholen en maatschappelijke organisaties voor mogelijke 
inzamellocaties zodat de proef snel kan starten. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ik steun van harte de GroenLinks-motie over invoering van Diftar voor de 
afvalstoffenheffing, want daarmee kunnen we woonlasten verlagen. Op het sociaal 
domein gebeuren veel goede dingen. Zo komt er eindelijk een woonhotel en een bed-bad-
en-broodvoorziening voor economisch daklozen en uitgeprocedeerde asielzoekers en er 
zijn acht sociale wijkteams gestart. Gezocht wordt naar innovatie in de basisinfrastructuur 
van welzijnsvoorzieningen. Volop kansen, maar er zijn ook nog veel onzekerheden. Wat 
zijn bijvoorbeeld alle gevolgen van de Participatiewet op de lange termijn? We draaien 
aan heel veel knoppen tegelijk waardoor een integraal plaatje lastig te maken is. De 
ChristenUnie vindt dat er meer werk gemaakt moet worden van SMART-criteria van de 
doelen en activiteiten in het sociaal domein en een analyse van wat effectief is en wat 
niet. Het lijkt mij goed dat het college volgend jaar halverwege de collegeperiode een 
thermometer opstelt hoe we er nu voor staan in het sociaal domein die verder gaat dan 
alleen een financiële analyse, maar juist ook ingaat op de te behalen doelen, op de 
menselijke kant. Een innovatief instrument in de transitie van het sociaal domein is 
BUUV. Ik ben in eerdere debatten kritisch geweest over de kosten van dit project. Ik ben 
dit nog steeds, maar ik zie ook de meerwaarde van dit project. De ChristenUnie komt 
daarom vandaag met de initiatiefnota Quick-wins BUUV met concrete 
verbetervoorstellen. Hierin stel ik onder meer voor ook hulpnetwerken van meerdere 
personen die gezamenlijk een ander willen helpen te gaan ondersteunen. Ook stel ik voor 
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een BUUV-meldpunt te maken voor als mensen zich bezorgd maken over een 
wijkgenoot. In andere gemeenten zijn daarmee al positieve ervaringen. Ik wil nog 
opmerken dat er op de gemeentelijke website een meldknop is, waar je over meer dan tien 
zaken meldingen kunt doen over het fysieke domein. Er is geen enkele 
meldingsmogelijkheid voor het sociale domein. Daar is toch echt de balans zoek. De 
ChristenUnie wil ook dat het college alles in het werk stelt om mensenhandel en 
misstanden in de prostitutie tegen te gaan. Veel andere gemeenten hebben hun beleid al 
aangescherpt. Eerder vanavond werd Leeuwarden als voorbeeld genoemd bij de inzet van 
mystery guests. Ook ten aanzien van mensenhandel kunnen we naar deze gemeente 
kijken. Vandaar mijn motie Voorkomen mensenhandel door strakkere regels waarin ik 
een aantal van de voorstellen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en 
Leeuwarden heb overgenomen. Verhoog bijvoorbeeld de minimumleeftijd voor 
prostituees naar 21 jaar, stel een bedrijfsplan verplicht en voer een verbod in om zich 
dwingend te bemoeien met prostituees om zo pooiers te kunnen aanpakken. 
 
Motie Voorkom mensenhandel door strakkere regels 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de Kadernota 2015, 
 
overwegende dat:  

 meerdere gemeenten waaronder Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Leeuwarden 
recent hun Algemene Plaatselijke Verordening hebben aangepast of bezig zijn deze 
aan te passen om, deels vooruitlopend op nieuwe landelijke wetgeving, met lokaal 
beleid scherper te kunnen handhaven in de prostitutiesector om misstanden waaronder 
mensenhandel en loverboypraktijken te voorkomen en te bestrijden; 

 de documentaire ‘Jojanneke in de Prostitutie’ heeft laten zien dat er nog vaak 
misstanden samenhangen met prostitutie; 

 
verzoekt het college: 

 dit najaar met voorstellen te komen om de APV-regels rond mensenhandel en 
prostitutie te actualiseren en waar nodig aan te scherpen waaronder: 

− verhogen van minimumleeftijd voor prostituees naar 21 jaar; 

− een verplicht bedrijfsplan voor alle prostitutie- en escortbedrijven inclusief eisen 
waaraan dit bedrijfsplan dient te voldoen gericht op verbetering van de rechten van 
prostituees, het voorkomen van mensenhandel en bescherming van de veiligheid en 
gezondheid; 

− een verbod op het zich dwingend bemoeien met prostituees, een maatregel die met 
name gericht is op pooiers; 

− de verplichting voor alle seksinrichtingen en escortbedrijven zich te houden aan de 
landelijk vastgestelde hygiënerichtlijnen; 

− een beperkte geldigheidsduur voor vergunningen van minimaal een jaar en 
maximaal drie jaar met mogelijkheid deze te verlengen om zo de vergunningen up-
to-date te houden. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan de woningmarkt. Er is een grote vraag naar woningen in Haarlem terwijl er de 
afgelopen jaren door de crisis heel weinig is gebouwd. Langzamerhand komen projecten 
weer op gang, maar er wordt heel weinig gebouwd voor de laagste inkomens. Bij 
verschillende recente Haarlemse projecten hebben woningbouwcorporaties nieuwe 
sociale huurwoningen vervangen door sociale koop of vrije sector. Wat gaat het college 
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doen om ook voldoende goedkope sociale huurwoningen te realiseren? In Almere is de 
gemeente niet langer gaan wachten op corporaties maar heeft projectontwikkelaars 
uitgedaagd sociaal te bouwen. De gemeente geeft een kleine stimuleringssubsidie en biedt 
grond aan tegen een redelijke prijs en ontwikkelaars worden uitgedaagd innovatief te zijn 
en met onorthodoxe oplossingen te komen. De uitdaging: bouw duurzame woningen van 
maximaal 550 euro inclusief alle energielasten. En wat blijkt: dit is realiseerbaar. 
Ontwikkelaars staan in de rij voor dit project. Is dit niet ook een goed idee voor Haarlem? 
In mijn motie Goedhuurwoningen in Haarlem stel ik samen met PvdA, GroenLinks, Trots 
Haarlem, OPHaarlem en Actiepartij voor om snel ook een proef in Haarlem te doen. 
 
Motie Goedhuurwoningen in Haarlem 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de Kadernota 2015, 
 
overwegende dat: 

 er in Haarlem grote vraag is naar betaalbare sociale huurwoningen; 

 corporaties de laatste jaren wel hebben doorgebouwd maar dat in meerdere plannen 
sociale huurwoningen zijn vervangen door woningen in andere segmenten (sociale 
koop/vrije sector); 

 bovendien veel nieuwbouw sociale huurwoningen door woningbouwcorporaties 
worden gerealiseerd voor een kale huur net onder de liberaliseringsgrens (700 euro) 
wat voor veel huurders met een laag inkomen ondanks de huurtoeslag een hoog 
bedrag is; 

 Almere projectontwikkelaars heeft uitgedaagd om in ruil voor een kleine 
stimuleringssubsidie (1500 euro per woning) en een redelijke grondprijs door 
innovatieve en onorthodoxe bouwmethoden zogenaamde goedhuurwoningen te 
ontwikkelen die zo duurzaam zijn dat de totale woonlasten inclusief energie uitkomen 
op maximaal 550 euro; 

 projectontwikkelaars voor dit project in de rij staan en inmiddels vijf ontwikkelaars 
zijn geselecteerd om hun plannen verder uit werken wat mogelijk op korte termijn 
gaat leiden tot 200 tot 350 woningen die voldoen aan de gestelde eisen; 

 
verzoekt het college: 

 mogelijkheden te onderzoeken om naast woningcorporaties ook marktpartijen te 
betrekken bij de ontwikkeling van betaalbare sociale huurwoningen in de gemeente, 
daarbij de ervaringen in Almere te betrekken en te onderzoeken hoe een dergelijke 
aanpak zich kan verhouden tot de lopende afspraken met de woningcorporaties; 

 de raad dit najaar een plan van aanpak te presenteren om te komen tot meer 
nieuwbouw van sociale huurwoningen in Haarlem en in dat plan te bezien of ook in 
Haarlem een proef kan starten met goedhuurwoningen met als richtprijs woonlasten 
(huur+energie) van maximaal 550 euro per maand; 

 indien een dergelijke proef realiseerbaar is in Haarlem in de programmabegroting 
2016 ruimte te zoeken voor een stimuleringssubsidie voor deze proef welke 
bijvoorbeeld kan worden gedekt uit de gereserveerde budgeten voor stedelijke 
vernieuwing. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De heer SMIT: U hebt het over een bedrag van 550 euro per maand inclusief energie. U 
weet dat de woningen die je op die manier neerzet, vaak energieneutraal werken, dus in 
feite haast geen energie gebruiken? 
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De heer VISSER (ChristenUnie): Deze proef laat nadrukkelijk vrij of de energielasten 
laag zijn met iets minder bouwmaatregelen of nul energielasten met heel intensieve 
bouwmaatregelen. Partijen worden uitgedaagd dat te optimaliseren. Dat gebeurt met 
onorthodoxe methoden. Dus zoek de randen van het bouwbesluit op. Gaat bijvoorbeeld 
met hout bouwen in plaats van met steen. Er zijn tal van creatieve oplossingen mogelijk. 
Twintig ontwikkelaars hebben zich aangemeld en er zijn er nu vijf geselecteerd. Er 
komen een paar honderd woningen.  
 
De heer SMIT: Maar er staat al een aantal van die woningen dat in twee weken klaar is en 
energie nul zijn. Die worden inmiddels al bewoond. Het is voor mij een extra 
ondersteuning van de pilot, want het kan dus al? 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Ja, het kan dus al, maar het gebeurt te weinig. Wij 
willen op deze manier prikkelen nieuwe partijen op de markt te krijgen. Hopelijk prikkelt 
het ook de woningbouwcorporaties. 
 
De VOORZITTER: Gaat u verder, mijnheer Visser. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Vanavond is de Hof van Egmond al langs geweest, 
maar daarover werd verschillend gedacht.  
De ChristenUnie sluit zich van harte aan bij alle opmerkingen over het goed monitoren 
van de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente bijvoorbeeld bij de Sociale 
Dienst. Ook de communicatie moet beter zodat het aantal bezwaarschriften omlaaggaat. 
Is het college bereid nog dit jaar met een voorstel te komen om de dienstverlening lean te 
maken om toch een Engelse term te gebruiken? Het college wil volop inzetten op 
digitalisering van de dienstverlening. Dat kan kosten besparen en tegelijk de overheid 
toegankelijker maken voor burgers. We hebben inmiddels een mooie website maar 
wanneer gaan we de volgende stap zetten? Volgens mij gaan we met de beperkte extra 
middelen in de Kadernota de ambities van het college niet redden. Waar blijven de 
concrete voorstellen en de financiële onderbouwing? Ik heb deze week een test gedaan. Ik 
wilde graag digitaal participeren. Hoe mooi onze website ook is, het viel vies tegen. Bij 
veel projecten zoals Masterplan Entree en Frankrijklaan ontbreken de stukken en worden 
mensen ouderwets doorverwezen naar het stadskantoor. Bij Schalkstad staat er een niet 
meer werkende link naar een pagina op gemeentebestuur.haarlem.nl. Bij weer een ander 
project wordt verwezen naar een commissievergadering, maar zonder een link. Ook als de 
gemeente een persgericht online zet, ontbreken de bijbehorende stukken. En een 
zienswijze indienen? Ook dat kan vaak niet digitaal maar alleen met tante post. Bij 
sommige projecten wordt wel een e-mailadres gegeven, maar het lijkt mij dat het college 
is het coalitieprogramma met een interactieve website toch meer bedoelde dan dat. In 
mijn motie Digitaal participeren daag ik samen met Trots Haarlem en OPHaarlem het 
college dan ook uit de digitale participatie snel op orde te brengen. 
 
Motie Digitaal participeren 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de Kadernota 2015, 
 
overwegende dat: 

 in het Coalitieprogramma Samen Doen! 2014-2018 is aangekondigd dat de komende 
tijd bijzondere aandacht wordt gegeven aan de inzet van sociale media, een 
interactieve website en digitale dienstverlening; 
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 bij veel projecten van de gemeente Haarlem op de website van de gemeente zowel bij 
nieuwsberichten als op de projectpagina’s regelmatig de bijbehorende 
projectdocumenten (plannen, ontwerpen, etc.) ontbreken waarbij wordt verwezen naar 
de balie op het stadskantoor; 

 het bij veel projecten nog niet mogelijk is op de gemeentelijke website zienswijzen 
digitaal in te dienen; 

 als reageren wel mogelijk is hierbij alleen wordt verwezen naar een e-mailadres 
waardoor zienswijzen niet in een gestructureerde vorm binnenkomen en verwerking 
tijdrovend is; 

 er nog geen concrete plannen zijn uitgewerkt voor een interactieve website; 
 
verzoekt het college: 

 bij de programmabegroting 2016 te komen met een concrete uitwerking voor de 
plannen voor een interactieve website die voor burgers participatie vergemakkelijkt en 
voor de gemeentelijke organisatie bijdraagt aan een efficiëntere verwerking van 
participatie. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De gemeente heeft trouwens wel erg veel websites. Je hebt haarlem.nl, 
gemeentebestuur.haarlem.nl, degroenemug.nl, samenvoorelkaar.nl, haarlem.buuv.nu, 
lokethaarlem.nl en ik zal er vast nog wel een paar vergeten hebben. Die hebben allemaal 
hun eigen beheersysteem. En dan is nog een waaier aan sites bij andere organisaties zoals 
detafelvanx.nl. Veel van deze sites hebben weinig bezoekers. Dit moet efficiënter. In mijn 
motie Visie op waaier internetsites pleit ik samen met GroenLinks, Trots Haarlem en 
OPHaarlem voor een visie op het internetbeleid van de stad. Moeten we een site als 
samenvoorelkaar.nl niet gewoon opheffen en integreren in de Haarlem portal? En als we 
toch een nieuwe digitale sociale kaart gaan maken ter vervanging van lokethaarlem.nl 
waarom integreren we deze dan niet gelijk in de gemeentelijke website?  
 
Motie Visie op waaier internetsites 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de Kadernota 2015, 
 
overwegende dat: 

 de gemiddelde Nederlander maar een beperkt aantal websites regelmatig bezoekt en 
verder vooral informatie zoekt via zoekmachines; 

 de gemeente een groot aantal websites beheert waaronder: haarlem.nl, 
gemeentebestuur.haarlem.nl, haarlem.buuv.nu, samenvoorelkaar.nl, degroenemug.nl, 
lokethaarlem.nl; 

 de gemeente daarnaast direct of indirect als belangrijke financier is betrokken bij een 
aantal andere websites zoals haarlemmarketing.nl en detafelvanx.nl; 

 de bezoekersaantallen van een aantal van deze sites laag zijn; 

 de meeste van deze sites een eigen content management systeem hebben waardoor 
beheerkosten hoger zijn en informatie op bijvoorbeeld lokethaarlem.nl of 
gemeentebestuur.haarlem.nl niet te vinden is in de zoekmachine van haarlem.nl; 

 het bereik kan worden vergroot en de kosten kunnen worden verlaagd door integratie 
van (de informatie van) deze sites op www.haarlem.nl; 

 het met moderne content management systemen mogelijk is meerdere sites  
te bedienen waarbij vormgeving en structuur van deze sites kan verschillen en 
tegelijkertijd content op de verschillende sites kan worden gedeeld; 

http://www.haarlem.nl/
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 het college voornemens is de digitale sociale kaart (lokethaarlem.nl) te vernieuwen, 
wat een uitgelezen kans is om deze informatie beschikbaar te stellen via 
www.haarlem.nl; 

 
verzoekt het college: 

 een visie te ontwikkelen op de toekomst van de verschillende websites in beheer van 
de gemeente of waarvan de gemeente de grootste financier is met als doel een 
efficiënter beheer en een groter bereik; 

 hierbij in ieder geval te onderzoeken: 
- of de websites lokethaarlem.nl, groenemug.nl, samenvoorelkaar.nl en 

haarlemmarketing.nl in de gemeentelijke website kunnen worden geïntegreerd, 
eventueel met behoud van een thematische portal en/of subdomein (bijvoorbeeld 
loket.haarlem.nl); 

- vermindering van het aantal content management systemen door onder meer een 
mogelijkheid om via het centrale content management systeem van haarlem.nl snel 
en goedkoop tijdelijke themasites of thema-pagina’s op te richten; 

- een afwegingskader voor de start van nieuwe websites. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ik kom tot mijn afronding. Er liggen van veel fracties mooie ideeën op tafel, ik tel al zo’n 
zeventig moties en amendementen. Ik ben benieuwd naar de ambities van dit college en 
ik wens het college de komende maanden veel creativiteit om de plannen uit te werken in 
de begroting en Gods zegen bij het besturen van de stad. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Visser. Dan schakelen we door naar de heer 
Van den Raadt van Trots. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Meestal als ik ga staan, verwachten mensen dat het 
allemaal heel leuk en grappig wordt. Nou, helaas, dat zit er niet in. Ik kan wel iets 
vertellen over een Kadernota. Een Kadernota is een stuk waarin je opschrijft hoe het zou 
moeten zijn maar in de praktijk blijkt het soms wat anders te gaan. Wanneer zou Haarlem 
klimaatneutraal moeten zijn? Dat is een vraag, u mag antwoorden. 2020? 2030? Dat is 
‘m, 2030. We hebben het natuurlijk heel vaak over participeren, maar wie heeft in de 
afgelopen twee weken melding gemaakt van het kraantje in de wc dat flink lekt? 
Niemand. Dat bedoel ik. Papier is geduldig, maar actie is moeilijk. U weet dat Trots 
Haarlem het altijd wel een beetje anders doet dan andere partijen. Wij hebben ons 
partijprogramma laten maken door de burgers en ik ga nu een stuk voorlezen dat is 
ingebracht door een heel actief bij Haarlem betrokken burger. Op sommige dingen is hij 
echter wat minder trots. Trots Haarlem besteedt in haar bijdrage voor de behandeling van 
de Kadernota aandacht aan twee aspecten, te weten de schuldreductie en het sociaal 
domein. “Afgelopen weekend bladerde ik” – dus dat ben ik niet – “in de Kadernota’s van 
de afgelopen jaren. De nota’s zijn aan de ene kant verzamelingen van wensenlijstjes van 
zaken die de gemeenteraad graag gedaan ziet worden en aan de andere kant zaken die niet 
meer gedaan hoeven worden, de bezuinigingen.” De begroting is een afgeleide van de 
Kadernota. Na afloop van het begrotingsjaar zien we het financieel resultaat in de 
jaarrekening en de af- en toename van de schuldenlast geeft weer of er een positief 
resultaat is. De jaren voor 2014 worden gekenmerkt door negatieve resultaten. Het 
afgelopen jaar was er voor het eerst in lange tijd een afname van de schuldenlast. 
Ondanks die afname is de schuldenlast ten opzichte van de gemeentelijke inkomsten nog 
steeds onacceptabel hoog. In VNG-termen komt Haarlem uit de rode zone en verkeert 
zijn nu in de bovenste, oranje zones. Nu vind ik persoonlijk oranje wel een heel mooie 
kleur. In de Kadernota doet het college het voorstel de schuldenlast in een aantal jaren af 
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te bouwen tot een acceptabel niveau. Dat acceptabel niveau is het ogenblik dat de 
nettoschuld maximaal gelijk is aan de gemeentelijke inkomsten. In dat doel kan Trots 
Haarlem zich vinden. Waar Trots Haarlem zich niet in kan vinden is het middel dat het 
college voorstelt. Het college wil de schuldenlast jaarlijks afbouwen met zo’n 5 miljoen 
euro naar uiteindelijk 450 miljoen euro. Dit middel is arbitrair. Het gaat namelijk niet om 
het bereiken van de schuldenlast van 450 miljoen euro, maar om het bereiken van een 
netto schuldquote van 100%, zijnde het ogenblik dat de nettoschuld in evenwicht is met 
de inkomsten. Haarlem kan er taken bij krijgen, taken kunnen verdwijnen en er kunnen 
wijzigingen plaatsvinden binnen het gemeentefonds. Dit alles vindt zijn weerslag in de 
inkomsten en daarmee in de netto schuldquote. Een voorbeeld. Stel dat Haarlem een extra 
taak krijgt met 100 miljoen euro extra middelen. Op dat ogenblik hoeft er niet meer 
gesproken te worden over schuldreductie want het doel is dan nagenoeg bereikt, zijnde 
een evenwicht tussen netto schuld en inkomsten. Graag verneemt Trots Haarlem van de 
wethouder of hij het met ons eens is dat het afbouwen van de schuldenlast beter 
rechtstreeks gekoppeld kan worden aan de netto schuldquote. Dat betekent dat we niet 
meer spreken over een jaarlijkse schuldreductie van 500 miljoen euro, maar over een 
percentuele afbouw over de netto schuldquote. Uiteraard heeft dat ook gevolgen voor de 
opbouw van de begroting. De begroting gaat minder over de wensenlijstjes van de 
gemeenteraad, maar over de mogelijkheden die overblijven na de afbouw van de netto 
schuldquote. Het gaat dan meer over de percentuele verdeling van de overblijvende 
gelden over de beleidsvelden. Mocht de wethouder zich niet kunnen vinden in een 
koppeling van de netto schuldquote, dan komt Trots Haarlem mogelijk met een 
amendement op de Kadernota. Een ander hoofdstuk binnen de Kadernota is het sociaal 
domein en dan met name de daarbij behorende financiën. Trots heeft het gevoel dat niet 
alle financiële risico’s worden onderkend en dat de monitoring van deze nieuwe 
gemeentelijke tak van sport onvoldoende is ontwikkeld. Het college dient zich te houden 
aan de wet- en regelgeving, dus ook aan de gemeentelijke regelgeving rond 
huishoudelijke ondersteuning. Bij de behandeling van de bezwaarschriften tegen het 
aanpassen van het aantal uren huishoudelijke ondersteuning heeft het college erkend dat 
er geen deugdelijk onderzoek naar de huishoudelijke ondersteuning heeft plaatsgevonden. 
En het college erkent dat de resultaten van dat onderzoek niet zijn teruggekoppeld naar de 
mensen die gekort zijn op de huishoudelijke ondersteuning en dat het college ten onrechte 
een en ander niet heeft vastgelegd in de gemeentelijke besluiten. Afgelopen weekend 
heeft Trots Haarlem artikel 38-vragen gesteld over hoe het komt dat de interne controllers 
niet hebben gemerkt dat er afgeweken wordt van wettelijke en lokale regelgeving. Niet 
alleen in Haarlem gaat het fout. Uit artikelen in Binnenlands Bestuur van afgelopen week 
blijkt dat meer gemeenten onvoldoende Wmo-zorg aan hun inwoners verstrekken. 
Uitspraken van Bezwarencommissies, van colleges van burgemeester en wethouders 
alsmede van rechters bevestigen dat beeld. Tal van gemeenten moeten volgens 
Binnenlands Bestuur meer huishoudelijke ondersteuning verstrekken dan hun 
gemeentelijk budget toelaat. Van een organisatie voor belangenbehartiging heb ik 
begrepen dat het voor Haarlem wel eens zou kunnen gaan om een extra Wmo-uitgave van 
5 miljoen tot 8 miljoen euro per jaar. Dit lijkt Trots Haarlem voldoende reden voor de 
gemeenteraad om besluitvorming en financiën rond de Wmo te monitoren. Graag 
vernemen wij van de wethouder of de tekst in de Kadernota op bladzijde 9, paragraaf 
2.2.1 plus de sociaal onder hoofdkoers de tweede zin als volgt aangepast kan worden: Het 
is gelukt om burgers van Haarlem per 1 januari 2015 continuïteit van de zorg te bieden en 
er wordt continu gemonitord of er geen burgers tussen wal en schip vallen en of de 
financiële kaders voldoende zijn. Van de resultaten van deze monitoren wordt de 
gemeenteraad per kwartaal op de hoogte gesteld. Over belangrijke ontwikkelingen wordt 
de gemeenteraad direct geïnformeerd. Mocht het college niet bereid zijn om deze tekst 
aan te passen, dan zullen wij met een amendement komen. Tot zover.  
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Dan ga ik nu mijn moties behandelen. Wij hebben een motie over een dubbele stem voor 
direct omwonenden. Je ziet dat de participatie af en toe redelijk goed gaat, maar wij 
hebben de laatste tijd natuurlijk dat voorval in Spaarndam gemerkt. Degenen die aan die 
dijk wonen waren teleurgesteld over de inspraak, terwijl toch een meerderheid zijn stem 
had kunnen laten horen. Ik roep het college op om te onderzoeken of er een manier is 
waardoor direct omwonenden iets meer te zeggen hebben dan mensen die een paar wijken 
verderop wonen en voor de rest weinig last van dat onderwerp ondervinden. We dienen 
de motie samen met OPHaarlem in. 
 
Motie De raad stelt de kaders: Dubbele stem voor direct omwonenden 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de Kadernota 2015, 
 
overwegende dat: 

 participatie in het verleden nog wel eens fout ging of voor flinke verbetering vatbaar 
was; 

 we als Haarlem tegenwoordig al flink op de goede weg zijn; 

 we van voorbeelden in de praktijk kunnen leren; 

 dat het niet handig is om per geval en ad hoc dingen met betrekking tot de inspraak te 
verbeteren maar dit beter structureel kan; 

 als we dan toch een voorbeeld moeten noemen we recentelijk hebben gezien dat bij de 
inspraak van de dijk van Spaarndam er wel prima inspraak was geweest door 
verschillende belanghebbenden, maar de direct betrokkenen aan de dijk zelf niet 
tevreden waren met het resultaat van de inspraak; 

 er in het geval van Spaarndam een verscheidenheid aan belanghebbenden heeft 
ingesproken en deze allemaal dezelfde waarde werd toegekend; 

 
verzoekt het college: 

 te overwegen om direct betrokkenen bij een onderwerp een dubbele stem te geven bij 
participatierondes ten opzichte van betrokkenen die in veel mindere mate als direct 
betrokkenen kunnen worden gezien. En met dit voorstel naar de raad te komen en aan 
de participatieraad voor te leggen.(in dit geval dus de mensen die direct aan de dijk 
wonen ten opzichte van de mensen in wijken verderop en slechts een paar keer per dag 
over de dijk rijden). 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan heb ik nog een mooi dingetje over leges, eerlijk is eerlijk. Daarbij verzoekt Trots 
Haarlem het college leges te hanteren die gebaseerd zijn op de werkelijke kosten en 
jaarlijks slechts te corrigeren met de inflatie. We dienen de motie samen met OPHaarlem 
in. 
 
Initiatiefvoorstel leges: eerlijk is eerlijk 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 
in beraadslaging over de Kadernota 2015, 
 
constaterende dat: 

 een gemeente die van zichzelf een open, transparante, eerlijke en betrouwbare partner 
van haar inwoners wenst te zijn leges hanteert die gebaseerd zijn op de werkelijk 
gemaakte kosten; 
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verzoekt het college: 

 leges te hanteren die gebaseerd zijn op de werkelijke kosten en jaarlijks slechts te 
corrigeren met de inflatie. 

 
 En gaat over tot de orde van de dag. 
 
En dan over gescheiden afval. Wat levert dat op. We hebben nu in de mooiste wijk van 
Haarlem, en dat is de Boerhaavewijk, een project lopen waarbij je papier en plastic 
gescheiden kunt ophalen. Dat is allemaal prima. Je hebt een enorme oranje-blauwe bak in 
je tuin staan. Als de kosten en de baten goed in de gaten worden gehouden en als blijkt 
dat dit uiteindelijk voordeliger is voor de gemeente Haarlem, kan de gemeente op een 
bepaalde manier de inwoners die daar zo hard hun best voor doen dan belonen? We 
dienen de motie samen met OPHaarlem in. 
 
Initiatiefvoorstel Gescheiden afval, het levert wat op 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 
in beraadslaging over de Kadernota 2015, 
  
overwegende dat: 

 er in sommige delen van Haarlem een proef loopt met het gescheiden ophalen van 
afval door middel van de oranjeblauwe plastic/papierrolcontainer; 

 je vroeger bij het inleveren van oud papier bij de oud papier boer daar geld voor kreeg; 
 

mede wetende dat: 

 de wetenschap iets voor een beter milieu te doen erg nobel is, maar voor sommigen 
ook de afweging gemaakt wordt om met dit soort projecten mee te doen, gebaseerd op 
financieel economische gronden; 

 Haarlemmers die meedoen aan het gescheideninzamelenproject, behalve een enorm 
grote oranje-blauwe rolcontainer in hun tuin hebben staan, ook extra handelingen 
moeten verrichten om het afval te scheiden; 

 het principe transparant en gezamenlijk altijd een goed uitgangspunt is; 
 
verzoekt het college: 

 om de baten en kosten van het gezamenlijk afvalscheidenproject nauwlettend in de 
gaten te houden; 

 de raad te informeren wanneer het punt is bereikt dat er een positief saldo is en met 
een voorstel te komen hoe een deel van dat positieve saldo, onder de 
verantwoordelijke Haarlemse inwoners verdeeld kan worden als dank voor de 
getoonde inzet; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan heb ik nog over de Kadernota zelf een mooie motie en dat is Kadernota en 
Jaarverslag, wat ben je mooi, maar kritiek is gratis advies en van fouten valt veel te leren. 
Die doen we ook samen met OPHaarlem. Het valt mij op dat alles prima blijkt te zijn als 
je de Kadernota leest en je hebt er niet veel verstand van. Maar af en toe denk je dat er 
toch ook wel eens iets zal zijn fout gegaan. Wij hebben natuurlijk niets aan een 
ambtenarencultuur waarbij ambtenaren proberen fouten te verdoezelen en dan niet alleen 
ambtenaren, maar iedereen die hier in het ambtelijk apparaat werkzaam of betrokken is. 
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Het lijkt mij dan ook verstandig dat fouten expliciet worden gemeld, zodat we daarvan 
structureel iets kunnen leren. 
 
Motie Kadernota en Jaarverslag, wat ben je mooi, maar kritiek is gratis advies en van 
fouten valt veel te leren 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de Kadernota 2015, 
 
overwegende dat: 

 de Kadernota er weer zeer mooi uitziet; 

 de Kadernota vooral vrolijke smilies  laat zien en slechts 3 neutrale  
(bladzijde 81 t/m bladzijde 85); 

 in zijn geheel de tekst in de hoofdstukken positief is en vooral aandacht schenkt aan 
wat er goed ging, wat er fout ging wordt vaak zijdelings benoemd; 

 
mede overwegende dat: 

 fouten maken menselijk is; 

 van fouten geleerd kan worden zeker om op een structurele wijze deze fouten in de 
toekomst te voorkomen; 

 niemand, zowel de ambtenaren als de raadsleden, als wel het college van B en W 
gebaat is bij een angstcultuur, waarbij men ongemakkelijk over fouten of vergissingen 
praat of zelfs probeert die te verbloemen; 

 
verzoekt het college: 

 duidelijk uit te spreken dat het principe Waar gewerkt wordt, kunnen fouten gemaakt 
worden ondersteunt en dat in de Kadernota duidelijker terug te lezen is, behalve wat er 
goed ging of beter kon, wat (echt) fout ging. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan hebben wij nog een motie over geen geheim van geheime stukken, samen met 
OPHaarlem. We hebben vaak gezien dat we hier de raad beginnen – we hebben 
afgesproken en daarover hebben we ook een mooie workshop gehad over de regels met 
geheime stukken – en dat er dan wordt gevraagd of er nog geheime stukken zijn. Dan 
wordt gezegd dat dat niet het geval is en halverwege duikt er wel weer een geheim stuk 
op. Het lijkt Trots Haarlem handig dat we dat gewoon in de agenda opnemen en dat we 
de agenda beginnen met de vraag ‘zijn er nog geheime stukken ja of nee?’ en dan kunnen 
we verder. 
 
Motie De raad stelt de kaders Geen geheim van geheime stukken  
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de kadernota 2015, 
 
overwegende dat: 

 de raad bij een raadsvergadering geheime stukken die langs zijn gekomen sinds de 
vorige raad moet bekrachtigen; 

 dit tot op heden nog niet vlekkeloos verloopt; 

 structuur en het maken van geheime stukken als vast punt in de raad een goed middel 
kan zijn om het bekrachtigen niet te vergeten een goed middel kan zijn; 
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 het maken van het melden van geheime stukken na de notulen en mededelingen in de 
raad als vast punt op de agenda weinig moeite kost maar veel oplevert; 

 
verzoekt het college: 

 om degenen die over het vast stellen van de agenda van de raad gaat (en misschien is 
dat de raad zelf wel) de opdracht te geven het melden en bekrachtigen van geheime 
stukken als vast agenda punt bovenaan op te nemen. 

 
 En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan komen we bij de motie Burgertop in Haarlem en die dienen we samen met 
OPHaarlem in. In Amsterdam is succesvol een burgertop geweest, zeer inspirerend, 
waarbij burgers ideeën konden aandragen over hoe het anders kan. Ik heb via mijn 
favoriete medium Twitter contact gehad met de Burgertop in Amsterdam en zij zijn 
bereid hier langs te komen. Mijn enige vraag aan het college is of het bereid is deze 
mensen officieel uit te nodigen. Gebeurt dat op de ouderwetse manier, dan kost dat een 
postzegel. Trots Haarlem is bereid die postzegel zelf te betalen. 
 
Motie Burgertop in Haarlem  
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 
in beraadslaging over de Kadernota 2015, 
  
overwegende dat: 

 in Amsterdam op 6 juni 2015 een succesvolle burgertop heeft plaatsgevonden; 

 op een burgertop inwoners van de stad bij elkaar komen en met hun gezamenlijke 
denkkracht kijken hoe dingen anders kunnen; 

 dit een prachtig voorbeeld is van participatie; 

 de gegenereerde ideeën van grote waarde voor Haarlem zijn;  
 
verzoekt het college: 

 nu de burgertop in Amsterdam een ronde langs de stadsdelen doet om de resultaten 
van de burgertop te presenteren en hun leerpunten over aanpak te delen, deze ook in 
Haarlem uit te nodigen om hier hun verhaal te komen doen ter inspiratie. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan hebben we nog een motie over parkeergarage De Kamp, samen met OPHaarlem. 
Daar gaan in september mooie dingen plaatsvinden. Laten we dan doorpakken en laten 
we op het dak dan het project dakas, de vergroening van het dak, realiseren. We zouden 
het hoofdkantoor van de buurtfietsenstallingen in de garage kunnen creëren, want daar is 
nu een hok dat alleen als opslag wordt gebruikt. Een mooi centraal punt. Daarmee krijgen 
de buurtfietsen ook weer een impuls en we kunnen daar – en daarmee heb ik al 
verschillende enthousiaste mensen bezig gezien – iets moois creëren als het 
Oranjefietsenplan. Dan pak je daar de fiets en ga je verder de stad in. 
 
Motie Parkeergarage De Kamp, de groene trots van Haarlem 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de Kadernota 2015, 
 
overwegende dat: 
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 parkeergarages in Haarlem niet volledig bezet worden; 

 er in omliggende gemeenten ontwikkelingen gaande zijn zoals bijvoorbeeld Sugar 
City in Halfweg die de aantrekkelijkheid van Haarlem kunnen bedreigen en nog meer 
leegstand in de garages kunnen veroorzaken; 

 het plan is om in ieder geval bij parkeergarage De Kamp iets baanbrekends te gaan 
doen die het tij kan keren, namelijk een proef met betaald parkeren per minuut; 

 de garage De Kamp zich leent voor meer innovatieve ideeën; 
 
mede wetende dat: 

 parkeren in garages voor elektrische auto’s extra aantrekkelijk kan zijn wanneer er 
voldoende oplaadpunten zijn. Zo kan een deel van de begane parkeerlaag volledige 
voorzien worden van laadpunten; 

 parkeren in garages extra aantrekkelijk gemaakt kan worden als er in de garage zelf 
ook iets te doen is: vergroening van het dak van de garage door middel van het project 
De dakas een mogelijkheid is; 

 het hoofdkantoor van de buurtfietsenstallingen in De Kamp gecreëerd kan worden, 
wegens zijn centrale ligging; 

 het waarschijnlijk een heerlijk genoegen moet zijn wanneer je na het parkeren verder 
de stad in kunt op een fiets van het Oranjefietsenplan; 

 
verzoekt het college: 

 te onderzoeken of er binnen de gemeente, de provincie, Den Haag of Europa 
subsidiegeld beschikbaar is voor bovengenoemd project en dit terug te koppelen aan 
de raad, zodat de raad daarna kan bepalen of het hele plan of deelaspecten wel of niet 
de voorkeur hebben om te worden uitgevoerd. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
We hebben lang moeten wachten op dit kindje van Trots. En bij de geboorte was het 
zoiets van, ja, knap kind, en natuurlijk hou je van je kind maar gelukkig komt er 
uitbreiding in de familie van Trots Haarlem dus hier is de motie Toekomstwijk. Ook die 
motie dienen we in met OPHaarlem en met de ChristenUnie. Wat de ChristenUnie zo net 
ook al zei, zou prima passen in de toekomstwijk. Waarom heet het de toekomstwijk? 
Omdat het in de Boerhaavewijk, Meerwijk, Europawijk, Schalkwijk en al die dingen 
plaatsvindt. Het gaat over het LJC-2 terrein. Dat staat nu leeg, dat is nu leeg. Voor de rest 
gebeurt er niets mee. Mijn oproep is: geef Haarlem een nieuwe impuls. We hebben nu het 
3D-verhaal, maar het kan natuurlijk nog veel beter in Haarlem. Zorg dat daar alle nieuwe 
ideeën op het gebied van woningbouw zijn. En dan kent u mijn oude verhaal van het 
piepschuimen huis nog wel uit 2011 en we hebben ook het project Anders wonen op 
water wat helemaal klimaatneutraal gebeurt. En dan zijn er in Hoofddorp strooien huizen 
en andere zaken. Laten we die allemaal combineren op dat terrein zodat geïnteresseerde 
burgers daar kunnen langsgaan om te kijken wat de laatste ontwikkelingen zijn en laat ze 
daar nieuwe informatie opdoen. 
 
Motie Toekomstwijk 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de Kadernota 2015, 
 
overwegende dat: 

 kosten voor wonen nog steeds een groot deel van iemands inkomen betreft; 

 de huurprijs van sociale woningen van 680 naar 710 euro is gegaan; 



   22 juni 2015 99  
 
 
 
 
 

 er nog steeds geen grote doorbraken zijn of worden toegepast om het bouwen van en 
wonen in woningen significant goedkoper te krijgen; 

 Haarlem op innovatiegebied wel een voorlopersrol voor zichzelf ziet, bv bij het 3D-
printenverhaal; 

 er inmiddels verschillende revolutionaire projecten zijn, waarbij men huizen bouwt 
van piepschuim, stro, en 3D geprint. Ook woont men ‘anders op water’ waarbij 
ultrahoge isolatiewaardes worden gehaald met gerecycled en herbruikbare 
grondstoffen; 

 de naam toekomstwijk heel treffend is en zeer toepasselijk tussen de andere wijken: 
Boerhaavewijk, Meerwijk, Parkwijk en Europawijk; 

 bovenstaande goed zou passen onder het kopje ‘Bovenlokaal: de Agenda Stad’ op 
bladzijde 14; 

 
verzoekt het college: 

 te onderzoeken of het voormalig LJC-2-terrein (of een ander kavel) dat nu of in de 
toekomst braak ligt gebruikt in samenspraak met bovengenoemde projecten kan 
worden als proefterrein voor om al deze vernieuwende woningbouwideeën en zo 
projecten samen te brengen, zodat de Haarlemse bevolking hier kennis van kan nemen 
en de stad Haarlem hier weer nieuwe impulsen van krijgt en zich verder op de kaart 
zet als voorloper van vernieuwende ideeën. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan het tweede kind. Het is natuurlijk lastig om aan te geven van welk kind je meer 
houdt, maar ik denk dat de Toekomstwijk en het Oranjefietsenplan een tweeling wordt. Ik 
ben bij de motie Het Oranjefietsenplan aangekomen en die dienen we in samen met 
OPHaarlem. Eindeloos lang is er een partij in Haarlem die aangeeft dat er subsidiegeld 
opgehaald zou kunnen worden. Dat is mijn collega Visser. En aan de andere kant is er een 
partij die tot vervelends aan toe, te pas en te onpas, het Oranjefietsenplan roept en dat ben 
ikzelf. Het plan houdt in: fietsen repareren en à la het Parijse fietsenverhuursysteem Vélib 
het systeem in Haarlem invoeren. Wat vraag ik hier? Nee, geen geld, want dat is op. Als 
je geen dekking hebt, zul je er zo weer een jaar of vijf op moeten wachten, dus dat doe ik 
niet meer. Ik vraag gewoon of het college kan kijken of er voor dit project subsidie in 
Den Haag of hier, of in de provincie of in Europa beschikbaar is zodat we daarmee aan de 
slag kunnen.  
 
Motie Het Oranje fietsenplan 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de Kadernota 2015, 
 
overwegende dat: 

 een partij in Haarlem vaak aangeeft dat Haarlem meer subsidie geld zou kunnen 
binnenhalen; 

 een andere partij het al tijden, tot bijna vervelends aan toe, over het ‘Oranje 
fietsenplan heeft’; 

 
wetende dat:  

 het Oranje fietsenplan inhoudt dat: 
- weesfietsen en wrakfietsen, ook met behulp van burgers, geïdentificeerd kunnen 

worden, 
- door Paswerk worden opgehaald, 
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- fietsen die in te slechte staat zijn en die niet door een eigenaar worden 
teruggehaald, worden verkocht (eventueel als oud ijzer), 

- dat fietsen die in betere tot goede staat zijn, worden opgeknapt door middel van een 
meester-gezeltraject (leer werk) waarbij er in een soort stagetraject een vak geleerd 
wordt en werkervaring op wordt gedaan onder begeleiding van een vakman (v/m); 

- dat de werkplek waar deze fietsen worden opgeknapt bijvoorbeeld onder de 
Schoterbrug kan zijn, maar ook in parkeergarage De Kamp of een andere plek, 

- dat van de opgeknapte fietsen duidelijk wordt gemaakt dat ze tot het Oranje 
fietsenplan behoren door ze oranje te spuiten en eventueel van het Haarlemlogo te 
voorzien, 

- dat daarna de fietsen à la het Parijse fietsenverhuur systeem ‘Velib’ hun intrede 
doen in Haarlem, waarbij op goed bereikbare plekken in de stad ( openbaar vervoer 
en/of auto) ophaal/inleverpunten worden gecreëerd.  

 
verzoekt het college: 

 te onderzoeken of er binnen de gemeente, de provincie, Den Haag of Europa 
subsidiegeld beschikbaar is voor bovengenoemd project en dit terug te koppelen aan 
de raad. Zodat de raad daarna kan bepalen of het hele plan, of deelaspecten wel of niet 
de voorkeur hebben om te worden uitgevoerd. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
En dan als laatste nog een motie en die koppelt eigenlijk weer terug naar het begin van 
deze raadsvergadering waarbij D66 een zeer terechte toespraak hield over de veiligheid in 
Haarlem en dan in het bijzonder naar onze geliefde burgervader. Daar wordt dan een leus 
genoemd: met moed bestrijden we geweld. Nou kan ik dat wel waarderen, maar het lijkt 
Trots Haarlem toch handig dat je die moed een extra steuntje geeft door gewoon in ieder 
geval af te spreken dat we in 2016 bij de begroting niet gaan bezuinigen op handhaving 
en veiligheid.  
 
Motie De raad stelt de kaders: Geen bezuinigingen op handhaving en veiligheid 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de Kadernota 2015, 
overwegende dat: 

 Haarlem wordt geteisterd door een inbraakgolf; 

 Haarlem nog steeds last heeft van autobranden en dit inmiddels al meer dan een jaar; 

 de maatschappij, ook in Haarlem, steeds meer verhardt, zo was er geweld tegen 
homo’s en gehandicapten;  

 de georganiseerde misdaad zich meer in het openbare leven laat zien en probeert te 
beïnvloeden; 

 kleine overtredingen die nooit bestraft worden een soort gewenning bij de overtreders 
oproept dat alles mogelijk is en kan leiden tot zwaardere misdaad; 

 de afgelopen jaren er altijd bezuinigd is op handhaving en dat dat bovenstaande 
punten niet gunstig beïnvloedt; 

 we net als raad een gezamenlijk standpunt tegen geweld en misdaad uitspreken en dat 
inderdaad moed heel belangrijk is, maar wel wat extra steun kan gebruiken; 

 
verzoekt het college: 

 om bij de begroting van 2016 in ieder geval niet te bezuinigen op handhaving en 
veiligheid. 
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En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De VOORZITTER: En dan als laatste mevrouw Van Zetten. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Het moet HartvoorHaarlem van het hart: op deze coalitie rust 
geen zegen. De basis van de tweede Kadernota is een slecht coalitieakkoord. Ja, daar 
stond ik vanaf de zijlijn met huiver naar te kijken en in die fractie was ik de enige niet. 
Het was beter geweest als D66 dit akkoord direct had opengebroken na het vertrek van de 
belangrijkste wethouder en een handvol radeloze raadsleden. Dan had D66 kunnen 
vasthouden aan het hoofddoel: zuinig omgaan met belastinggeld, geen schulden 
afschuiven naar volgende generaties. Het zal u niet verbazen dat ik mij daarvoor heb 
ingezet maar zo is het niet gelopen. Nu wil D66 schuldreductie vanaf 2016 en 
tegelijkertijd gaan haar coalitievrienden miljoenen uitgeven. Mooie woorden genoeg: 
partnerschap, omslag in denkwijze en gedrag, een moreel appel op de burger. Mooie 
woorden op niks af, zegt Hart voor Haarlem. Niet alles hoeft op kosten van de overheid. 
 
Mevrouw LEITNER: Ik begrijp natuurlijk uw bijzondere interesse in de D66-fractie, 
maar wat de D66-fractie doet, dat is aan de fractie zelf en niet aan u.  
 
Mevrouw VAN ZETTEN: U bent gewoon de grootste partij in Haarlem, dus niet alles is 
aan u, het raakt ons allemaal. En ik heb het even over het coalitieakkoord en over de 
afspraken die daarin zijn gemaakt. Ik zal nog verder uitleggen wat ik daarover heb op te 
merken. U hoeft er niet naar te luisteren natuurlijk. 
Zullen we een paar dingen langslopen? Onze getalenteerde D66-wethouder uit 
Amserdam-West zegt met gepaste trots dat onze schuld in 2040 binnen de norm zit. Dat 
is over 25 jaar. Dan kunnen we wel onder het kalifaat IS zuchten. Dat is dan toch niet 
serieus. Dit stadsbestuur laat zich voortdurend verrassen door ontwikkelingen van 
buitenaf. Dat geldt voor meer steden. Daarom is onze gigantische schuld ook zo slecht. 
Zo hebben we de enorme toevloed van schoolkinderen binnen één jaar, 10 miljoen euro 
aan kosten extra, niet voorzien na jaar in jaar uit monitoren en strategisch beleid. 
Wethouder Snoek schrijft in zijn missie dat het verstandiger en beter is om bestaande 
gebouwen te behouden en te verbeteren. Dat is een heel goed idee van de wethouder, 
maar ik stel vast bij het PvdA-paradepaardje twee mbo-praktijkscholen, kosten 
63 miljoen euro indertijd, staat 6000 m

2
 leeg. Ik stel vast dat u vorig jaar een prima school 

aan de Floris van Adrichemlaan sloopte en daar gras zaaide. Woz-waarde: 5,5 miljoen 
euro. Ik stel vast dat u Dunamare hielp een schoolgebouw aan de Gedempte Oudegracht 
te verkopen en ik stel vast dat u heel cultureel Egelantier versjouwt naar het schoolpand 
Klein Heiligland. En ik stel vast dat u een hele vleugel van de Dreefschool aan Hart 
verhuurt en die is dus niet voor onderwijs beschikbaar. Waarom niet verder gekeken dan 
de neus lang was? 8 miljoen euro gaan CDA, PvdA en GroenLinks uitdelen aan nieuw 
beleid. Wat is dat dan? Geld gaat niet naar onderhoud van de stad, niet naar de 
bereikbaarheid, niet naar cultuur, niet naar bomen in parken en niet naar veiligheid. Dat 
doet HartvoorHaarlem gewoon pijn. Nee, miljoenen gaan naar schone brommers voor 
pizzakoeriers, sportdingen en vage samenlevingsverhalen. Zelfs ik, zoals u weet 
onderdeel van de elite en woonachtig in Haarlem-Zuid kan een groen dak krijgen op 
kosten van de belastingbetaler. En dan nog wat. Er wordt onder de vlag van participatie 
geld naar mensen toegeschroven op een volstrekt ondoorzichtige manier. Dit is voor 
HartvoorHaarlem een principieel punt. De overheid hoort te staan voor betrouwbaarheid, 
gelijke behandeling en voorspelbaarheid. In plaats daarvan gaan groepen 
gelijkdenkenden, goed opgeleiden en vooral mensen met lekker veel tijd bepalen wat er 
in uw buurt gebeurt. Dit leidt tot nepotisme, willekeur en bestuurlijke spaghetti. Het 
voorbeeld is de stadskweektuin waar de zestiende-eeuwse oudste kaatsbaan ter wereld 
verkommert omdat die niet wordt opgeknapt. Nu gaan enkele buurtbewoners bepalen wie 
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daar de contracten krijgen voor het uitbaten van gemeentelijk eigendom. Arbeiders 
zelfbestuur, maar dan onder groene vrienden en een democratie onwaardig.  
 
De heer VAN HAGA: U heeft het nu over de stadskweektuin en ik zal het mooiste 
scrabblewoord van 2015 er niet bij noemen, want dan krijg ik ruzie met de overkant, maar 
is het u bekend dat de groene stadskabouters inmiddels van plan zijn om in de oudste 
tennisbaan ter wereld een yogacentrum te beginnen en kunt u misschien uw licht doen 
schijnen op de financiële onderbouwing voor die stadskweektuin? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Daarover kan ik wel met u praten, mijnheer Van Haga, want ik 
heb zelf vernomen van de voorzitter van de stichting daar dat daarin een yogaschool zou 
komen en dat de verhalen over restauratie van de kaatsbaan allemaal onzin waren. Nu 
speelt nog het probleem hoe we dit financieel gaan regelen. Er loopt een voorstel om de 
grond daaronder in erfpacht uit te geven, maar wij wachten af waarmee het college gaat 
komen. Misschien kan de wethouder daarover dan in zijn eerste termijn iets zeggen. 
 
De heer BERKHOUT: Ik hoop dat dit ingestudeerde een-tweetje nu is afgelopen en dat 
we door kunnen? 
 
De heer VAN HAGA: Ik dacht dat u vanavond alleen maar aan buikspreken deed, 
mijnheer Berkhout. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Van Zetten, gaat u verder. U was bij die groene 
tuinkabouter gebleven. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Dat soort woorden gebruik ik nu ook weer niet, hoor. Nog 
enkele financiële opmerkingen. De gemeente moet betrouwbaar en solide zijn, maar de 
meerjarenbegroting is dat niet. 2015 begint al met tekorten. Gaten worden gedicht met 
overschot jaarrekening. Van de pm-posten krijgt vooral het Rijk de schuld. Het 
kasstroomplafond is niet sluitend en onderhoud aan onze kapitaalgoederen is een risico. 
Enfin, daarover is al genoeg gezegd. Ik lees dat wethouder Van Spijk nog kritischer gaat 
kijken naar investeringen en u wilt ook verantwoord investeren want u wilt Haarlem 
aantrekkelijk houden voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Waarom maakt u dan 
geen keus voor een belangrijke investering in een parkeergarage Oost? Al tien jaar praten 
we over deze must-have. Deze parkeergarage is een randvoorwaarde voor de 
ontwikkeling van de Koepel, een project waarvoor ook al geen plan is. De VVD en 
HartvoorHaarlem spraken met NedTrain over de kansen en dienen dan ook de motie in 
SAMEN DOEN! met NedTrain.  
 
Motie – Parkeergarage koepel SAMEN DOEN! met NedTrain 
 
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
 
constaterende dat: 

 voor de ontwikkeling van de Koepel de parkeernorm leidend is in die zin dat er een 
oplossing gevonden moet worden voor het parkeerprobleem dat gaat ontstaan; 

 
overwegende dat: 

 er een uitgelezen kans voorligt doordat NedTrain een parkeergarage gaat bouwen 
waarbij de gemeente Haarlem proactief zou kunnen meedoen door een aantal extra 
parkeerlagen te laten bouwen op dezelfde parkeergarage – uiteraard met een iets 
grotere fundering; 
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 de Stadsbouwmeester Max van Aerschot dit idee al heeft besproken en uitgewerkt met 
NedTrain en alle seinen op dit moment nog op groen staan. Als NedTrain echter zelf 
gaat bouwen dan is deze kans verkeken; 

 
draagt het college van B en W op: 

 zo spoedig mogelijk in overleg te treden met de Stadsbouwmeester en NedTrain om 
deze optie uit te werken en veilig te stellen; 

 de kosten hiervoor (voorbereiding, planning, grotere fundering en eventueel de hele 
bouw van extra parkeerplaatsen ten behoeve van de koepel) te dekken uit een te 
openen Grex voor de koepel. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Tot slot nog iets over de pont. Het CDA is er heel blij mee. Ik ook, ik vaar er ook wel 
eens op. Maar we zijn met z’n allen gewoon belazerd met die pont, want die zou helemaal 
niets kosten. 10.000 euro per jaar alleen voor het onderhoud. Nu blijkt het zeker 
500.000 euro te gaan kosten. Daarop heb ik verder niets meer te zeggen. 
 
 
4. SCHORSING VERGADERING 
 
De VOORZITTER: Dan zijn we aan het eind gekomen van deze sessie en dan schors ik 
deze Kadernotabehandeling tot woensdagavond. [00.15 uur] 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van ………… (in te vullen door de griffie) 
 
 
 
 
Griffier     Voorzitter 


