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Wnd. Voorzitter: de heer J.J. Visser (CDA) 
Griffier:  mevrouw J. Spier 
Wethouders:  mevrouw J. Langenacker, mevrouw C.Y. Sikkema, burgemeester 

B.B. Schneiders, de heer M. Snoek en de heer J.K.N. van Spijk 
 
Aanwezig zijn 37 leden: de heer M. Aynan (PvdA), de heer A. Azannay (GroenLinks 
Haarlem), de heer J.M. Baaijens (Actiepartij), de heer R.H. Berkhout (GroenLinks 
Haarlem), de heer A.F. Bloem (SP), de heer J. Boer (VVD), de heer M.H. Brander (PvdA), 
mevrouw F.G. Cannegieter (D66), de heer G.B. van Driel (CDA), de heer M. El Aichi 
(CDA), de heer J. Fritz (PvdA), de heer F.H. Garretsen (SP), de heer M. de Groot (D66), de 
heer B. Gün (GroenLinks Haarlem), de heer W. van Haga (VVD), mevrouw 
M.D.A. Huysse (GroenLinks Haarlem), de heer R.G.J. de Jong (VVD), mevrouw J. van 
Ketel (SP), mevrouw S.K. Klazes (GroenLinks), mevrouw F. de Leeuw (Ouderenpartij 
Haarlem), de heer B. van Leeuwen (D66), mevrouw D. Leitner (D66), mevrouw D. van 
Loenen (PvdA), de heer D. Mohr (D66), de heer G. Nederbragt (D66), mevrouw S. Özogul 
(SP), de heer A.P.D. van den Raadt (Trots), mevrouw E. de Raadt (CDA), mevrouw 
A. Ramsodit (PvdA), de heer M.J.A.E. Rijssenbeek (D66), mevrouw M.C.M. Schopman 
(PvdA), de heer F.N.G. Smit (OPH), de heer P. Spijkerman (D66), mevrouw 
M.A. Sterenberg (VVD), de heer F.C. Visser (ChristenUnie), de heer J. Vrugt (Actiepartij) 
en mevrouw L.C. van Zetten (HartvoorHaarlem) 
 
Afwezig: mevrouw H.A. van der Smagt (VVD) 
 
 
 OPENING 
 
De wnd. VOORZITTER: Dames en heren, welkom allemaal voor het vervolg van de 
Kadernotabehandeling. De vergadering is geopend. We gaan eerst beginnen met twee 
reguliere punten zoals u weet. We hebben nog wat huiswerk af te maken. 
 
 
 HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 
 
2. VASTSTELLEN ONTWERPBEGROTING 2016 

WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND, PASWERK 
 
De wnd. VOORZITTER: Wie van u heeft behoefte aan een stemverklaring? Het gaat om 
het stuk: ... het werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland te verzoeken inkomende 
begrotingen en jaarrekeningen voortaan uiterlijk 15 april aan de raden van de 
deelnemende gemeenten aan te bieden. Als niemand de behoefte heeft erover te spreken, 
dan is het bij dezen besloten. 
 
 
3. RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE: JAARREKENING 2014, 

BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2015 EN PROGRAMMABEGROTING 2016  
 
De wnd. VOORZITTER: Wij hebben hier een verklaring van geen bezwaar af te geven 
ten aanzien van de voorlopige Jaarrekening 2014 van Recreatieschap Spaarnwoude, een 
verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige 
begrotingswijzigingen 2015 en een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien 
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van de voorlopige programmabegroting 2016 van Spaarnwoude. Dan hebben we ook de 
zienswijze zoals het college die heeft geformuleerd in de commissie en vastgesteld in de 
tekst zoals u die allemaal kent. Dat betekent dat ik u vraag of u een stemverklaring wilt 
afleggen over het een of het ander. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Ik ben even mijn excuses aan de VVD-fractie 
verschuldigd want hun logo is per ongeluk weggevallen. Er is net afgesproken dat we er 
nog even voor zorgen dat dat wordt gecorrigeerd. Het is de bedoeling dat het wordt 
rondgestuurd naar andere gemeenten en dan is het wel netjes als het originele VVD-logo 
er ook boven staat. 
 
De wnd. VOORZITTER: Iemand nog over alle vier de punten? Dan is het bij dezen 
vastgesteld. 
 
 
4. KADERNOTA 2015 EN BESTUURSRAPPORTAGE 2015-1 
 
De wnd. VOORZITTER: Ik neem u mee naar de eerste termijn van het college. De 
burgemeester start, vervolgens de wethouder van Financiën, dan wethouder Van der 
Hoek, wethouder Langenacker, wethouder Snoek en wethouder Sikkema. Het woord is 
aan de burgemeester. 
 
Burgemeester SNEIDERS: Dank u wel, voorzitter. Geachte leden van de raad, dank voor 
u aller bijdragen in de eerste termijn waarin u allemaal blijk heeft gegeven van uw grote 
betrokkenheid bij onze stad en onze inwoners. Soms vanuit vreugde, soms ook vanuit 
zorg, maar steeds vanuit trots dat wij hier samen een bijdrage leveren aan het bestuur van 
Haarlem en samen de kaders vaststellen voor de komende jaren. Bij de start van de eerste 
termijn werd stilgestaan bij het feit dat justitie beveiliging rond mijn persoon heeft 
ingesteld. De raad heeft mij collectief een hart onder de riem gestoken en daarvoor wil ik 
u nogmaals hartelijk bedanken. Dat hart onder de riem is wat mij betreft ook bedoeld 
voor al die andere mensen die zich inzetten voor de publieke zaak en daarbij soms met 
geweld of intimidatie worden geconfronteerd. Politiemensen, treinconducteurs, 
ambulancepersoneel, ambtenaren, politici. Het hoort niet en het mag niet want we moeten 
ons werk hier en elders in vrijheid kunnen doen en in alle vrijheid kunnen handelen en 
beslissen. Alles in het belang van die publieke zaak. Namens het college zou ik willen 
zeggen dat het eervol is de publieke zaak te mogen dienen, om deel uit te maken van het 
bestuur van de stad en als je stad Haarlem heet, dan is dat natuurlijk helemaal het geval. 
Ons college is met recht trots en zeer gemotiveerd om de belangen van Haarlem en van 
de Haarlemmers zo goed mogelijk te dienen. Dat doen we elke dag met heel veel plezier 
en overigens in uitstekende onderlinge verhoudingen. En gelukkig zien we dat het in veel 
opzichten goed gaat met onze stad. Iedereen lijkt hier wel te willen komen wonen en in 
allerlei lijstjes waarin steden met elkaar worden vergeleken, scoren wij hoog. We zijn een 
relatief veilige stad, we hebben prachtige, culturele voorzieningen, sportcomplexen, 
goede scholen, mooie parken, fantastische monumenten, fraaie wijken, sfeervolle 
festivals, interessante musea, nog steeds goede sociale voorzieningen en ga zo maar door. 
Niet voor niets staan we altijd wel in de top van de lijstjes waarin steden met elkaar 
worden vergeleken. Ik hoor sommigen van u nu denken: ook in de lijstjes van gemeenten 
die een hoge schuld hebben en in de lijstjes van gemeenten die hoge woonlasten hebben. 
Degenen die dat vinden, die hebben natuurlijk gelijk. Maar laten we wel het verband 
tussen die twee zaken blijven zien. Kwaliteit en een hoog voorzieningenniveau kosten 
geld en door de jaren heen is daar in deze zaal in steeds wisselende coalities steeds voor 
gekozen. Maar dat werd anders in 2008 toen de crisis uitbrak. Vanaf dat moment was er 
eigenlijk nauwelijks nog geld om de kwaliteiten van onze stad wat verder uit te kunnen 
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bouwen. De opdracht was eigenlijk simpel. Tientallen miljoenen bezuinigen, het 
ambtelijk apparaat reorganiseren en afslanken en de bedrijfsvoering goed op orde krijgen 
en natuurlijk ook de drie decentralisaties in goede banen leiden waarbij we naast veel 
nieuwe taken er ook veel financiële risico's bij kregen. En als we nu terugkijken op die 
periode dan zien we dat we er aardig in geslaagd zijn die opdracht uit te voeren. De 
bedrijfsvoering is gelukkig meer op orde gekomen, de bezuinigingen zijn deels 
gerealiseerd, het ambtelijk apparaat is gereorganiseerd en modern en goed gehuisvest en 
de nieuwe taken zijn – voor zover we dat nu kunnen beoordelen – ook goed opgepakt. 
Dat zijn prestaties waarop we als raad en als college trots mogen zijn en het college wil 
onze medewerkers bedanken voor de getoonde creativiteit en de grote loyaliteit waarmee 
aan deze opdrachten is gewerkt, ook toen er fors in eigen vlees moest worden gesneden. 
Zijn we er dan nu, is de vraag. Is er dan eindelijk licht aan het einde van de tunnel? 
Helaas is het antwoord daarop nog niet onverdeeld gunstig. De barometer stond lange tijd 
op een regen en storm en kruipt maar langzaam naar licht onbestendig, maar daarop zal 
onze weerman en wethouder Van Spijk straks nader ingaan. Ondertussen draait onze stad 
natuurlijk gewoon door. Meer dan 150.000 Haarlemmers nemen elke dag allerlei 
initiatieven. Met het merendeel van die initiatieven heeft de gemeente helemaal niets te 
maken, maar soms kan het anders liggen, bijvoorbeeld wanneer er vergunningen nodig 
zijn en waarbij het ene belang tegen het andere belang moet worden afgewogen of als het 
om het gebruik van gemeentelijke eigendommen gaat die een waarde vertegenwoordigen 
of waar het gaat om ondersteuning van initiatieven met gemeenschapsgeld. Dan kunnen 
we bij initiatieven betrokken zijn en dan is het zaak dat we die goed en zakelijk met 
elkaar behandelen. Als we dat niet doen, dan is de kans aanwezig dat goede initiatieven 
waarop we allemaal zo happig zijn, stranden in de rechtszaal of stranden in de raadszaal. 
Ik ben ervan overtuigd dat niemand hier dat wil. Dus als we als gemeente betrokkenheid 
bij een burgerinitiatief hebben en we willen die initiatieven laten slagen, dan moeten we 
dat aan de voorkant gewoon goed regelen. Dat brengt mij ook op de vraag hoe het is 
gesteld met de plannen voor een nieuwe bestuursstijl. Daarover kan ik zeggen dat we 
daarvoor de tijd genomen hebben en dat we een groot aantal mensen dat recent met de 
gemeente te maken heeft gehad, aan tafel hebben gevraagd op diverse locaties in de stad 
om te vertellen hoe zij nou het contact met de gemeente hebben ervaren. Het ging om 
mensen die een bedrijf hebben of die een bedrijf wilden starten of die evenementen 
organiseren of die bestuurslid zijn van een instelling. Er bleek al snel een vrij eenduidig 
beeld te ontstaan op grond waarvan we denken dat er verbeteringen door te voeren zijn 
die uiteindelijk leiden tot een hogere waardering bij de mensen die met ons te maken 
hebben. Kern van de zaak is eigenlijk dat de gemeente niet als een gesloten bastion wordt 
gezien. Bestuurders worden als toegankelijk en laagdrempelig ervaren. Minder positief is 
men als het gaat om de snelheid van handelen. Dat klopt ook. We leven in een tijd waarin 
snelheid geboden is. Vandaag besteld, morgen in huis. Dat is een beetje de norm op dit 
moment. En natuurlijk is een bestuur dat belangen veegt en regels toepast en politiek 
wordt gestuurd niet te vergelijken met Bol.com of een verzekeringsmaatschappij. Maar 
meer aandacht voor snelheid als kernwaarde is wel geboden. Ook zijn er hele goede 
aanbevelingen gedaan ter verbetering van de communicatie en ik verheug me erop om 
hierover met u in gesprek te gaan en dat zal in eerste instantie in de commissie Bestuur 
gebeuren. Misschien stel ik mensen wel teleur als ik op voorhand zeg dat het niet een 
hemelbestormend verhaal is, maar het is wel het verhaal zoals de buitenwereld het tegen 
ons verteld heeft en waarvan wij zeker weten dat de aanbevelingen – als we die goed 
kunnen uitvoeren – in een duidelijke behoefte zullen voorzien. 
 
De heer DE JONG: In die zin stelt u mij zeker een beetje teleur, want die nieuwe 
bestuursstijl is toch een beetje de kernwaarde van het nieuwe college. U zou voorzitter 
worden van die groep. U heeft gesproken met de belangengroepen in deze stad. Dat is 
alleen maar hartstikke goed. En als daaruit aanbevelingen voortkomen, is het ook goed. Ik 
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vind het niet echt een nieuwe bestuursstijl. Dat zou een college eigenlijk periodiek 
moeten doen. Maar goed, we gaan er in de commissie Bestuur waarschijnlijk nog verder 
over spreken. Ik ben benieuwd. 
 
Burgemeester SNEIDERS: Zoals ik al zei, daarop verheug ik me. Ik breng nog even in 
herinnering dat u in uw eerste termijn ook zei dat u er met de toenmalige wethouder 
Mooij over had gesproken en dat die er allergisch voor was en had gezegd dat toch niet 
alles weer anders moest zijn op de schop. Geheel in die lijn zult u deze notitie 
waarschijnlijk kunnen waarderen. 
 
De heer DE JONG: Daar ben ik blij om. Dan zie ik dus dat het niet echt een nieuwe 
bestuursstijl is, maar gewoon altijd alert blijven op de wijze waarop je omgaat met de 
mensen in de stad. Dat lijkt me goed en dat lijkt me een goede correctie op het 
coalitieakkoord. 
 
Burgemeester SNEIDERS: Om het nog even verder af te palen, want het is goed dat u dit 
naar voren brengt omdat u aangeeft dat het voor de coalitie een belangrijk punt is, wilde 
ik nog zeggen dat de notitie nauwelijks gaat over de verhouding tussen de raad en het 
college of over de kansen die er zijn om de lokale democratie van nieuwe impulsen te 
voorzien. Daarmee is namelijk een werkgroep vanuit de gemeenteraad bezig. Dat is nog 
volop in ontwikkeling en we hopen daarover binnenkort meer te vernemen. 
Over veiligheid, dames en heren, is het nodige gezegd. Ik ben erg blij met de motie die 
een extra impuls wil geven aan de veiligheid en leefbaarheid in Schalkwijk. De 
uitnodiging zoals gedaan door het CDA en andere partijen om snel met een plan te komen 
grijp ik graag met beide handen aan en ik zal ervoor zorgen dat een plan direct na het 
reces beschikbaar is zodat we de koe snel bij de horens kunnen vatten. Ten slotte klopt 
het dat de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude zeer recent heeft besloten 
om de fusie met een of meer buurgemeenten aan te gaan. Dat punt is door verschillenden 
van u naar voren gebracht en ook door de VVD. Daaraan is een zorgvuldig proces 
voorafgegaan waarin de inwoners van onze buurgemeenten centraal stonden. Dat proces 
hebben we graag willen respecteren en we dachten dat het niet goed zou zijn om op 
voorhand al Haarlemse opvattingen te ventileren. Dat ligt nu anders nu de raad besloten 
heeft en dat is ook de reden dat de secretaris en ik gisteren bij de buren op bezoek zijn 
geweest en we hebben daar aangegeven om natuurlijk open te staan voor een fusie en 
daarover met elkaar het gesprek te willen aangaan. En de belangrijkste reden daarbij is 
dat de inwoners van Haarlemmerliede volgens het eigen onderzoek dat zij hebben gedaan, 
vooral op Haarlem zijn georiënteerd en omdat de inwoners willen dat het gebied groen en 
onbebouwd blijft. Laten wij dat nu ook altijd al vinden en daarnaar in onze stad ook altijd 
handelen. De laatste keer dat Haarlem grootschalige woningbouw in het buitengebied 
heeft gepleegd, was zo'n beetje vijftig jaar geleden toen we Schalkwijk aanlegden. Daar 
waar het om het behoud van de groene omgeving gaat, heeft Haarlem denk ik een 
uitstekende staat van dienst.  
Dan nog iets over de ingediende motie die voorstelt om zo nu en dan een mystery guest in 
te zetten, specifiek bij de Sociale Dienst. Het kan zijn dat ik het niet goed begrepen heb, 
maar de suggestie lijkt er vanuit te gaan dat medewerkers van de Sociale Dienst 
voortdurend tekort zouden schieten in de contacten met hun klanten en die suggestie 
nemen wij zeker niet over. Daar nemen we zelfs afstand van en wethouder Langenacker 
zal daarop straks nog ingaan. 
 
De heer FRITZ: Ik weet niet waar u dat heeft gelezen, maar dat is absoluut niet wat wij 
stellen. Wij stellen wel dat het soms in de bejegening niet zo gaat als wij het op papier 
bedenken. Veel ruimte voor maatwerk, dat kan beter. En het kan helpen om daarnaar eens 
met externen te kijken. Dat doen we overigens in deze organisatie heel vaak. We laten 
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heel vaak mensen van buiten meekijken en we vragen dat hier ook te doen. Het is 
absoluut geen motie van wantrouwen tegen welke ambtenaar dan ook. Mensen werken 
keihard, maar we denken wel dat dit een heel goede toevoeging kan zijn. Nogmaals, en 
dat heb ik ook in mijn eerste termijn gezegd, in een stad als Leeuwarden wordt het gedaan 
en daar blijkt het ook een succes te zijn. 
 
Burgemeester SNEIDERS: Ik ben erg blij met deze inkleuring van uw kant, want wij 
hoorden vandaag terug uit het ambtelijk apparaat dat men het toch een beetje zo had 
opgevat en daarom is het heel goed dat dat beeld nu wordt rechtgezet. 
 
De heer FRITZ: Dat snap ik dan toch niet helemaal. Onze motie is buitengewoon 
zorgvuldig opgesteld. Nogmaals, het gebeurt heel vaak dat er externe ogen meekijken en 
dat is alleen maar goed. Wij hebben ook een Rekenkamercommissie die dat soort dingen 
af en toe doet. Ik begrijp werkelijk niet waar die suggestie vandaan komt.  
 
De heer DE JONG: Ik snap wel waar die suggestie vandaan komt, want politiek moet 
zich niet zozeer bemoeien met hoe managers hun afdeling aansturen en de kwaliteit 
bewaken. Dat is aan de organisatie zelf, dat is aan de managers. Ik ben wel blij met het 
antwoord van het college hierop. 
 
Mevrouw HUYSSE: Ter aanvulling. Ik ben heel verrast door de reactie, want het is heel 
gebruikelijk bij bedrijven dat er regelmatig wordt meegekeken en meegeluisterd bij hoe 
gesprekken gaan. Dat is op zich toch niet zo bezwaarlijk? Als je je werk goed doet, is er 
niets aan de hand. Dat is toch altijd de stelling? Ik neem aan dat het blijkbaar een 
schrikreactie is. 
 
De heer VRUGT: In aanvulling hierop: vertrouwen is goed, controle is beter. Daarvoor 
zitten wij hier. In tegenstelling tot de VVD vinden wij het ook van belang juist op de 
uitvoering zicht te hebben. Wie weet valt het allemaal reuze mee. Dan is er niks aan de 
hand en dan weten we dat. Hartstikke fijn. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Ik kan me wel vinden in de woorden van de burgemeester. 
Als je echt wilt dat iets beter gaat, dan moet je gewoon niet bezuinigen op dienstverlening 
en bijvoorbeeld ook niet op veiligheid. 
 
De heer SMIT: Ik liet de burgemeester uitpraten en ik heb een opmerking over een 
eerdere passage in zijn betoog. Ik heb u horen zeggen dat de bedrijfsvoering meer op orde 
is gekomen. Dan kom ik er straks nog een keer op terug. 
 
Burgemeester SNEIDERS: Ik heb, dacht ik, mijn woorden zorgvuldig gekozen door te 
zeggen dat daarvan de suggestie kon uitgaan. Ik verwoord daarmee hoe het in het 
ambtelijk apparaat is opgevat en het leek me goed u dat even te melden. Ik ben, 
nogmaals, blij met de nuancerende woorden van de heer Fritz. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dan is nu het woord aan de wethouder Van Spijk. Gaat uw 
gang. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Ik wil alle eerst mijn waardering uitspreken voor uw 
betrokkenheid en inzet bij de voorbereiding van de bespreking van deze Kadernota. U 
heeft 70 moties ingediend en 210 technische vragen. Wij kijken uit naar constructieve 
discussies over de toekomst van deze stad. Wij zijn van mening dat we met deze 
Kadernota staan voor gebalanceerde piketpalen voor het financieel beleid voor de 
komende jaren. Hoofdpunten in de Kadernota zijn zichtbare schuldenreductie, 
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verantwoord investeren met ook extra investeringen in onderwijs en geen 
lastenverzwaring. De financiële positie van Haarlem is verbeterd en minder kwetsbaar 
omdat de algemene reserve naar omhoog is gegaan en schuld is voor het eerst afgenomen. 
Wel is het zo dat de schuldenpositie met 580 miljoen euro nog oranje kleurt. En in deze 
Kadernota beginnen we met het stoppen van extra lenen en we beginnen met aflossen en 
wel met 5 miljoen euro per jaar. Het is door een aantal van u al gememoreerd: deze 
Kadernota is nog kwetsbaar vanwege de vele p.m.-posten waarmee wij zijn 
geconfronteerd. Er zijn veel p.m.-posten die te maken hebben met de veranderende relatie 
tussen het Rijk en de gemeenten; er is veel in beweging. Door deze onzekerheid zijn we 
er nog niet in geslaagd om de Kadernota op de langere termijn sluitend te krijgen, maar 
wij zien het als onze opdracht om daarin de komende zomer naar de begroting toe verdere 
stappen te zetten. In het algemeen betekent het dat we keuzes moeten maken waar we met 
Haarlem naartoe willen. De burgemeester gaf dat ook aan. We zijn een prachtige stad, 
maar de financiële middelen zijn beperkt en we moeten keuzes maken en zoeken naar 
slimme oplossingen. 
 
Mevrouw LEITNER: U heeft vanmiddag een brief rondgestuurd met betrekking tot de 
Meicirculaire. U gaf al aan dat de Kadernota inderdaad kwetsbaar was zoals we allemaal 
hebben kunnen constateren. De Meicirculaire, een van de p.m.-posten, laat inderdaad een 
min zien van circa 3 miljoen euro. We willen toch beginnen met die schuldaflossing. Hoe 
gaat u dat oplossen en hoe gaat u daaruit komen voor de begroting? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Dat is een goed punt. Dat was eigenlijk mijn volgende punt 
waarop ik wilde ingaan. Ik lees dat even door en ik kom nog even specifiek op uw vraag 
terug. Een van de punten is inderdaad de ontwikkeling binnen het gemeentefonds en de 
Meicirculaire. U weet dat wij de afgelopen twee weken een doorberekening hebben 
gemaakt om de financiële gevolgen van de Meicirculaire voor Haarlem te kunnen duiden. 
Het goede nieuws is dat de effecten voor 2016 en verder meevallen; het slechte nieuws is 
dat er voor 2015 een gat is van 3,1 miljoen euro. Het college heeft vanmorgen dit stuk in 
zijn vergadering besproken en het onmiddellijk naar u opgestuurd. De komende dagen 
zullen wij bekijken of er extra maatregelen moeten zijn om het lopende boekjaar sluitend 
te krijgen. 
 
De heer SMIT: U zegt op langere termijn nog niet sluitend en dat u daar daaraan in de 
zomermaanden gaat werken. U zegt ook dat de ontwikkelingen in de Meicirculaire maken 
dat er een gat in de begroting van 2015 moet worden gedekt. Kunt u in uw verdere betoog 
ook uitleggen wat er van de kaders van de Kadernota dan feitelijk nog blijft staan? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Kijk, wat wij natuurlijk gaan doen en dat weet u, we hebben 
natuurlijk een Bestuursrapportage, Bestuursrapportage II. Die gaat over 2015. En 
3,1 miljoen euro is natuurlijk een groot bedrag. Als je het echter afzet tegen de totale 
omzet, is het ook alweer te overzien. Wij willen gaan kijken naar de voor- en nadelen. Dit 
nadeel is nu vrij hard met 3,1 miljoen euro. Er zit waarschijnlijk ook nog een aantal 
meevallers aan te komen. Wij zullen met u in de Bestuursrapportage meteen na de zomer 
moeten bespreken hoe we dat gaan opvangen. Aan de ene kant is het een hoog bedrag, 
maar aan de andere kant is het wel eens vaker voorgekomen dat een Meicirculaire een 
tegenvaller laat zien. Ik denk dat we met elkaar gewoon goed moeten kijken naar hoe dat 
in het totaal van het verhaal past. 
 
De wnd. VOORZITTER: Even een punt van orde. Ik heb het volgende voorstel, want 
anders gaan we zeer gedetailleerd van woord naar woord en van zin naar zin bij 
interruptie. Of dat nu praktisch is? Mag de wethouder eerst zijn betoog opbouwen? En op 
het moment dat er van onderwerp veranderd wordt, dan kijk ik uiteraard rond, dan kan dat 
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stukje nog behandeld worden. Anders wordt het staccato van deze en gene. Ik vraag 
daarin om uw medewerking. Dus als u deze interrupties nog even wilt afmaken dan 
daarna graag uw medewerking met wat ik zei. Gaat uw gang. 
 
De heer SMIT: U noemt dat gat van de Meicirculaire, maar die 3,1 miljoen euro wordt in 
principe opgeteld bij het negatieve resultaat van een Bestuursrapportage I. In die zin staan 
we dan nu op 5,8 miljoen euro en dat is het huiswerk voor deze zomer. Klopt dat? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Dat klopt zeker, maar voor een deel hebben we daarnaar bij 
Bestuursrapportage I gekeken. De kaders blijven in die zin staan dat het coalitieakkoord 
het beleid is dat hier ligt. Alleen, een bedrag van 3,1 miljoen euro is niet een bedrag 
waaraan je niets doet. Daar moet je even heel goed naar kijken. Vanmorgen hebben we 
dat bedrag vastgesteld in het college en we gaan deze week al hard aan de gang om te 
kijken hoe we dit kunnen ontvangen. 
 
De heer SMIT: Maar er zijn ook nog veel p.m.-posten in te vullen, dus er ligt ook een 
opdracht om in die dynamiek nog getallen achter die p.m.-posten te zetten plus de 
opdracht van opgeteld 5,8 miljoen euro in 2015. Ik vraag u nogmaals waar de kaders gaan 
kraken, want het collegeprogramma is prachtig, maar er moet wel 5,8 miljoen euro in 
2015 worden gevonden. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dat was dus de reden voor mijn inbraak om de wethouder zijn 
betoog te laten opbouwen. De vraag of de wethouder de kaders herkent, bewaart u. 
Vervolgens kan de wethouder zijn betoog afmaken en dan kunt u daarover discussiëren. 
 
De heer GARRETSEN: Ik ben het eens met de analyse van de heer Smit. Er moet dus 
nog 5,8 miljoen euro worden gevonden plus waarschijnlijk nog p.m.-posten. Is het de 
bedoeling van de wethouder om de Jaarrekening 2015 een positief resultaat te laten zien? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Dat is het streven. We zullen daar hard aan moeten werken. Het 
college betreurt dat de gegevens van het Rijk zo laat naar ons toekomen. De Meicirculaire 
is op 2 juni naar ons toegekomen en we hebben er hard aan gewerkt om die voor Haarlem 
door te rekenen. Dat was dit jaar extra gecompliceerd omdat de decentralisaties daar ook 
nog eens in zaten en wij moesten zoeken hoe we dat precies moesten berekenen. Toch 
hebben we er als college voor gekozen om het wel zo snel mogelijk met u te delen, dus 
dat hebben we vandaag gedaan. Wij betreuren het dat het op deze manier gaat. Zoals de 
burgemeester ook al aangaf, het is ook een punt waarover je het als gemeenten en als Rijk 
nog eens goed moet hebben, over hoe je dit soort grote fluctuaties als gemeente steeds 
moet opvangen. Dit speelt niet alleen in Haarlem; het speelt ook in heel veel andere 
gemeenten en het zegt iets over de relatie tussen het Rijk en de gemeente. Dat is nog 
zeker een punt van zorg. 
 
De heer VAN DRIEL: Eigenlijk heb ik nog een reactie op wat de heer Smit zegt. Hij 
noemt allerlei cijfers. Dan heb ik een vraag aan de wethouder. We lezen ze in de 
Kadernota ook een doorwerking van de Kadernota in het lopende begrotingsjaar 
waardoor, onder aan bladzijde 27, een negatief resultaat van 0,4 miljoen euro wordt 
gepresenteerd. De heer Smit refereert aan de uitkomst na doorrekening van de 
Bestuursrapportage I. Begrijp ik het nu goed dat met inachtneming van wat in de 
Kadernota is opgenomen en dat al verwerkt is we dus nu 0,4 miljoen euro plus 3,1 
miljoen euro in het negatief staan? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Dat klopt. Dat zullen we ook moeten meenemen. Het is wel zo, 
en dat heb ik ook al eerder aangegeven in de commissie, dat de nadelen en de tegenvallers 
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eerder worden geparkeerd dan de meevallers. Dat is gebruikelijk. In die zin hebben wij 
toen als college gezegd: we hebben inderdaad een tekort van 3,84 miljoen euro staan, 
maar dat gaat wel over de eerste rapportage en in het algemeen zie je op een gegeven 
moment ook nog een aantal positieve effecten. Wij gingen ervan uit dat dat dan kan 
worden opgelost. Dat kan ik niet zeggen van die 3,1 miljoen euro, want die wisten we 
toen nog niet. Wij gaan deze week nog hard aan het werk om het beeld scherp te krijgen, 
zodat wij met inderdaad een sluitende begroting kunnen komen aan het einde van het jaar 
dus ja, dat klopt. Dat is echt een klus waaraan wij de komende weken hard gaan werken 
en we praten er volgende week in het college verder over. 
 
De heer VAN DRIEL: Dan constateer ik dus dat het inderdaad een fors bedrag is, maar 
niet het bedrag dat de heer Smit noemt. 
 
Wethouder VAN SPIJK: De heer Smit trekt het helemaal maximaal. We hebben al een 
voorstel gedaan om een deel van het tekort te dekken.  
Oké, dan wil ik verder gaan met mijn betoog. Ik reageerde al richting VVD en SP. Wij 
zijn bezig Haarlem verder te ontwikkelen en daarvoor hebben we in de afgelopen jaren 
een groot aantal investeringen gedaan. Daarbij zit ook een stijging van de 
schuldenpositie. Nu is het kantelpunt gekomen. Nu gaan we dat stoppen, de schulden 
gaan niet meer toenemen en we gaan aflossen. Nu is het zoeken naar een balans op de 
weegschaal. U wilt nog meer bezuinigen, u spreekt over 7,5 miljoen euro. Maar 
tegelijkertijd zijn er ook allerlei doelstellingen die we in de stad hebben. Dat zijn sociale 
doelstellingen, dat zijn fysieke doelstellingen, dat zijn allerlei initiatieven die hier in de 
stad zijn en die we vooruit willen helpen. Wij hebben geprobeerd met de Kadernota die 
hier ligt, daarin een balans te vinden. Dus we willen wel een begin maken om de 
financiën weer gezond te krijgen en we willen tegelijkertijd doorgaan met een aantal 
belangrijke ontwikkelingen in deze stad. Dat betekent ook voor ons hier allemaal, voor de 
raad en voor het college, om die beperkte middelen die we hebben – de schuldpositie is 
toegenomen, daarmee stoppen we nu, daar gaan we weer mee naar beneden – veel meer 
moeten afwegen. Dus we moeten afwegen waarop we onze middelen inzetten. Investeren 
kan natuurlijk nog steeds want er is ook een bedrag voor per jaar, maar we zullen veel 
meer moeten afwegen op welke manier we de middelen inzetten. 
 
De heer DE JONG: Dat is natuurlijk het hele idee van de SP en de VVD, dat je 
voortdurend een goede afweging moet maken hoe je de beperkte middelen inzet. Daarom 
komen wij met zaken. Wij zullen hierover gewoon van mening blijven verschillen. Wij 
willen goed kijken naar nut en noodzaak van investeringen. Maar kijk ook eens naar 
leuke speeltjes, de nieuw beleidsmiddelen, ongedekte zaken die in deze begroting staan 
die vol staat met p.m.-posten. We hebben dus de Meicirculaire gehad en dat is eigenlijk 
de invulling van de eerste p.m.-post en een eerste blik daarop leert mij dat die eigenlijk 
best wel heel ernstig is. Dat zit vooral in de specifieke taken. Dat is eigenlijk allemaal 
geoormerkt geld voor het Sociaal domein. Daar ga je dadelijk een meevaller hebben, dat 
is prima, vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en wat Wmo. Maar het probleem 
verlegt zich dus naar het restant van de begroting. Ik denk dat deze Meicirculaire zo 
ernstig is dat u dit jaar wel met een aanvullend pakket aan maatregelen zult moeten 
komen. U kunt dan wel zeggen dat we met z'n allen die afweging moeten maken, maar u 
had die afweging bij deze Kadernota moeten maken. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Dat is ook aan de orde. Die 5 miljoen euro aflossing staat er nu 
hard in. Dat is ook gelijk een minimum. Als er nog meevallers zijn, zullen wij die ook 
meenemen. In uw motie die u met de SP indient, komt u met een aantal voorbeelden, 
maar als u dat optelt, dan komt u nog lang niet op die 75 miljoen euro waarover u het 
heeft over tien jaar. Daar zit dan de keuze. Dus als u met elkaar zegt dat u dat wilt, dan 
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zult u daarin echt keuzes moeten maken en dan zult u een aantal zaken moeten loslaten. 
Wij hebben met het voorstel dat hier ligt, geprobeerd daarin een evenwicht, een balans te 
vinden. 
 
De heer DE JONG: Dat vind ik helemaal prima. Wij weten ook dat deze motie van de 
VVD en de SP het niet gaat halen. Daar lig ik ook geen moment wakker van en de heer 
Garretsen volgens mij ook niet. Wij hebben nu geprobeerd u met de neus op de feiten te 
drukken. Wilt u werkelijk wat bereiken met deze Kadernota die er gewoon beroerd voor 
staat en na de Meicirculaire nog beroerder, dan zijn toch aanvullende maatregelen 
gewenst. Wij hebben daarvoor een aantal voorstellen gedaan. Dat is niet compleet. We 
hebben ook het verzoek neergelegd bij het college zelf te komen met aanvullende 
maatregelen. U gaat van de zomer heel hard nadenken over hoe u dit jaar, dat toch al een 
soort annus horribilis wordt, in goede banen gaat leiden. Dat zullen we dan zien. 
 
Mevrouw LEITNER: Het goede van dit college is dat het wijntje misschien zuur is, maar 
wel op tafel staat en het college laat zich niet achteraf verrassen zoals voorheen nog wel 
eens kon gebeuren. Het college houdt steeds vast aan de afspraken die we hebben 
gemaakt met betrekking tot schuldaflossing. Nu ligt duidelijk op tafel wat de nadelen zijn 
van de Meicirculaire en de wethouder geeft aan dat er deze zomer nog heel hard gewerkt 
moet worden om de begroting in het najaar sluitend krijgen. 
 
De heer DE JONG: Deze Kadernota kan feitelijk voor de besluitvorming al bij het oud 
papier. Ik heb vanmiddag, een paar uur geleden, de Meicirculaire gelezen en dat 
verandert toch het beeld dat ik had. Ik heb al geklaagd over het grote aantal p.m.-posten. 
Een deel is helemaal niet verwijtbaar aan het college, dat begrijp ik ook allemaal wel. Het 
college gaat van de zomer nadenken. Dat is allemaal zijn goed recht. We hebben nu een 
ander meerjarig financieel beeld dan mijn betoog twee dagen geleden. Het is geen tijd om 
na te denken, het is tijd voor actie. 
 
Mevrouw LEITNER: Deze zomer. 
 
De heer FRITZ: Eigenlijk een interruptie op de interruptie van de heer De Jong zo net, 
waarin hij stelt dat de motie 20 eigenlijk niet realistisch is en dat hij er ook niet van 
uitgaat dat de motie wordt aangenomen. Mijn vraag aan de VVD en eigenlijk ook aan de 
SP is: is het dan allemaal symboolpolitiek geweest of is dit als serieus voorstel bedoeld 
om 7,5 miljoen euro te bezuinigen dit jaar, dus over tien jaar 75 miljoen euro? En komt u 
dan met een dekking die daaraan wel bijdraagt? Anders is het alleen maar echt een praatje 
voor de fake. 
 
De heer DE JONG: Dit is toch weer een beetje een typische meneer-Fritzopmerking. Is de 
motie niet realistisch bedoeld? Natuurlijk is de motie realistisch bedoeld. We zitten niet 
voor Jan Snot moties te maken. Dat kost allemaal hartstikke veel tijd. Wij zouden deze 
motie graag aangenomen willen hebben, maar we zien alleen dat die niet aangenomen 
gaat worden. En als u nu vraagt of ik daarvan wakker lig? Nee, u draagt de 
verantwoordelijkheid voor de solide financiën van deze stad. Wij hebben een grote 
hoeveelheid voorstellen gedaan. De opdracht aan het college is om met nadere voorstellen 
te komen. Een deel zal het college tegen wil en dank wel moeten gaan doen, want het 
moet van de zomer hard gaan nadenken. Misschien kan het putten uit de voorbeelden die 
wij sowieso al aandragen. Een paar noem ik er al. Er ligt een taakinventarisatie van 
20 miljoen euro. U heeft er 10 miljoen euro uitgenomen. Je kunt de nieuwbeleidgelden 
pakken, je kunt kijken naar het triggermoney dat u heeft gekregen als cadeau. Het geld 
ligt eigenlijk best wel voor het oprapen om toch wat te gaan doen. Bla, bla, bla, hoor ik 
naast me en zo is het maar net. Dolhuysbrug, ik noem er nog een. 
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De heer FRITZ: We constateren met elkaar dat dit geen 7,5 miljoen euro oplevert. Wat 
ons betreft is dat niet nodig, maar u stelt dat u 7,5 miljoen euro extra wilt bezuinigen. De 
heer Garretsen heeft, en ik vestig dan maar even mijn hoop op de heer Garretsen, in zijn 
eerste termijn aangegeven dat hij zelf, als dat nodig is, met de VVD met een initiatief gaat 
komen om die 7,5 miljoen euro bij elkaar te brengen. Ik daag beide partijen uit om die 
woorden werkelijkheid te maken en om ons na de zomer, maar voor de begroting die 
7,5 miljoen euro aan te dragen. 
 
De heer GARRETSEN: Ja, ik zal maar eerst reageren op wat de heer Fritz heeft gezegd. 
Ik heb inderdaad de mogelijkheid tot een raadsinitiatief genoemd, maar ik vind dat het 
college zijn verantwoordelijkheid moet waarmaken en in actie moet komen. Als het 
college weigert in actie te komen, dan zullen wij, en dan nodig ik de PvdA ook uit, met 
een links programma komen om samen raadsinitiatieven in te vullen. En wij zullen met 
voorstellen komen want we menen het heel erg serieus. Dit is een vooruitschuiven van 
problemen naar toekomstige generaties. Wij willen die solide begroting al over 10 jaar in 
plaats van over 25 jaar en ik zou willen dat u dat ook serieus nam. Mevrouw Leitner is 
inderdaad de boekhouder van de coalitie, maar ik vind de wethouder Financiën de 
handlanger van de PvdA.  
 
De wnd. VOORZITTER: Moment, mijnheer Garretsen. U spreekt de heer Fritz aan en die 
mag uiteraard even reageren. 
 
De heer FRITZ: Toch nog een keer. Wij constateren dat dit geen 7,5 miljoen euro 
oplevert. U vindt het belangrijk. Wij staan daar helemaal niet achter. Wij vinden niet dat 
we 7,5 miljoen euro extra per jaar moeten bezuinigen bovenop wat we al moeten om de 
begroting rond te krijgen. U stelt het voor en u zegt dat u samen met de VVD als het 
nodig is zelf met een pakket aan maatregelen komt. Ik draag u uit omdat niet terug te 
trekken, om niet terug te krabbelen maar om daadwerkelijk met dat bedrag te komen. Dan 
kunnen we ook zien waarop u bezuinigt. Waar bezuinigt u op sociaal beleid? Of bezuinigt 
u op armoede? Bezuinigt u op zorg of bezuinigt u op sociale woningbouw? Of niet? 
 
De heer GARRETSEN: Natuurlijk bezuinigen wij daar niet op. U bent nu heel 
populistisch bezig, mijnheer Fritz. U heeft al onze moties gezien over sociale 
woningbouw. Sociale woningbouw is een van onze speerpunten. Wij zeggen dat de bal in 
eerste instantie bij het college ligt en als het college weigert met punten te komen, dan 
komen wij. Laat ik nu eens een punt noemen, dat zijn investeringen. Bij investeringen 
moet je zakelijk kijken of het echt hartstikke nodig is. Het college zegt in zijn antwoorden 
dat herinrichting via de reguliere begroting plaatsvindt. Ik lees in het Investeringsplan dat 
er herinrichting plaatsvindt van het Houtplein van 2,5 miljoen euro. Dat zit kennelijk wel 
in het Investeringsplan. Waarom zit dat niet in de normale begroting? Wij hebben 
voorstellen ingediend voor meer dan 2 miljoen euro. Die fietsvoorstellen zijn niet 
noodzakelijk. Dat is gewoon een politiek wensenlijstje. We hebben voorgesteld het 
bestemmingsplan resultaat, 1,5 miljoen euro, aan de schuldreductie toe te voegen. Dus 
aan voorstellen is er geen gebrek. Wij nodigen het college nogmaals uit daarover eens te 
gaan nadenken. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dat gaat ongetwijfeld ook gebeuren. Ik heb een lijstje met 
mensen die graag willen interrumperen. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik hoorde de wethouder spreken over initiatieven in de stad 
die we vooruit willen helpen. Waar denkt u dan aan? Wilt u dat uitleggen? Zeker met 
deze tegenvallers moeten we toch wel veel schaarste verdelen. Wat heeft dan prioriteit? 
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De heer VISSER (ChristenUnie): Een beetje naar aanleiding van wat D66 net zei, dat we 
hebben vooruitgezien en dat we een deel van het tekort hebben voorzien. Dat ging echter 
om een klein deel, 0,5 miljoen euro en we hebben nu een tegenvaller van 3 miljoen euro. 
Moeten we dus niet gewoon net als in je huishoudboekje thuis een marge hanteren? Dus 
geld dat we in de begroting niet gaan bestemmen, maar dat we apart zetten voor 
tegenvallers. Als er tegenvallers zijn, kunnen we dat geld inzetten. Als het over is, dan 
gaat het naar extra schuldreductie. Ik mis namelijk compleet de ambitie van u om iets 
extra’s te doen ten aanzien van schuldreductie. Het ene gat wordt met het andere gat 
gedicht. Ik daag u uit om met één voorstel te komen waarbij u extra ambities heeft om de 
schuld te reduceren. U kunt bijvoorbeeld zeggen om per jaar 3 miljoen, 4 miljoen of 5 
miljoen euro apart zetten die we dus niet gaan bestemmen, maar die we gaan gebruiken 
voor tegenvallers en indien niet nodig, voor schuldreductie. Bent u bereid dat te doen? 
 
De heer SMIT: Ik hoop dat de wethouder nog antwoord geeft op de vragen die 
OPHaarlem in haar eerste termijn heeft ingediend. Ik wil de heer Fritz toch even tot de 
orde roepen. Dat moet toch iemand doen. Als u zegt dat u geen behoefte heeft aan een 
bezuiniging van 7,5 miljoen euro, dan mag dat bedrag misschien onjuist zijn, maar de 
wijze waarop u met de coalitie op dit moment achterover leunt, vind ik ook een tikje 
gênant gegeven de financiële problematiek. Als ze nou met z’n allen Haarlem moeten 
besturen hier in de raad, waarom gaat u dan niet met de SP, met de VVD en met de hele 
raad bekijken wat er van die 7,5 miljoen euro wel te realiseren is? Als het dan geen 
7,5 miljoen euro is, maar het is 2,5 miljoen of 3 miljoen euro, dan hebben we dat bedrag 
ook gewoon keihard nodig. Wat we nu doen is elkaar vliegen afvangen en constateren dat 
we die 7,5 miljoen euro niet kunnen invullen. We, VVD en SP. U bent zelfs niet bereid te 
constateren dat het ook meegenomen is als het slechts om 2,5 miljoen euro gaat. Ik vind 
uw reactie een typische coalitiereactie. Het gaat wel lekker en we rommelen door. 
Volgens ons staat het water ons aan de lippen. 
 
De heer FRITZ: Even heel precies: wij zijn niet bereid om nog eens een keer extra te 
bezuinigen enkel en alleen om de schuld nog extra af te lossen. Daarover hebben wij 
afspraken gemaakt. Wij doen dat. Dat gebeurt voor het eerst sinds jaren. Voor het eerst 
sinds jaren gaat de schuld ook omlaag met dit college. Dat is duidelijk. Wat wij met z’n 
allen zullen moeten doen, is de begroting rond maken. Dat is al ingewikkeld genoeg. En 
dan praat ik iedereen na die dat heeft gezegd. We hebben weer een nieuwe tegenvaller in 
deze Meicirculaire en we zullen met z’n allen en ook samen met al uw ideeën er hard aan 
moeten werken om dat mogelijk te maken. Nog eens een keer 7,5 miljoen euro extra 
bezuinigen om de schuld nog sneller af te lossen, dat vinden wij niet realistisch. 
 
De heer SMIT: Misschien dat u dan eens met de oppositie moet praten over de 
bestemming van wat er gevonden wordt. Als we met z’n allen meedenken in een fase 
waarin het college roept een hele zomer nodig te hebben en we barsten nog van de p.m.-
posten, dan is blijkbaar een stukje steun van alle kanten toch wel nuttig. 
 
De heer FRITZ: Precies. Daarom heb ik u uitgedaagd om met boter bij de vis te komen. 
Kom met een voorstel, dan kunnen we dat ook beoordelen. 
 
De heer SMIT: En wij zeggen dat u onderhand ook wel een keer met voorstellen mag 
komen. 
 
De wnd. VOORZITTER: U kunt wel allemaal gaan roepen, maar we zitten nu op 42 
minuten. Het debat is interessant, want het gaat over heel veel geld. Zo bedoel ik het niet, 
maar u moet wel de tijd in de gaten houden. Voorkomt u alstublieft herhaling van punten. 
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Er wordt in principe gereageerd op de wethouder. Aan de beurt is de heer Van den Raadt, 
Trots Haarlem. Gaat uw gang.  
 
De heer VAN DEN RAADT: Ik toon aan hoe lang ik kan wachten, want ik wil nog even 
reageren op de eerste zin van de wethouder. Ik had het gewoon opgespaard, dus zo kan 
het ook. Ik snap de opmerking van de wethouder niet helemaal, die begint met het 
opsommen van aantallen moties. Bedoelt u daarmee iets? Wilt u ons een compliment 
geven dat ze zo hard hebben gewerkt, dat we goed meedenken of wilt u zeggen dat het 
eigenlijk not done is als bestaande coalitiepartijen moties indienen? Ik begrijp die 
opmerking gewoon niet. Dan constateer ik dat op 2 juni de Meicirculaire is ontvangen en 
op 24 juni krijgen wij bericht. Dan is mijn vraag aan deze wethouder of hij denkt dat er 
een capaciteitsprobleem is binnen de gelederen van Haarlem of vindt de wethouder dat 
het allemaal vrij vlot is verlopen? Dan mijn interruptie van de PvdA op de VVD dat de 
VVD haar woorden moet waarmaken. Dan wil ik graag weten van de PvdA of die ook 
haar woorden waarmaakt nu we deze miljoenenmisère hebben. Blijft de ozb nu ook 
onbeschadigd of gaat u die nu ook straks stiekem verhogen? Dan een algemene 
opmerking over de woorden dat het college deze zomer aan de slag gaat. Dat hoor ik D66 
ook zeggen. Ik neem aan dat dat tijdens het reces is en Trots wil met een motie komen om 
tijdens het reces in ieder geval op halve kracht door te gaan werken, want de stad slaapt 
niet, maar wij gaan op vakantie. Dan gaan we allemaal kijken wat we gaan doen. Is dat 
probleem opgelost? We hebben dacht ik vorig jaar besloten wat de prioriteitenlijst was, 
dus u hoeft alleen nog maar te kijken naar die dingen waaraan we prioriteit hebben 
gehecht. Al die andere dingen kun je niet meer betalen.  
 
De heer VRUGT: Ja, na deze stroom over de opmerking dat de Meicirculaire 2 juni 
binnenkwam en dat wij die 24 juni krijgen, ben ik het hartgrondig met mijn buurman 
eens. Ik reageer nog even op het debat van zojuist over die 7,5 miljoen euro van VVD en 
SP. Ja, er zal nog extra moet worden bezuinigd, maar het opportunisme waarmee u 
beweert, met name de SP dan, dat en sociale woningbouw en al die andere prachtige 
plannen voor de zorg en het sociaal beleid en dan nog 7,5 miljoen euro aflossen mogelijk 
zijn - ik wil het graag scherp hebben - bedoelt u daarmee dat die 7,5 miljoen euro 
bovenop die 3 miljoen euro komt of zegt u, laten we in ieder geval die 7,5 miljoen euro 
invullen en de helft gebruiken voor die 3,1 miljoen en zoveel meer misschien als er nog 
nodig is? In dat geval wordt het helemaal een lastige klus voor u. 
 
De heer GARRETSEN: Wij bedoelen dat wij de schulden met 7,5 miljoen euro per jaar 
extra willen aflossen.  
 
De heer VRUGT: Dus dat is naast die 3,1 miljoen euro die we sowieso nog moeten 
zoeken? 
 
De heer GARRETSEN: Ja, wij willen in 2026 met een sluitende begroting komen en niet 
pas in 2040. We hebben in onze motie een aantal zaken genoemd. Ik heb zojuist weer een 
aantal dingen genoemd. Ik hoop dat het college ons serieus neemt en onze amendementen 
aanneemt om die twee fietsvoorzieningen, de Raaks en de Rode Loper, te schrappen. Ik 
heb het Houtplein genoemd, waarvan het college zegt dat herinrichting binnen de 
begroting moet worden gevonden. 
 
De heer VRUGT: Dat kost ook geld, mijnheer Garretsen. Binnen de begroting kost het 
ook geld. Dat weet u toch? 
 
De heer GARRETSEN: Maar het college moet zich aan zijn woorden houden. Als het 
college is uitgedacht, dan gaan wij zelf nadenken hoe we aanvullende bezuinigingen 
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kunnen vinden. Wij zijn ook voor de hekken om het sociaal domein en om de 
programma’s 1, 2 en 3. Dat weet u. 
 
De heer VRUGT: Uitstekend. De reden dat ik dit natuurlijk vroeg is omdat ik van de 
VVD eigenlijk begreep dat ze het voor een deel voor die extra tegenvaller wil inzetten. 
Maar van de SP begrijp ik nu dat die het en/en wil inzetten. Waarvan akte. Heel 
bijzonder. 
 
De wnd. VOORZITTER: Nog drie interrupties om deze ronde af te maken en dan hoop ik 
dat u waarmaakt dat dit onderwerp in deze intensiteit niet weer terugkomt. Nogmaals, het 
is interessant, de Meicirculaire is net uit maar we moeten wel door/ 
 
De heer VAN DRIEL: Ik had ook nog een reactie op de woordvoerder van rechts want, 
mijnheer Garretsen, u noemt in uw motie onder meer de taakinventarisatie en de VVD is 
daarover open geweest. De VVD wil bezuinigen op het Sociaal domein, onderwijs, 
cultuur. Die zaken noemt u niet, dus u wilt daarop niet bezuinigen. De heer Vrugt vroeg u 
er ook al naar, maar ik begrijp dat de fietsvoorstellen uit het IP moeten. Aan welk bedrag 
denkt u dan ongeveer en denkt u dat u daarmee die 7,5 miljoen euro gaat halen? U moet 
toch echt wel even wat noemen als u die nu zo opvoert.  
 
De heer GARRETSEN: Het gaat om structureel per jaar. Ik wil u eraan helpen 
herinneren, maar u zat toen nog in de oppositie, dat de vorige coalitie een veelvoud 
daarvan heeft bezuinigd. Ik heb toen drie dingen genoemd. Dat is al meer dan 3 miljoen 
euro en met het Houtplein erbij, loopt het ook op. 
 
De VOORZITTER: Niet weer! 
 
De heer GARRETSEN: Dan heeft u het investeringsplan niet gelezen, mijnheer Van 
Driel. 
 
De heer VAN DRIEL: Nee, mijnheer Garretsen, de heer Vrugt zegt terecht dat de 
begroting ook betaald moet worden. Dus dat Houtplein, dat is vestzak-broekzak. U wilt 
niet bezuinigen op het sociaal domein, dan blijven de fietsvoorstellen over. Ik constateer 
dan toch dat u met een tekort zit op die 7,5 miljoen euro, mijnheer Garretsen. 
 
De heer GARRETSEN: Daarom stellen wij ook voor dat het college die 7,5 miljoen euro 
vindt. Ik kan mij herinneren dat de vorige coalitie ook niet zelf met voorstellen kwam, 
maar dat het college met voorstellen is gekomen. Daar werden vele miljoenen bezuinigd. 
Wij hebben in onze motie een richting gegeven. Ik heb daarnet nog een aantal andere 
voorstellen genoemd. Ik heb ook gezegd dat we zelf met voorstellen zullen komen als het 
college niet uitkomt. 
 
De heer VAN DRIEL: We zien er naar uit. 
 
Mevrouw LEITNER: Ik zie de SP nog wat worstelen in deze nieuwe rol. Hier spreekt de 
boekhouder van deze coalitie en die zegt wel dat het oprecht ziet dat verschillende 
partijen zich zorgen maken over de financiën. De heer Fritz geeft het terecht aan, we 
hebben echt nog wel een hele noot te kraken met de p.m.-posten en de tegenvallers. Wij 
zijn wel oprecht geïnteresseerd in uw voorstellen waarmee u komt. Ik zie u worstelen. U 
moet misschien nog even met uw eigen boekhouder overleggen, maar wat ons betreft 
heeft u een herkansing en komt u bij de begroting met goede voorstellen. 
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De heer GARRETSEN: Ik ben heel blij met deze toezegging, mevrouw Leitner, dan 
hebben we ten minste een coalitiepartij aan onze zijde. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik zit hier al een uur te wachten, mijnheer de voorzitter.  
 
De wnd. VOORZITTER: U bent niet de enige. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik wil toch even reageren op wat de coalitie zegt. Mevrouw 
Leitner zegt dat het wijntje zuur is, maar wel op tafel staat. Dat is inderdaad een paar jaar 
geleden al gebeurd. Er wordt natuurlijk gevraagd die 7,5 miljoen euro structureel in te 
vullen, maar ik vind dat u als u allemaal ziet dat het wijntje zuur is, dat vorig jaar ook had 
kunnen zien. Ook vorig jaar was de positie heel zwak. Dan begrijp ik werkelijk niet 
waarom u voor miljoenen aan nieuw beleid aan het invullen bent. Dat zou toch het eerste 
moeten zijn dat sneuvelt. En dan kijk ik toch even terug naar de vorige periode waarin 
ook ik boekhouder was van ons allemaal. We hadden wel afspraken gemaakt, maar zodra 
er tegenvallers binnenkwamen, hebben we die afspraken gewoon in de ijskast gezet. 
Uiteindelijk is er heel weinig geld aan nieuw beleid uitgegeven. Ik roep u allemaal op 
daar toch nog eens even goed naar te kijken en al die speelgoedjes van u nog eens te 
bekijken in het licht van wat we nu allemaal aan tegenvallers tegemoet kunnen zien. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dank voor alle reacties en dan gaan we nu naar de wethouder 
om zijn termijn af te maken. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Ik ga even in op interrupties en dan ga ik door met mijn termijn. 
Die 3,1 miljoen euro is natuurlijk een groot bedrag, maar als je kijkt naar de totale omzet 
van Haarlem, dan hebben we het over 500 miljoen en 0,5% daarvan is ook ongeveer 
2,5 miljoen euro. Gelukkig concentreert het zich vooral in 2015. Dat maakt het wat ons 
betreft gemakkelijker en behapbaarder om tot een oplossing te komen. We gaan er de 
komende weken hard aan werken om dat op te lossen. Gelukkig is het geen structureel 
probleem en daarom denken we dat we eruit kunnen komen. De doelstellingen die we met 
elkaar hebben om te blijven investeren in Haarlem denken we toch te kunnen voortzetten 
in het pakket dat we hier voorstellen.  
Dan vraagt mevrouw Van Zetten over wat voor initiatieven we het hebben. We zijn 
natuurlijk bezig om Haarlem een stap verder te helpen. We zijn heel erg bezig om te 
investeren in Oost. We hebben heel veel investeringen klaarstaan in Schalkwijk. We zijn 
bezig met 10 miljoen euro extra in onderwijs. Dat zijn initiatieven die we met deze 
Kadernota nog steeds kunnen doorzetten en tegelijkertijd – en dat is een reactie naar de 
ChristenUnie – slagen erin die 5 miljoen euro te gaan aflossen en te stoppen met de 
stijging van de leningen. Wat dat betreft vinden wij het zeker geen ambitieloos verhaal, 
integendeel.  
 
Mevrouw VAN ZETTEN: U noemt specifiek initiatieven in de stad. Dan vraag ik welke 
initiatieven u daarmee bedoelt en dan komt u met het antwoord dat het eigenlijk onze 
eigen initiatieven van het college zijn. Mij gaat het erom aan welke initiatieven wij geld 
gaan uitgeven en wat er nu echt goed voor de stad is. Misschien kunt u dat toch nog even 
uitleggen? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Dat heb ik volgens mij net gedaan. U heeft het over het college, 
maar het gaat erom wat we met elkaar voor de stad Haarlem doen. Dat is waarom wij 
investeren in Schalkwijk en in onderwijs. Dat vind ik heel duidelijk initiatieven en dat 
zijn zaken waarmee we doorgaan en waaraan we extra kunnen werken ondanks het feit 
dat we nu nog eens 5 miljoen euro gaan aflossen. 
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Mevrouw VAN ZETTEN: Volgens mij noem ik dat beleid en als u het heeft over 
initiatieven in de stad, dan vind ik dat geen antwoord. U heeft dat waarschijnlijk niet. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Dan ga ik verder met mijn betoog. De ChristenUnie zegt dat er 
een marge moet worden gecreëerd van 5 miljoen euro. Daarvoor hebben wij nu niet 
gekozen. Wij kiezen ervoor om die 5 miljoen euro te gaan aflossen. Het is inderdaad zo 
dat er altijd tegenvallers en meevallers zijn. Wij gaan in ieder geval de komende weken 
kijken hoe we deze 3,1 miljoen euro daarin kunnen opvangen. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): U bent trots op die 5 miljoen euro die u gaat aflossen. 
Maar er is nu een tegenvaller van 3,1 miljoen euro en er is nog maar een paar maanden de 
tijd. Begrijp ik hieruit dat u keihard de toezegging doet u dat u echt dit jaar 5 miljoen euro 
aflost en desondanks dat probleem van 3,1 miljoen oplost. Bent u bereid daarvoor uw 
handtekening te zetten? Is het niet verstandiger gezien de penibele situatie van Haarlem 
toch een bruggetje per jaar aan te houden? Dan kunnen we misschien aan het einde van 
het jaar meer aflossen. Ik mis echter die ambitie van hen. Zelfs geen 10.000 euro legt u op 
tafel. Is het nu echt niet verstandiger ...? 
 
De wnd. VOORZITTER: Mijnheer Visser, uw punt is duidelijk. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Ik vind dit wel een mooi begin, want voor het eerst sinds jaren 
wordt er weer eens afgelost. Het is wel degelijk een mooie ambitie, want tegelijkertijd 
blijven we investeren in Schalkwijk, een Oost, in onze kinderen op school en dat is wat 
hier voorligt. Dan ga ik door naar de interruptie van Trots. Ik bedoelde te zeggen: mijn 
complimenten voor uw inzet en de moties. Dat meen ik gezegd hebben. Ik dacht dat ik zei 
waardering. Misschien is dat er verkeerd uitgekomen. U bagatelliseert wat mij betreft het 
feit dat wij op 2 juni die cijfers krijgen en dat wij dat hier vandaag bij u hebben kunnen 
neerzetten. We hebben daar enorm hard voor moeten werken. We hebben niet alleen de 
gemeente Haarlem. Er is heel veel aan de hand in Nederland. Deze 
gemeentefondsberekeningen zijn complex, zijn nog veel complexer geworden. Er zit een 
aantal nieuwe ontwikkelingen bij. We zijn een aantal keer naar Den Haag gegaan en dat 
zijn niet alleen wij, maar een aantal grote gemeenten, om te kijken wat nu al die 
formulewijzigingen zijn en welke effecten dat nu heeft voor Haarlem. Daaraan is twee 
weken heel, heel hard gewerkt. Dit weekend is het definitieve getal van 3,1 miljoen euro 
op tafel gekomen en wij hebben dat vanmorgen in onze collegevergadering kunnen 
bespreken. Ik ben het niet met u eens dat wij hier niet alles op alles hebben gezet om dit 
op een goede manier neer te zetten. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Nou, dan had ik u verkeerd begrepen over die moties en u 
heeft mij ook verkeerd begrepen. Ik noemde gewone feiten die ik hoorde van u, 2 juni en 
24 juni. U zegt nu dat u 22 dagen heel hard heeft gewerkt en mijn vraag was of er een 
capaciteitsprobleem was. Je zou bijvoorbeeld met iets meer capaciteit iets minder hard 
kunnen werken of iets eerder klaar kunnen zijn. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Nee, wij hebben daar met elkaar en met andere gemeenten 
gezamenlijk naar gekeken met het ministerie. Er zaten dit jaar nieuwe dingen bij. 
Waarschijnlijk zal het volgend jaar net iets makkelijker worden, maar ook dan is er nog 
een aantal wijzigingen. Dat zie je aan die p.m.-posten. Ik zou niet willen zeggen dat er 
een capaciteitsprobleem is.  
Dan wil ik nu toch graag teruggaan naar mijn verhaal, want ik had nog een aantal punten. 
Dat zijn er niet zo heel veel meer maar in de eerste termijn van de fracties is er toch een 
aantal genoemd. Eén punt heb ik impliciet al aan de orde gehad, maar nog niet expliciet. 
Het is ook een punt van de SP. U gaf aan dat Amsterdam een rekenrente heeft van 3,5%. 
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Ik ben er zelf heel trots op dat wij de rente nu van 5% naar 4% halen. Dat is meer dan 
oorspronkelijk gepland was. U heeft gelijk dat het nog mooier zou zijn als je naar 3,5% 
kunt, maar dan zullen we toch nog meer extra moeten bezuinigen en dan kom je weer op 
het verhaal van de balans. Wij hebben ervoor gekozen het op die 4% te houden en ik denk 
dat dat een behoorlijke stap is naar een gezonde financiële situatie van Haarlem. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Heeft dat ook niet te maken met die langlopende rente die we 
over vijftig jaar hebben vastgezet op een percentage van 3,635%? Denkt u dat dat invloed 
heeft op de verlaging van de rekenrente? 
 
Wethouder VAN SPIJK: De rekenrente is iets wat wij samen vaststellen. Dat is een getal. 
Ik ben het inderdaad met u eens om dat zoveel mogelijk aan de daadwerkelijke rentes te 
koppelen. Dat moet je niet elke dag doen want dan krijg je met allerlei beurskoersen te 
maken. Maar je moet wel om de zoveel jaar kijken of de interne rekenrente van de 
gemeente nog up-to-date is. In Haarlem stond die rekenrente nog op 5% en die gaan we 
nu naar 4% halen. Daarmee wordt de rente een stuk realistischer dan die was. Een aantal 
rentes zijn lager, 3,6% zegt u en een aantal zal ook op een ander niveau zitten. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Volgens mij begrijpt u mij niet. Wij hebben een paar jaar 
geleden besloten om die rente vast te zetten omdat we toen dachten dat die laag was maar 
die is gewoon nog weer veel lager geworden. En ik vraag u als wethouder van Financiën 
of dat ons nu parten speelt en of we daardoor niet lager kunnen dan die 4%. Of zegt u dat 
dat helemaal geen zorg is en dat het volgend jaar wel goed komt? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Haarlem heeft volgens mij een goed treasurybeleid waarbij we 
verschillende rentes op verschillende manieren vastzetten en we fluctueren niet te veel 
met de markt mee. Overigens is het voor een deel ook wettelijk geregeld en we zetten dat 
in een stabiele gang neer om de zoveel jaar. Daarin zitten heel langlopende rentes en er 
zitten wat kortere rentes in. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: U vindt natuurlijk ook net als ik dat vijftig jaar wel heel erg 
lang is. In 2040 zitten we onder de BNG-norm. Je moet wat dat betreft nooit over je graf 
heen regeren. 
 
De VOORZITTER: Wethouder, gaat uw gang. U komt hier samen niet uit. 
 
Wethouder VAN SPIJK: dan is er een aantal opmerkingen gemaakt, ik geloof ook door 
de Partij van de Arbeid, over het vormen van reserves voor groot onderhoud. Dat zeg ik 
ook als wethouder Financiën: er zijn nogal veel hekjes in Haarlem. Moeten we overal een 
hekje omheen zetten? Stelt u zich nu eens voor dat we geen hekjes hadden. Dan zou het 
ook heel interessant zijn, want dan hebben we wat speelruimte. Nu stoppen we overal 
geld in met de beste bedoelingen, want we vinden fysiek onderhoud belangrijk, we 
vinden sociale zaken natuurlijk belangrijk. Maar we bouwen wel overal hekjes omheen. 
Uiteindelijk heeft u geen enkele speelruimte meer. U kunt er ook voor kiezen die 
hekjescultuur wat los te laten en te zeggen: nu is het sociaal domein belangrijk. Kijk wat 
er allemaal gebeurt. We gaan daar een aantal jaren wat meer aan doen. En op een ander 
moment kun je zeggen dat je weer meer wilt inzetten op fysiek onderhoud. Wat er hier 
gebeurt, is steeds weer nieuw hekjes waardoor er uiteindelijk bijna geen schuiven meer 
mogelijk is. Dat is uiteindelijk wel uw afweging. Nogmaals, wees voorzichtig met hekjes. 
Dan is er een aantal opmerkingen gemaakt door OPH. Die waren voor een deel technisch 
maar daarmee niet onbelangrijk. U zegt dat die 7,5 miljoen euro die nog is overgebleven, 
dat we die niet onder het kasstroomplafond hebben gestopt. Excuses, dat was de SP. Dat 
was een keuze geweest. Als we dat wel hadden gedaan dan hadden we inderdaad de 
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investeringen naar beneden moeten halen en dan hadden we een aantal investeringen die 
we nu doen in onderwijs en in Schalkwijk bijvoorbeeld moeten schrappen. Het gaat 
natuurlijk om 7,5 miljoen euro die in het verleden niet besteed is. Dat is ook door de raad 
vastgesteld. Het is niet zo dat dit nu ineens daaronder valt, het is overgebleven. Daarmee 
kunt u op verschillende manieren omgaan. Wij hebben gezegd dat in dit geval niet mee te 
nemen.  
 
De wnd. VOORZITTER: Mijnheer Garretsen, u wordt aangesproken, u mag reageren 
maar wel op voorwaarde dat u niet het hele verhaal van daarnet weer gaat herhalen. 
 
De heer GARRETSEN: Nee, dit gaat specifiek over die 7,5 miljoen euro.  
 
De wnd. VOORZITTER: Daarover ging het zo net namelijk ook. 
 
De heer GARRETSEN: Dan luistert u niet goed naar de wethouder. Het gaat hierom. In 
2014 is 12,5 miljoen euro van de investeringen niet uitgegeven, 58%. Normaal gesproken 
is dat 70%. Van de 12,5 miljoen euro stelt het college voor 7,5 miljoen euro alsnog te 
doen vanaf 2016 en volgende jaren. Mijn vraag in de eerste termijn aan de wethouder was 
welke 7,5 miljoen euro dat is. Dus welke investeringen zijn onderuitgeput? Ik heb aan u 
gevraagd waar het in het Investeringsplan staat. Ik heb het daarin niet kunnen vinden. Wij 
willen als SP die 7,5 miljoen euro op nut en noodzaak kunnen bekijken.  
 
De wnd. VOORZITTER: U heeft gelijk, het lag iets anders dan ik bedoelde. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Ik heb toevallig dat papiertje van die 7,5 miljoen euro geprint, 
geeft u mij heel even de tijd. 
 
De heer GARRETSEN: Mijn expliciete vraag aan u in mijn eerste termijn was of het in 
het Investeringsplan staat. Is dat iets waarover wij nu gaan beslissen of is die 7,5 miljoen 
euro erbuiten gehouden? Dan dienen wij in onze tweede termijn alsnog een motie in om 
de raad over die 7,5 miljoen euro een oordeel te kunnen laten vellen over nut en 
noodzaak. 
 
De VOORZITTER: Wethouder, kan het punt anders even geparkeerd worden? Maakt u 
nu eerst uw betoog af. 
Dan was er nog een aantal andere punten, volgens mij wel van OPH en dat ging om het 
schuiven van het IP-jaar 2020 naar 2021. Als u kijkt naar het jaar 2021, dan zit daarin een 
aantal heel zinvolle investeringen. Om dat nu zomaar eventjes door te schuiven dan 
gebeurt er nogal wat. Er zit een aantal vervangingsinvesteringen in, bijvoorbeeld in de 
riolering. Er zit een aantal heel concrete onderwijsinvesteringen in die nu al gepland zijn. 
Ik zie niet zo maar wat dat oplevert. Dan moet u gewoon zeggen dat we een aantal dingen 
gewoon niet moet doen. Dat is ook mijn vraag aan u: wat wilt u dan dat wij schrappen in 
2021? 
 
De heer SMIT: Ik weet niet of u mijn vraag begrepen hebt, maar mijn bedoeling was als 
volgt. Als je 2020 over de streep van deze cyclus heen zet, dan komt dat voor 2021 te 
staan en dan moet het gemengd worden of 2021 schuift op. In moeilijke tijden moeten 
keuzes worden gemaakt en de gedachte die ik hier voorleg, is in feite om 24 miljoen euro, 
dat is het volume in 2020, door te schuiven. En dat zal ongetwijfeld weer een afweging 
vragen in de jaren 2021-2025 maar op dat moment verlaagt u inderdaad in die periode 
van nu naar 2020 het investeringsvolume met 24 miljoen euro en daarmee de jaarlijkse 
afschrijvingsrente alvast met een paar miljoen. Dat moeten keuzes zijn, maar het is 2020 
en daarvan kun je gegarandeerd een deel naar 2021 schuiven en 2021 weer naar 2022. Er 
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moet een beetje pijn geleden worden, maar dit leek ons toch een vrij serieuze suggestie 
om uit te werken. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Maar goed, dat stel ik dus niet voor. U zult dan moeten 
schrappen en u zult moeten aangeven dat u deze investeringen niet wilt doen. Dat blijft 
zo. We gaan elk jaar natuurlijk weer met u kijken naar deze lijst en elk jaar wordt die 
weer aangepast. Het is natuurlijk een Investeringsplan dat elk jaar een stukje verandert. In 
die zin is het volgens ons een te gemakkelijke oplossing om dat zomaar even te doen. 
2020 lijkt ver weg, maar die investeringen zijn wel degelijk nodig. 
 
De wnd. VOORZITTER: U krijgt, mijnheer Smit, niet de beurt, want u gaat het niet met 
elkaar eens raken. Dan kunt u eventueel overwegen een motie in te dienen. Dus doet u 
even een zin, maar niet verder debat voeren hierover. 
 
De heer SMIT: Dan is mijn zin dat ik het niet heb over schrappen maar over schuiven. Ik 
heb het ook niet over schrappen maar misschien over her en der minder. Mijn suggestie, 
de suggestie van OPH, raad ik u aan om serieus mee te nemen want u moet een aantal 
miljoenen vinden en deze zijn niet de moeilijkste. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Dan nog even snel een paar punten en dan ben ik er zo’n beetje. 
Volgens mij is er ook door OPH gesproken over de precariobaten. Nee. Nou, mooi. Een 
ander punt dat is gemaakt, de meerjarenraming die moet worden getoetst op must-haves, 
dat hebben we gedaan. Ik ben het overigens met u eens als we het op een andere manier 
geformuleerd willen hebben, in een andere taal, dat ik daarin graag meedenk. Er is ook 
een opmerking gemaakt over het inzetten van de rentewinst voor schuldsanering. Feitelijk 
is dat ook weer een hekje en daarom zijn wij daar niet voor. Trots heeft het gehad over 
het sturen op de schuldratio. De lijn die de heer Van den Raadt daarin meegaf, daarin 
kunnen wij zeker meegaan. Stel je voor, we krijgen er weer taken bij. Dan verandert er 
wat in je omzet en dan moet je op een gegeven moment ook weer gaan kijken welk effect 
dat heeft. Dan zullen de normen die er nu zijn op een gegeven moment worden geüpdatet. 
Overigens verwachten we die update pas volgend jaar. Dat zal dan betekenen dat we weer 
moeten gaan kijken hoe we dat concreet gaan maken. Waarom het ons natuurlijk gaat, is 
de gezonde bedrijfsvoering. Daarbij zijn die normen natuurlijk een belangrijk gegeven 
maar als die normen weer veranderen, dan moeten we natuurlijk kijken hoe we die 
financiële positie van Haarlem gezond houden. Als u zegt dat het in percentages moet, 
dan zou dat kunnen, maar wij kiezen er nu juist voor om het in geld te doen. Als dat 
bedrag dan weer omhooggaat, dan hebben we dat in ieder geval staan. Ik denk dat ik 
daarmee zo’n beetje alle punten heb gehad. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dan zijn er nog drie afrondende vragen; de heer Garretsen, de 
heer De Jong en de heer Smit. Dan gaan we daarna over naar wethouder Van der Hoek. Ik 
stel u voor dat wethouder Van der Hoek dan gewoon aan het woord komt en dat we 
kunnen doorgaan en dat u eventuele punten morgen in uw eigen termijn meeneemt. 
 
De heer GARRETSEN: Ik denk toch dat het bij u hoort als wethouder Financiën en dat is 
de reserve van de Wwb. Daarover is tijdens de begrotingsbehandeling afgesproken dat die 
maximaal 5,1 miljoen euro zou bedragen en dat die in stand blijft. Dat is dus een van die 
hekjes. Maar ik zie nu dat u die reserve gebruikt voor dekking van het begrotingstekort in 
2016 en 2017. U haalt in totaal 6 miljoen euro in die beide jaren uit de reserve Wwb. In 
2018 staat er weer een tekort. Vindt u dat niet het rondpompen van geld, het ene gat met 
het andere dekken? Vindt u ook niet dat dit een heel specifieke uitkering is? Die is 
bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering. Wij vinden dat die ook voor die mensen 
bedoeld moet blijven. Dus graag een antwoord op de vraag: waarom heeft u losgelaten 
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wat bij de begroting is afgesproken, namelijk dat de reserve Wwb blijft bestaan, zij het 
met een maximum van 5,1 miljoen euro? 
 
De heer DE JONG: Ik heb een opmerking van geheel andere aard. Het persoonlijke 
paradepaardje van de wethouder gaat over de buurtbegroting. Dat heeft u bij uw 
installatie gezegd. Daarmee heeft u heel veel ervaring en dat gaat u hier ook doen. 
Daarover heeft u nu niets gezegd. Kunt u vertellen wat daaraan zo bijzonder is, wat de 
burger daarvan gaat merken en wat eigenlijk de zin is van een buurtbegroting?  
 
De heer SMIT: Kort, maar er zijn nog drie vragen die ik niet beantwoord heb gekregen. 
Kan het college aangeven waarom de storting in de reserve beheer en onderhoud 
achterwege kan blijven en of dat geen gevolgen heeft voor de toekomst? Het gaat om vier 
keer 4,8 miljoen euro geloof ik. Bent u bereid om de exploitatiebegroting door te kijken 
op de posten is het wettelijk verplicht en vraagt Haarlem erom of zijn het eventuele 
speeltjes. En ik heb de vraag gesteld over de 3,8 miljoen euro investeringsruimte die 
vrijvalt uit de stelpost riolering en nu binnen de post verbrede rioleringsplan 
ogenschijnlijk geheel gebruikt lijkt te worden. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Voorzitter, iets van de orde dan. Dit is de wethouder 
Financiën, maar ruimtelijke ordening komt hierna? Komt wethouder Van Spijk terug in 
het geheel? 
 
De wnd. VOORZITTER: Ongetwijfeld, maar we gaan nu toch eerst even naar wethouder 
Van der Hoek. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Dan wacht ik even met mijn vraag. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Dus even een aantal punten. Het achterstallig onderhoud wordt 
door mijn collega straks behandeld. Een aantal punten valt niet in mijn portefeuille en 
daarom verdelen de verschillende wethouders die punten. Volgens mij is het goed even 
naar die reserve Wwb te kijken. Als dat niet bevredigend is, wil ik zeker nog even de 
techniek daarbij betrekken. Er zijn verschillende punten over gemaakt. Ik heb inderdaad 
niets gezegd over de buurtbegroting. Dank dat u mij daaraan nog even herinnert. Een 
buurtbegroting laat vooral zien wat we als gemeente uitgeven per buurt zo concreet 
mogelijk naar straatniveau. Wat doen we nu eigenlijk voor de burgers? Het is dus een 
heel mooi instrument om vooral transparantie te laten zien. Dat is een kans in Haarlem. 
Wij hebben een heel mooi opendatasysteem waarbij we op heel gedetailleerd niveau 
beschikken over allerlei informatie. Dat is nog in ontwikkeling, maar wij zullen daarin 
een aantal stappen zetten. Die buurtbegroting zou daarin mooi kunnen passen. Dan kunt u 
zien wat wij nu voor u als inwoner van een buurt doen. Dat leidt tot heel andere, nieuwe 
discussies. Het kan ook leiden tot nieuwe initiatieven, waarbij burgers zeggen: goh, dat 
kost 20.000 euro, dat kan ik goedkoper of heeft u wel eens daar en daar aan gedacht? Als 
u nu wilt weten wat er wordt uitgegeven in uw buurt bijvoorbeeld op het gebied van 
welzijn, dan gaat dat voor een groot deel via grote subsidies aan allerlei instellingen en 
het is voor de burger heel moeilijk te traceren. Als u het in een buurtbegroting concreet 
maakt, dan krijg je een heel andere politieke discussie. Dat is in ieder geval een van de 
toegevoegde waardes van een buurtbegroting. 
 
De heer DE JONG: Ik ben Haarlemmer, ik wil gewoon weten wat het welzijn in Haarlem 
kost, wat het onderhoud in Haarlem kost, wat de scholen in Haarlem kosten. Ik zie er zo 
weinig nut in om dat nu per buurt of zelfs per straat te weten. Ik hoef echt niet te weten 
wat het onderhoud in mijn straat kost en ik denk een hele hoop andere mensen ook niet. 
Ik vraag mij werkelijk af wat voor administratieve rompslomp u uzelf op de hals gaat 
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halen. Ik ben voor geen meter overtuigd van het nut van de buurtbegroting. U gaat er 
ongetwijfeld toch mee aan de slag en wij zullen dat zeer kritisch volgen. 
 
De wnd. VOORZITTER: Ik ga dit onderwerp echt niet uitgebreid behandelen. Echt niet. 
We hebben net de laatste sprekers gehad. Dus de heer Smit krijgt nog antwoord. 
 
De heer GARRETSEN: Voorzitter, van de orde dan, want de heer De Jong heeft mogen 
reageren op het antwoord van de wethouder op zijn vraag, dan mag ik ook reageren op 
het antwoord van de wethouder op mijn vraag over de Wwb-reserve. 
 
De wnd. VOORZITTER: Diepe zucht, maar u heeft wel gelijk. Gaat uw gang. 
 
De heer GARRETSEN: Ik vind het opeten van een reserve van geld dat bedoeld is voor 
bijstandsgerechtigden, om dat nu techniek te noemen, dat vind ik geen techniek, dat vind 
ik financieel beleid. Financieel beleid hoort bij u. U dekt nu gaten in de begroting, u 
maakt een sluitend begrotingskader met geld voor de bijstand en dat vind ik financieel 
beleid, dus ik wil graag dat u daarop reageert. 
 
De wnd. VOORZITTER: Het college komt daarop terug in zijn tweede termijn. Er staan 
nog vragen open van de heer Smit.  
 
Wethouder SIKKEMA: Die vier keer 4,1 miljoen euro is al in het coalitieprogramma 
opgenomen, dus in die zin is het niet nieuw. Wij hebben met elkaar afgesproken dat wat 
betreft beheer en onderhoud er pieken en dalen zijn en we proberen dat zo stabiel 
mogelijk te krijgen. Het wordt een lastige, maar we denken dat we het kunnen, maar we 
moeten dan na die vier jaar echt wel weer die reserve gaan volstorten. Maar dat is een 
keuze die we vorig jaar al met elkaar hebben gemaakt. 
 
De heer SMIT: En dan de vraag over de post 3,8 miljoen euro vrijval uit de riolering 
 
Wethouder SIKKEMA: Die investering is niet gedaan waarmee voor dit jaar die 
kapitaallasten vrijvallen. Dat is ongeveer 250.000 euro en dat wordt geïnvesteerd in 
onderzoeken die nodig zijn om te kijken waar we ons rioleringsplan de komende jaren op 
prioriteren. Dat is ook opgenomen in die rioleringsplannen die we hebben gemaakt. Ook 
toen hebben we wel kaders gesteld en beleid vastgesteld zonder financiële dekking. Op 
deze manier hebben we dat heel mooi kunnen oplossen. 
 
De heer SMIT: Dat betekent dat u eenmalig in 2015 die afschrijvingslasten gebruikt voor 
exploitatie en daarna valt het vrij. 
 
Wethouder SIKKEMA: Volgens mij wel, ja. 
 
De heer SMIT: En dan had ik aan de wethouder Financiën nog een suggestie gedaan om 
de hele exploitatiebegroting door te vlooien op de keuzes of het wettelijk verplicht is, of 
Haarlem ervoor kiest of dat het een nieuw speeltje is. 
 
Wethouder VAN SPIJK: We kijken jaarlijks naar de noodzaak van investeringen en dat 
ligt hier voor.  
 
De heer SMIT: Ik heb het over de exploitatiebegroting, want we horen steeds meer in de 
raad wel wat iets kost, maar te weinig waarom iets kost. Is die exercitie uitgebreid gedaan 
of gaat u die nog een keer maken? Waarom kost het wat het moet kosten en kan het 
minder kosten? 
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Wethouder VAN SPIJK: Op verschillende manieren en op verschillende momenten wordt 
daarnaar gekeken, maar ik kan dat niet zo in het algemeen zeggen. We hebben allerlei 
onderzoeken waarbij we kijken of iets goed functioneert en of een specifieke activiteit 
werkt. Op het moment dat we raadsbesluiten nemen over specifieke investeringen wordt 
dat natuurlijk ook afgewogen. In allerlei jaarlijkse planningen en toezicht wordt daarnaar 
gekeken. Om nu te zeggen dat we dat niet doen, dat lijkt me niet juist. 
 
De wnd. VOORZITTER: We gaan naar wethouder Van der Hoek. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Een punt van orde. Er was een interruptierondje en 
uiteindelijk was de conclusie dat we nu klaar zijn met de wethouder, terwijl ik dacht dat 
de wethouder nog een heel verhaal ging houden. Ik heb helemaal geen kans gehad om 
überhaupt de niet-beantwoorde vraag nog eens te stellen. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dan komt u daarop hopelijk in uw tweede termijn terug. We 
gaan nu echt naar wethouder Van der Hoek. Wethouder, gaat uw gang. 
 
De heer GARRETSEN: Van de orde, voorzitter, ik wil even schorsen, want ik vind dat de 
heer Visser gelijk heeft. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dan heb ik een verzoek aan u, want dan breng ik het in 
stemming. Wie vindt dat de voorzitter gelijk heeft met zijn mededeling dat we de drie 
sprekers nog de ruimte geven en daarna overgaan naar wethouder Van der Hoek en dat 
een eventuele nieuwe spreker dan nog bezig kan zijn in zijn eigen termijn een volgende 
keer. Wie van u is het deze keer met mij eens? 
Dat is praktisch iedereen. Zo gaat het nu eenmaal. Wethouder Van der Hoek, gaat uw 
gang. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Ik had er bijna niet meer op gerekend. D66 noemde in zijn 
eerste termijn de realisatie van de transitie Sociaal domein. En terecht. Als je kijkt naar de 
jarenlange voorbereiding op de bijna magische datum van 1 januari 2015 met alle vragen 
vooraf, zijn we er klaar voor, kunnen we het al aan, staan we inderdaad dichter bij de 
burger en kunnen we vanuit daar sneller acteren als er problemen zijn. Dan is het 
antwoord wat mij betreft volmondig ja. Ja, we waren er klaar voor voor zover het 
redelijkerwijs kon. Ja, we kunnen het aan voor zover we daarvoor voldoende 
instrumentarium en ruimte van het Rijk krijgen. En ja, we staan dichter bij de burger en 
van daaruit kunnen we maatwerk leveren en sneller reageren op problemen en werken aan 
een oplossing. In ieder geval veel sneller dan ik ooit zou kunnen als ze voor diezelfde 
probleemoplossing afhankelijk waren geweest van nadere regelgeving door het Rijk. Dat 
allemaal door de enorme inzet die is gepleegd door de bij het Sociaal domein betrokken 
maatschappelijke organisaties en – dat mag zeker nog eens hardop gezegd worden – onze 
ambtenaren. Er is keihard gewerkt aan de voorbereiding voor 1 januari jl. en men is nog 
steeds keihard aan het werk. We zijn er natuurlijk nog niet. Pas nadat je begonnen bent 
komen de problemen in de uitvoering aan het licht. En als ik specifiek kijk naar hoe dit 
binnen mijn portefeuilles binnen de decentralisaties Wmo en beschermd wonen loopt, dan 
ging het enerzijds om geringe aantallen uitvoeringsproblemen op individueel niveau maar 
anderzijds ook om grote problemen waar het de uitvoering van de huishoudelijke 
ondersteuning betrof. Maar hoe relatief klein of groot ook, steeds is geacteerd op die 
problemen met als doel die zo snel mogelijk op te lossen en de uitvoerder erop aan te 
spreken. Problemen worden ook opgelost en uitvoerders laten ook verbeteringen zien. Ik 
heb het volgende al vaak in de commissie aangegeven mede in relatie tot weer een motie 
op dit vlak. Wanneer u als raad signalen krijgt van burgers of personeelsleden van 



   24 juni 2015 22  
 
 
 
 
 

uitvoeringsorganisaties dat die uitvoering niet verloopt zoals afgesproken, meldt u dit dan 
bij onze ambtenaren of bij mij zodat wij onderzoek kunnen doen en waar nodig zaak 
kunnen oplossen. Dat wil ik ook. Uitvoerders dienen te doen waarvoor zij zijn 
gecontracteerd en burgers dienen goed ondersteund te worden. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Ik heb twee punten. De wethouder heeft dit in de commissie 
benoemd. Ik ben bij de mensen die mij deze informatie gaven, geweest en dan kom ik tot 
een dilemma. De cliënten zijn bang dat ze de zorg eventueel verliezen als ze bij naam en 
toenaam worden genoemd. De medewerkers zijn bang om een stempel te krijgen of om 
hard aangesproken te worden door de werkgever. Er zijn bepaalde eisen gesteld bij de 
gunning. Een daarvan was scholing. Ik neem aan dat de wethouder zelf ook instrumenten 
heeft om te testen en te toetsen of degenen die wij gegund hebben, zich aan de afspraken 
houden? Waarom zijn wij puur afhankelijk van de medewerkers of die met naam en 
rugnummer bekend willen worden of niet? 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Dat zal ik u vertellen. U zegt dat die medewerker zegt dat 
er geen scholing is maar mijn beeld is dat die scholing wel plaatsvindt. Dus als 
medewerkers dat op een of andere manier niet openbaar naar buiten willen brengen, wat 
volgens mij nogal meevalt, omdat ze het aan mij of aan de ambtelijke organisatie kenbaar 
maken en wij leggen die namen niet op een openbare lijst, dan zou ik niet weten waarom 
we daarvan geen kennis kunnen nemen om daarop te acteren. Dat wil niet zeggen dat we 
dat vervolgens ook in het contact met de aanbieder gaan gebruiken. Het gaat erom dat ik 
die mensen spreek of mijn ambtenaren zodat we het verhaal van hen horen. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Dan mijn tweede vraag. Welke instrumenten heeft de wethouder 
om te toetsen of de thuiszorginstellingen zich houden aan de afspraak? 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Daarop zal ik u schriftelijk nog eens antwoord geven want 
het lijkt me voor de behandeling van de Kadernota een ietwat te detaillistische vraag en 
daarop ben ik ook niet voorbereid. 
 
De heer GARRETSEN: Even kort om te kijken of ik de wethouder goed heb begrepen. 
Heeft de wethouder nu gezegd dat volgens de informatie die hij van ViVa! heeft 
gekregen, wel scholing plaatsvindt? 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Ja en dat heeft u ook kunnen lezen in de verslagen die u 
zijn toegestuurd.  
 
De heer GARRETSEN: Dan heel graag de brief van ViVa! waarin ze dat zegt. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Ik zeg u, dat staat in de verslagen die u zijn toegestuurd. 
Die heeft u al. Er is niet nog een brief van ViVa!. Het staat erin en het maakt deel uit van 
de periodieke gesprekken die wij niet alleen met ViVa!, maar met alle aanbieders op dit 
vlak hebben. 
 
De heer VRUGT: Toch even een aanvullende opmerking, want ik constateer dat wij dus 
gewoon doodleuk afgaan op de brieven van ViVa! waarin ViVa! stelt dat ViVa! op orde 
is. Dus ViVa! doet het goed. Dat is ongeveer de logica die nu volgt. Ik kan daar niet mee 
instemmen, absoluut niet zelfs. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Dat begrijp ik als het zo simpel zou zijn, maar volgens mij 
is dat ook niet wat ik zeg. Er zijn ook instrumenten en daar werd net ook naar gevraagd. 
Wij toetsen dat op andere manieren. Ik zeg dat ik daar later schriftelijk op terugkom 
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omdat het denk ik in het kader van de Kadernota wat te ver gaat dat nu uitputtend te 
behandelen. 
 
De heer GARRETSEN: ViVa! heeft al een keer gelogen tegen de gemeente, waarom zou 
ze dat geen tweede keer doen? 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Een verbetering die ik ook graag van het Rijk zou willen 
zien als het gaat om een betrouwbare overheidspartner te zijn. Te veel zien we enerzijds 
het met de mond belijden dat de gemeenten het zelf beter kunnen, anderzijds wordt op 
diverse onderwerpen alsnog bepaald hoe gemeenten het moeten doen. Nadat het ons was 
gelukt om met een gemankeerd en volgens ons ook ontoereikend budget het beschermd 
wonen voor Haarlem en omstreken toch voor 2015 te regelen in afwachting van een 
goede dialoog over herverdeling, worden wij nu gestraft voor onze solide en financieel 
verantwoorde aanpak met een extra miljoenenkorting. Ik ben daarover als 
portefeuillehouder en veel collega’s in het land met mij uiterst ontstemd en ik zal alle 
middelen die ons ten dienste staan inzetten om alsnog tot een eerlijker verdeeld model te 
komen. In de eerste termijn heeft Trots gevraagd om een reactie op een tekstvoorstel in 
relatie tot bladzijde 9 van de Kadernota gebaseerd op signalen van andere gemeenten die 
onvoldoende Wmo-zorg zouden leveren en het risico dat de middelen onvoldoende 
zouden zijn om dit op voldoende niveau te houden. Het zou zelfs om 5-8 miljoen euro 
kunnen gaan voor Haarlem. Trots vraagt om het opnemen van een tekst in de Kadernota 
over monitoring en de frequentie van de rapportage. Alle eerste herken ik dat beeld voor 
Haarlem niet. Daar waar het andere gemeenten betreft, gaat het vooral om gemeenten die 
de eenvoudige vorm van huishoudelijke ondersteuning volledig hebben afgeschaft vaak 
zonder het voorgeschreven onderzoek op cliëntniveau. Zoals u weet doen we dat in 
Haarlem heel anders en we hebben de huishoudelijke ondersteuning in stand gehouden na 
1 januari jl. in een vorm waarbij juist de bewoner zelf betrokken is. Met betrekking tot de 
gevraagde tekstaanvulling merk ik op dat het college daartoe geen noodzaak ziet omdat 
daarover al afspraken met de raad zijn gemaakt. En in de Kadernota op bladzijde 11 
onder het kopje financiële ontwikkeling en op bladzijde 12 monitoring en sturing is al 
tekst opgenomen die de afspraken voldoende weergeeft. Ik heb waardering voor de 
moeite die de ChristenUnie heeft genomen om eens naar BUUV te kijken, naar de 
meerwaarde alvorens met opbouwende kritiek te komen. Alhoewel BUUV inmiddels een 
door ons en Haarlemse burgers zeer gewaardeerde sociale buurtmarktplaats is die 
landelijk door steeds meer gemeenten wordt overgenomen, kan het natuurlijk nooit 
kwaad regelmatig te evalueren om te zien waar verbeteringen of efficiency, methodiek en 
bereik mogelijk zijn. Ik zie dan ook uit naar het debat dat we daarover zullen hebben in 
de commissie als de initiatiefnota zal worden behandeld. Eenzaamheid is een complex 
probleem dat op lokaal niveau en een integrale aanpak met betrokkenheid vanuit de vele 
disciplines zoals wonen, sport, zorg, welzijn, cultuur etc. vergt. Het college is er actief 
mee bezig en is alert op het voorkomen en terugdringen daarvan. Het is opgenomen in de 
vraagformuleringen voor de basisinfrastructuur waarbij een grote inzet is van diverse 
Haarlemse instellingen en organisaties. We versterken dat in samenwerking met de 
samenwerking binnen de sociale netwerken zodat mensen elkaar leren kennen en 
eenzaamheid wordt bestreden. Het is ook een van de uitgangspunten van ons programma 
Samen voor elkaar. Het komt tot uitdrukking in tal van programma’s en allerlei projecten 
zoals huisbezoeken, ontmoetingsactiviteiten, dagopvang, maatjesprojecten, 
kookprojecten, BUUV etc. – ik noem er maar een paar. Daarbij is ook aandacht voor de 
verbinding met de partners, de structurele verankering op lange termijn, de ontwikkeling 
en externe invloeden. Er gebeurt dus al veel. Actief aan de slag gaan impliceert echter 
niet altijd een apart plan van aanpak. Een goede inbedding van het thema is in een 
integrale aanpak van deze problematiek kan ook volstaan. Hoe en waar we dat precies 
doen zodat u een goed overzicht krijgt van de integrale inbedding, zal het college u nog 
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eens specifiek benoemen en u toezenden. Dan in relatie tot mijn cultuurportefeuille en op 
diverse onderwerpen vaak relevant in verband met vastgoed, zou ik het volgende willen 
zeggen. Te beginnen met de kaatsbaan. HartvoorHaarlem is kritisch op de verkoop en is 
bezorgd over het mogelijk toekomstig gebruik ten behoeve van bijvoorbeeld yoga. Ik ben 
dat niet. De toekomstige koper Stadsherstel is volgens mij juist de aangewezen koper die 
zich bij tal van andere panden heeft bewezen als hoeder van monumentale panden. Ook 
bij dit rijksmonument dat de kaatsbaan is, zal er dan ook sprake zijn van herstel, 
instandhouding van en toekomstig gebruik binnen die monumentale kaders. Over de 
Egelantier is veel gezegd. Er wordt veel gewenst. Het college begrijpt de wens van de 
huurders om het lopende culturele jaar tot 1 juli 2016 af te maken. Daartegenover staat 
dat veel huurders al met ons of zelf op zoek zijn gegaan naar een andere ruimte in de stad 
en die zelfs al gevonden hebben. Het opzeggen van de huur lijkt er dus niet een-op-een 
toe dat al die culturele organisaties ophouden te bestaan. Daartegenover staat ook dat de 
beheerkosten vanaf 1 januari a.s. reeds zijn wegbezuinigd en dat een eventueel later 
vertrek zal moeten worden opgevangen. Dat kan mogelijk vanuit andere budgetten zoals 
de motie voorstelt dan wel deels door eigen beheer, schoonmaak en een lichte 
huurverhoging bij ingang van de verlenging van het huurcontract per 1 januari a.s. Het 
college is hierover in gesprek, zal de mogelijkheden zoals gevraagd ook nader 
onderzoeken en hierover zo spoedig mogelijk rapporteren. Los hiervan is het college 
samen met Hart bezig met een intensieve zoektocht naar een vervangende ruimte voor de 
Popschool. Daartoe voelen wij ons ook verplicht nadat de voormalige plannen rondom 
het CCVT onhaalbaar werden en anders zijn ingevuld waaronder dat een deel van Hart 
reeds verhuisd is naar de Kleine Houtweg. Door velen in en buiten de Haarlemse 
popscene is daarom de wens toegevoegd te streven naar een combinatie met oefenruimte 
voor amateurbands. Als hartstochtelijk zanger van een dergelijke amateurband kan ik me 
daarbij van alles voorstellen en ik heb er ook sympathie voor. Veel sympathie zelfs en ik 
span me er ook voor in. Maar ik wil tegelijkertijd de verwachtingen wel bijstellen na een 
reëel dan wel reëler niveau. Volgens mij is inmiddels het beeld ontstaan dat het college de 
laatste zorg voor de Popschool heeft en de verplichting voor het zorgen voor een 
oefenruimte. Dat is volgens mij niet zo. De bands hebben in het vinden van oefenruimte 
ook een eigen verantwoordelijkheid en vele oefenen gelukkig al in diverse ruimtes in en 
om de stad. Dat neemt niet weg dat ik ook de mogelijkheden en de potentie van een 
gezamenlijk pand zie, de toegevoegde waarde en daartoe ook de mogelijkheden zeker wil 
verkennen. 
 
De heer VRUGT: Ik wilde toch even gezegd hebben dat ik niet voor de eerste keer 
constateer dat eigenlijk het hele pakket dat er ooit lag en nog niet eens zo heel lang 
geleden en er was ook ruim 12 miljoen euro voor dat CCVT gereserveerd en een 
dependance in Schalkwijk én een Popschool, dat dat hele totaalpakket steeds verder naar 
beneden is bijgesteld. Hart is verhuisd en daar kunnen niet alle activiteiten plaatsvinden. 
Voor de Popschool voelt u zich nog verantwoordelijk maar nu wordt het weer een soort 
verder terugbrengen van het oorspronkelijke plan. Voor die oefenruimte voelt u zich niet 
verantwoordelijk, zegt u nu, terwijl dat hier veelvuldig is uitgesproken als wens van de 
raad. U brengt het beoogde plan steeds verder terug en daar maak ik groot bezwaar tegen. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Dat is maar net zoals u mijn woorden wilt horen denk ik 
dan. Ik probeer een reëel dan wel reëler beeld neer te zetten. Bij de en is volgens mij 
sprake van een verplichting en bij de ander van een breed gedragen wens, waarvoor ik 
mij van harte wil inzetten. Mocht er een geschikt pand zijn dat op korte termijn alleen de 
Popschool kan huisvesten, dan zal daar naar de voorkeur uitgaan omdat ook voor hen 
geldt dat zij in januari of mogelijk al in juli 2016 de Egelantier moeten verlaten. Mijn 
inzet is echt om te komen tot een gezamenlijke vestiging, maar er heeft er een wel een 
duidelijke prioriteit. Dat wil ik daarmee maar zeggen. 
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De heer VISSER (ChristenUnie): Ik wil de wethouder graag vragen naar het automatisme 
rond vervangingsinvesteringen. In het IP komt er opeens 4 miljoen euro bij voor 
afschrijvingen en ik heb daarvoor een amendement ingediend. Ik kreeg het antwoord dat 
we afschrijving nu eenmaal moesten inboeken en ja, die cultuurpodia die zullen wel 
kritisch zijn. Maar het is wel 4 miljoen euro dat we geven. Vindt u niet dat u met dit soort 
grote bedragen, ook al zijn het afschrijvingen, er juist bovenop moet zitten en moet 
zeggen dat het toch wel wat soberder kan? We gaan wel het onderhoud soberder 
aanpakken, dit niet. Bent u bereid daaraan meer te trekken als college en niet zomaar dit 
soort afschrijvingstermijnen toe te kennen? Een ander automatisme is de college-auto. 
Vindt u het normaal dat een college-auto na vijf jaar zogenaamd economisch is 
afgeschreven terwijl hij nog geen 100.000 op de teller heeft staan? Ik neem aan dat u op 
uw eigen auto meer op de teller heeft staan. Zou u het geld van de college-auto dan niet 
veel liever besteden aan al die wensen in de raad die er leven rondom cultuur, rondom een 
poppodium? Wij zijn in principe niet voor, maar wij zouden het geld liever besteden aan 
een poppodium dan aan een college-auto. Bent u daartoe bereid? 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Ik ga hierop niet reageren, want ik ben niet de 
portefeuillehouder. Het is een utopie om te denkend dat de prijs van een college-auto 
toereikend is om de Popschool te helpen. Was dat maar waar, dan hadden we dat volgens 
mij al lang gedaan. Voor de rest moet u zich vervoegen bij de desbetreffende 
portefeuillehouder. Over die afschrijvingstermijnen hebben we duidelijk geantwoord bij 
de motie. Wij zijn ook gewoon gehouden aan de besluiten BBV en we kunnen niet 
zomaar die termijnen veranderen. Dus mocht daartoe aanleiding zijn, dan moet dat echt 
via een andere weg. Als u dat onvoldoende vindt, dan stel ik voor dat ik de reactie even 
afwacht en dan kom ik daar in mijn tweede termijn nog even op terug. 
 
De heer VRUGT: De heer Visser noemt daar een enorm belangrijk punt waarop ik ook al 
enige jaren ageer. Het gaat om miljoenen, iedere keer weer, die vervangingsinvesteringen 
culturele podia. Het antwoord dat nu wordt gegeven, staat 180 graden haaks op een 
eerdere beantwoording dat we wat betreft die afschrijvingstermijnen gewoon een ruimte 
vrijheid hebben om die zelf in te vullen. Dus, tenzij er eerder onduidelijk of onjuist is 
geantwoord, dan gebeurt dat nu. We zijn conform BBV behoorlijk vrij in het zelf 
vaststellen van de afschrijvingstermijnen. En dat is maar goed ook, want anders wordt het 
een automatisme, zoals de heer Visser hier terecht aangeeft. O ja, het staat in de boeken, 
het is afgeschreven, dus we kopen maar weer nieuwe spullen. Daar moeten we een keer 
vanaf.  
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Het gaat erom dat u de bal helemaal bij de cultuurpodia 
legt. Die moeten kritisch kijken en die zijn wel sober. Maar het gaat om ons geld. Ik 
verwacht dus veel meer ambitie van het college en er wordt hier zomaar een cheque van 
4 miljoen euro gegeven. Een deel daarvan zal zeker nodig zijn, maar ik vraag u de 
stofkam door het IP te halen wat betreft vervangingsinvesteringen. Dit is een groot bedrag 
en we zitten nu met een groot tekort van 3 miljoen euro extra en dan verwacht ik dat u 
niet met dit soort automatismen akkoord gaat terwijl u wel eist van uw collega Sikkema 
dat ze de kwaliteit van de openbare ruimte omlaag gooit. U moet ook kritisch zijn op uw 
afschrijvingen.  
 
Wethouder VAN DER HOEK: Ik begrijp dat ik tegenwoordig bepaal wat collega 
Sikkema moet gaan doen, dat ik dat dan aan het eisen ben. Dat wordt wel een heel aparte. 
Ik kan ook niet instemmen met uw opmerking dat we zomaar 4 miljoen euro weggeven, 
want dat doen we natuurlijk weloverwogen en daarachter zit natuurlijk wel een 
redenering. Deze opmerking samen met de opmerkingen van de heer Vrugt sterken mij in 
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mijn ambitie om er in de tweede termijn op terug te komen waarbij ik dan uitgebreider 
antwoord kan geven en dan ga ik ook in op wat de heer Vrugt zegt. Ik ben het op zich met 
hem eens dat beantwoording eenduidig moet worden als er onduidelijkheid is in de wijze 
van beantwoording. Dan toch nog graag mijn slotopmerking. De burgemeester 
memoreerde eerder dat Haarlem zo goed scoort op allerlei lijstjes. Eén lijstje heeft u niet 
genoemd en dat is ook begrijpelijk, want het is een onderwerp van het lijstje – als dat al 
bestaat – dat niet snel de pers haalt. Als wethouder die verantwoordelijk is voor het 
vrijwilligersbeleid in onze stad wil ik de gelegenheid toch een keer graag gebruiken om 
namens het bestuur alle mensen in en van buiten onze stad te danken voor hun inzet die 
zij vrijwillig voor Haarlem en de Haarlemmers doen. Ik kom er tijdens mijn 
werkbezoeken tallozen tegen en het enthousiasme en de betrokkenheid raken me echt 
iedere keer weer. Het is een van de pijlers waarop de kanteling en de transitie binnen het 
Sociaal domein zijn gebaseerd: dat mensen meer zelf doen en voor anderen. Op een 
dergelijke lijst scoort Haarlem bovengemiddeld en ook daarop mogen we met elkaar trots 
zijn omdat die vrijwilligers het sociale cement vormen van Spaarndam en Haarlem. Dank 
u wel. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: U heeft het gehad over de stadskweektuin en de Kaatsbaan. 
Het gaat dan om Huis ter Kleef of wat er nog van over is. U geeft aan dat Stadsherstel dat 
in principe helemaal gaat opknappen, maar het gaat HartvoorHaarlem erom of er 
mogelijkheden zijn om die Kaatsbaan in zijn oude luister te herstellen, de oudste 
kaatsbaan ter wereld. Nu heeft u het net over initiatieven in de stad, maar wij constateren 
samen met mijn collega Van Haga dat mensen al jaren bezig zijn om daaraan een nieuwe 
invulling te geven, aan die oude Kaatsbaan. Denkt u daarin mee of denkt u dat het wel 
best is als die muren zijn gerestaureerd waarbij het u niet uitmaakt wat erin komt? 
 
De heer VRUGT: Echt even in reactie op mevrouw Van Zetten, want u zet het hier neer 
alsof het een zwak, vervallen gebouw is. Ten tweede weet u donders goed dat de 
vereniging of in ieder geval de verzameling mensen die jarenlang hebben willen doen wat 
u nu vraagt, het weer terugbrengen van die Kaatsbaan, dat was een handvol mensen maar 
wel met een hoop poen, die hebben daarvoor jarenlang de tijd gekregen. Ze hebben ook 
uitstel gekregen, maar aan het eind van de rit kwamen ze nog steeds niet met de 
benodigde gelden daarvoor. Dus die groep heeft z’n kans gehad. Wilt u het nu nog langer 
uitstellen en nog langer wachten tot die groep het wel een keer voor elkaar heeft om die 
Kaatsbaan terug te brengen voor een handvol mensen die dat uit hobbyisme leuk vindt? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Leuk vindt? In Frankrijk hebben ze de oudste kaatsbaan wel 
hersteld in Fontainebleau en dat is een groot succes. U doet net alsof het iets marginaals 
is wat verder helemaal niet ter zake doet. Uw mening interesseert mij natuurlijk 
bovenmate, maar ik vraag de wethouder of hij daar nog kansen ziet om dat nu nog op te 
pakken. De stichting zoekt een huurder en komt uit bij yoga. 
 
De heer VRUGT: Yoga zit in de lift en dan kan ook een behoorlijk aanzuigende werking 
hebben.  
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Zelfs in Elswout zijn ze aan het yoga-en, ik weet er alles van. 
Ik wil toch nog graag een antwoord van de wethouder. 
 
De VOORZITTER: De wethouder gaat zo meteen antwoorden, maar in een laatste ronde 
wil een aantal mensen hierover nog iets zeggen. Het woord is aan u, mijnheer Berkhout. 
 
De heer BERKHOUT: Ik kan me volledig aansluiten bij de woorden van de heer Vrugt. 
Als er ergens een club is die lang, misschien wel veertien jaar lang de tijd heeft gehad om 
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dit financiële plaatje rond te krijgen, dan is het wel de stichting Kaatsbaan. Trouwens, als 
we het toch over elitaire clubs hebben, dan komt deze eerder in de buurt dan de rest van 
de stadskweektuin. Dat wilde ik u toch nog even meegeven. 
 
De heer VAN HAGA: Het is misschien wel goed dat ik direct na de heer Berkhout kom. 
Ik begrijp werkelijk het dedain niet van deze raad naar een goedbedoelende stichting die 
de oudste real tennisbaan ter wereld in ere wil herstellen. Die mensen hebben met de 
meest mogelijke zorgvuldigheid met de verschillende wethouders gepraat en ze zijn keer 
op keer geschoffeerd. Ik geloof niet dat iemand hier met deze mensen heeft gepraat. Nou, 
misschien wel. Maar goed, dan is het waarschijnlijk wel een gebrek aan respect voor een 
dergelijk initiatief. Het staat overigens in schril contrast met het vertrouwen dat we geven 
aan de groene stadskabouters van de stadskweektuin. Ik kom nu bij mijn echte punt, want 
dit was gewoon een klein intermezzo. Dan over de Egelantier en het CCVT. Natuurlijk is 
het CCVT afgeschoten en natuurlijk is op enig moment het cultureel centrum uit het zicht 
verdwenen. Dat vinden we allemaal jammer. De heer Fritz heeft zich daarvoor altijd 
ingezet en die is het met me eens als ik het mag geloven. U maakt zich er nu heel erg 
klinisch van af. We hebben geen verplichtingen tegenover de huidige huurders. In het 
coalitieakkoord staat niets over een cultureel centrum. Ik vraag me in alle ernst af waarom 
het niet mogelijk is daarnaar een onderzoek te doen, als er zich mogelijkheden voordoen 
om door te starten in een soort cultureel centrum met behoud van alle bizarre afspraken 
die u al heeft gemaakt. Dan kunnen we én de Popschool ergens onderbrengen én de 
huurders ter wille zijn. Als die mogelijkheid bestaat, waarom probeert u zich er dan toch 
zo klinisch vanaf te maken? 
 
De heer VAN DEN RAADT: Ik wil de wethouder zeer ondersteunen bij zijn woorden 
over de vrijwilligers dat die fantastisch werk doen in Haarlem. Dan heb ik wel een vraag. 
Veel van die vrijwilligers vragen of er dan VOG-verklaringen zijn. Dan ligt er het 
probleem dat niemand die wil betalen. Als u daarvoor dan ook nog iets kunt betekenen? 
Ook wijkraden vragen om die VOG-verklaringen. Misschien kunt u dat toch boven aan 
het lijstje zetten. 
 
De heer GARRETSEN: We hebben een motie ingediend om de huishoudelijke 
ondersteuning te gunnen aan een vereniging van cliënten. U heeft gezegd dat ze aan de 
gunning kunnen meedoen. Het coalitieakkoord heet SAMEN DOEN! en in het 
coalitieakkoord staat ook dat de verantwoordelijkheid bij de inwoners van Haarlem ligt. 
U bent uitvoerder van het coalitieakkoord. Bent u bereid om de totstandkoming van een 
dergelijke vereniging op enigerlei wijze te stimuleren? 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Nee, dat ben ik niet. Wij vertrouwen op de kracht van 
Haarlemmers en als mensen de behoefte hebben om het anders te organiseren buiten de 
bestaande aanbieders om, dan staat hen dat vrij om dat op die manier te organiseren en 
dan vervolgens, mits ze aan het programma van eisen voldoen, in een offerteronde mee te 
doen. Ik acht dat geen taak van de overheid.  
 
De heer GARRETSEN: Ik heb niet voor niets gezegd dat ik het coalitieprogramma op 
mijn nachtkastje heb liggen. Ik stel vast dat de wethouder dan tegen de geest en de 
strekking van het coalitieakkoord in handelt, omdat er duidelijk staat het stimuleren dat 
inwoners hun eigen verantwoordelijkheid nemen en het stimuleren van SAMEN DOEN! 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Dat doen wij ook doordat we ze vervolgens serieus nemen 
als ze een serieus aanbod doen en ze niet uitsluiten van het meedoen aan een dergelijke 
aanbesteding. Ik acht het niet de taak van de overheid om dat over te nemen. Maar goed, 
dat is uw interpretatie en dat mag. Dan de Kaatsbaan. Er is al veel gezegd over de 
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jarenlang lopende kwestie en over het feit dat er allerlei zaken konden plaatsvinden onder 
eigenaarschap van de gemeente. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat initiatiefnemers 
zich kunnen wenden tot Stadsherstel om te kijken of ze tot een zinvolle invulling kunnen 
komen. Ook Stadsherstel zal ervoor opteren om met name vaak binnen de context van de 
historische functie van een gebouw een zo goed mogelijke invulling te geven. Dus met de 
verkoop is natuurlijk niet de deur dicht als het om de invulling gaat. U bent aangeslagen 
op de yoga. Daar mag u van vinden wat u wilt, maar het is natuurlijk helemaal niet 
gezegd dat dat er per se in komt. Er is daar een groep die bezig is met de invulling en ik 
sluit niet uit dat samen met Stadsherstel misschien toch nog met een invulling meer 
richting de Kaatsbaan kan worden gekomen. Het klinisch uitvoeren van wat er speelt bij 
de Egelantier, dat zie ik niet als klinisch. Ik voer gewoon uit wat op dit moment de 
afspraken zijn en wat het kader is. Ik heb volgens mij in mijn tekst ook uitgebreid 
aangegeven dat daar waar combinaties te maken zijn om het meer body te geven, om die 
kruisbestuiving te bevorderen, om die meerwaarde te organiseren, dat ik dat zeker zal 
beijveren, maar er is wel een aantal prioriteiten en een daarvan is dan wel de Popschool, 
idealiter met de anderen. Ik denk ook, als ik spreek met de huidige huurders van de 
Egelantier, dat de gesprekken over het verhuizen naar Klein Heiligland over het algemeen 
gewoon in goede sfeer verlopen en dat het daarom ook helemaal niet gaat. Het gaat meer 
om de termijn en om de mogelijke kosten die gemaakt moeten worden en eventuele huur 
die betaald moet worden. Maar het gaat principieel niet zo zeer om het feit dat zij daar 
weg moeten. Dan de VOG waarover de heer Van den Raadt het heeft. Wij hebben al een 
regeling waarbij wij in ieder geval voor de kwetsbare functies die door vrijwilligers 
worden uitgevoerd, de VOG vergoeden. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Dat klopt. Dit gaat specifiek over wijkraden. Die willen dat 
zelf wel, maar daarvan wordt dan gezegd dat men geen barrière wil opwerpen. Die 
mensen willen het zelf wel. Sta dat dan gewoon toe.  
 
Wethouder VAN DER HOEK: Daarover zijn met u als raad afspraken gemaakt in het 
kader van wat u wel wilde vergoeden en wat niet. Het kader ligt op kwetsbare functies en 
het werken met minderjarigen. Dat is het criterium. 
 
De wnd. VOORZITTER: Eén zin, mijnheer Van Haga. 
 
De heer VAN HAGA: Nou, ik ben op zich wel blij met de toevoeging van de wethouder 
dat alle kansen nog openliggen. Yoga is natuurlijk mogelijk als alternatief en het kan ook 
samen. Ze hebben ook contacten met de begraafplaats. Het kan allemaal samen. Ja, je 
kunt ook yogamensen begraven. Ik zie wethouder Langenacker lachen. Wat heb ik nu 
weer gezegd? Ja, mijnheer Fritz, het kan er nog mee door? Ik geef de heer Fritz 
onmiddellijk een knipoog. Maar het zou wel enorm helpen als de gemeente Haarlem 
uitspreekt dat ze er enorm veel belang aan hecht dat de oorspronkelijke doelstelling 
waarvoor het gebouw oorspronkelijk is gebouwd daar terugkomt. Dat daarin aan yoga 
wordt gedaan en dat er bijeenkomsten plaatsvinden, dat is natuurlijk fantastisch. Maar u 
heeft op dit moment de mogelijkheid daar wat macht uit te oefenen en ik roep u op dat te 
doen. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: U zegt dat ik aansla op he woord yoga, maar dat is natuurlijk 
niet waar. Het ging erom dat de stichting daar mij ging voorspiegelen wat er zou komen. 
Ik zou denken: laat de opties open. Als er dan een goed initiatief is om het gebouw in 
oude luister te herstellen, dat hoop ik toch dat u daarnaar luistert en uw best doet dat voor 
elkaar te krijgen. 
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De VOORZITTER: Ik wijs u erop dat de debattijd bijna op is. Het woord is aan 
wethouder Langenacker.  
 
Wethouder LANGENACKER: Perspectief bieden aan mensen. Maar ook vanuit 
verschillend perspectief kijken naar ons eigen handelen als overheid. Dat vind ik van 
belang. Ik wilde u als eerste bedanken voor de complimenten in uw eerste termijn, maar 
ik heb ook een aantal zorgen gehoord. Deze neem ik serieus. Ik zet daar wel ook een 
aantal perspectieven naast. Ten eerste bij Sociale zaken. Een afdeling om mensen een 
vangnet te bieden waar nodig en te bemiddelen naar werk waar mogelijk. Dit vraagt veel 
van onze medewerkers. Een complexe taak waarin ook oog is voor maatwerk binnen de 
soms strenge regelgeving vanuit het Rijk en het beschikbare budget. In dat krachtenveld 
moeten onze medewerkers opereren en daarvoor heb ik grote waardering. Ik zie van 
dichtbij met hoeveel passie en gedrevenheid er wordt gewerkt. Maar natuurlijk blijf ik 
ook aandacht houden voor individuele situaties van cliënten, voor hun eigen 
verantwoordelijkheid daarin maar ook voor onze eigen rol als overheid. Een goede 
bejegening, daarover heeft u het gehad in uw eerste termijn. Dat vinden we natuurlijk van 
belang. In zijn algemeenheid kreeg de afdeling Sociale zaken in 2013 een 7 en in 2014 
een 7,1 voor klanttevredenheid. Dat is mooi maar geen reden om achterover te leunen. Er 
is voldoende reden om die tevredenheid van klanten ook op een andere manier te peilen, 
bijvoorbeeld direct na een gesprek op het werkplein of bij Sociale zaken of bijvoorbeeld 
met behulp van een mystery guest. Ik sta dus positief tegenover de motie om dit als 
instrument te betrekken bij onze klanttevredenheidspeilingen en ik wil dit ook betrekken 
bij de nieuwe uitvragen die we gaan doen rondom deze onderzoeken.  
 
De VOORZITTER: Moment wethouder, u krijgt een interruptie. Mijnheer Garretsen, u 
bent misschien wel de laatste die gaat interrumperen, want de tijd is vrijwel op. 
 
De heer GARRETSEN: Die mystery guest, daar staan wij ontzettend sympathiek 
tegenover. We vinden dat een heel goed middel. We zullen die motie zeker steunen. Waar 
we wel bang voor zijn, is dat er een angstcultuur ontstaat bij Sociale zaken dus we willen 
graag van u de toezegging dat het geen consequenties heeft voor die ambtenaar als een 
mystery guest ontdekt dat een ambtenaar iets niet goed doet. 
 
Wethouder LANGENACKER: Alle peilingen die we doen, alle onderzoeken die we 
doen, alle gesprekken die we hebben en alle feedback die we krijgen van onze klanten, 
dat zien wij ook als een manier van leren. Met andere woorden, ook als ze ‘fouten’ maken 
– er zijn natuurlijk verschillende interpretaties van hoe je met een situatie omgaat – als 
dat aan de hand is, dan is het wat ons betreft een kwestie van oppakken, leren en het 
opnieuw zo goed mogelijk doen. Laat daarover duidelijk zijn.  
 
De heer GARRETSEN: Dank u voor uw antwoord. Daar ben ik erg tevreden over. 
 
Wethouder LANGENACKER: Ik heb ook begrepen dat wij in het verleden dit instrument 
ook wel op verschillende manieren hebben ingezet. Het is voor ons als overheid niet 
nieuw. Ik vind het wel belangrijk om op de bijdrage die de SP deed over het percentage 
van bezwaren, 20% van de bezwaren tegen beschikkingen van de Sociale Dienst, te 
reageren. Als dat percentage correct zou zijn, dan zou ik daar ook van schrikken. U heeft 
het verkeerd geïnterpreteerd. Ik moet dat even toelichten. In 2014 zijn er meer dan 17.000 
besluiten genomen bij SoZaWe. Op deze besluiten zijn 654 bezwaren ingediend. Dat is 
dus minder dan 4%, zeker geen 20%. Interessant wordt het, en dat noteren wij altijd in het 
jaarverslag, in hoeverre die bezwaarschriften gegrond worden verklaard. Met andere 
woorden: hebben wij de verkeerde besluiten genomen? Dan blijkt dat van die 4% 
bezwaren 20% gegrond is verklaard. Dan gaat het dus om een percentage van 0,8% van 
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alle besluiten die wij hebben genomen als SoZaWe. Natuurlijk is elk besluit dat verkeerd 
is genomen er wat mij betreft een te veel. Laten we daarover duidelijk zijn. Ik vind het 
wel van belang om het verhaal van de SP in dat perspectief te plaatsen. 
 
De VOORZITTER: Mevrouw Özogul, ik heb een probleem, want de debattijd is nog drie, 
hooguit vier minuten. De kans is groot dat dit belangrijke onderwerp uitgediscussieerd 
wordt en waaraan dan twee of drie collega’s meedoen. Maar de meeste tijd is dan wel 
echt helemaal op. Natuurlijk kijken we even naar wat oprek, maar wilt u alstublieft goed 
overwegen waar de interrupties liggen? U heeft ook nog een tweede termijn waarin u een 
en ander kwijt kunt. Als u dat in uw overwegingen wilt meenemen, heel graag. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Het gaat ons juist om de mensen die bezwaar hebben ingediend en 
daarvan zegt u terecht dat 20% gegrond is. Dat is best zorgelijk. Hoe kijkt u daar 
tegenaan? 
 
Wethouder LANGENACKER: Wij nemen als SoZaWe heel veel besluiten en dat zijn 
ook vaak besluiten om mensen een uitkering toe te kennen. Niet iedereen maakt 
daartegen bezwaar. Vaak zijn die bezwaren juist rondom geen toekenningen. Daarvan 
constateren we dat uiteindelijk slechts een heel, heel klein percentage gegrond wordt 
verklaard. We zijn het met elkaar eens dat elk besluit dat genomen wordt en niet gegrond 
is, er een te veel is. We hebben daarvoor een percentage afgesproken, een norm van 20%. 
Daaraan voldoen we. Het liefst heb ik een nog kleiner percentage, maar dat wil ik toch 
nog even benadrukken in mijn termijn. 
Dan met het oog op het maatwerk waarover ik het eerder al heb gehad, is er door de 
Actiepartij een motie ingediend om opnieuw een afdeling Bijzondere doelgroepen in te 
stellen. Ik ontraad die motie. Die signalen kennen we en we hebben ook niet stilgezeten. 
We zijn op die signalen van bijvoorbeeld organisaties namens die cliënten maar ook door 
die cliënten zelf aan de slag gegaan en we hebben de dienstverlening aangepast, 
veranderd en verbeterd en we zien dat we vanaf 1 januari nog meer bijzondere 
doelgroepen op ons af krijgen. Wij vinden het dus van belang dat het juist in onze 
organisatie goed geborgd is en we denken met de nieuwe aanpassingen dat op een zo 
goed mogelijke manier te doen. Dan ga ik door naar het volgende onderwerp en dat is 
economie en werk. Zoals onder andere de PvdA al aangaf, zijn wij een heel 
aantrekkelijke woonstad. Daarop zijn we ook trots. Uw vraag is eigenlijk of wij nog wel 
voldoende aandacht hebben voor de economische pijler. Mijn antwoord zou zijn: ja, 
natuurlijk. Het beleid van de afgelopen jaren om in te zetten op een aantrekkelijke 
binnenstad, een goed draaiend bedrijventerrein en investeringen in kunst en cultuur – 
onze burgemeester gaf het ook al aan – hebben bijgedragen aan het versterken van de 
economie zowel in de binnenstad als daarbuiten. Overigens heeft dat niet geleid tot extra 
banen. Dat heeft u zelf ook geconstateerd. Het aantal banen in onze stad is inderdaad 
teruggelopen. Wij zien daar echter ook wel een combinatie met aan de ene kant de crisis 
en aan de andere kant minder bestedingen, meer internetverkoop, maar ook een 
veranderende trend rondom arbeid, meer zzp’ers, meer vanuit huis en minder vanuit 
kantoorgebouwen. De PvdA vroeg om een actief beleid daarop. Zitten we stil? Nee, dat 
zitten we zeker niet. De nieuwe wegen die we zijn ingeslagen de laatste tijd, is meer 
inzetten op de creatieve industrie, de start-ups, de 3D-makerzone. Gelukkig zijn daarop al 
de eerste goede resultaten te zien. We gaan ook actief de boer op, actief op zoek naar 
nieuwe partijen voor de stad en we maken op dit moment afspraken voor de 
Waarderpolder met de IKH waarin we de lat hoog leggen. We zitten niet alleen in schoon, 
heel en veilig bij de Waarderpolder, maar ook op de doelstellingen duurzaamheid, 
werkgelegenheid en acquisitie. In het najaar kom ik met een nieuwe economische agenda 
waarin we juist met behulp van de economische tafels in gesprek met partners in onze 
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stad opnieuw op zoek gaan naar manieren om die economie te versterken. Dan nog iets 
over de garantiebanen.  
 
De heer DE JONG: Ik heb wat cijfers genoemd, baanontwikkeling 2001-2014. Dan zie je 
in vergelijkbare steden, Amersfoort 24% meer banen, Leiden 18% in de plus en Haarlem 
-2%. Dat is toch zorgelijk. U kent de economische monitor natuurlijk ook. Goed dat u 
met een nota gaat komen, maar ik verwacht wel ambitie. Ik verwacht echt wel 
daadkracht, niet alleen op de mensen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten, 
gewoon om ervoor te zorgen dat Haarlem ook over tien jaar nog op de kaart staat. Is er 
misschien qua PR rol weggelegd voor de burgemeester op dit terrein? Wat vindt u 
daarvan? 
 
Wethouder LANGENACKER: De burgemeester gaf al aan dat wij heel goed 
samenwerken in dit college en ook de burgemeester speelt een rol soms samen met de 
wethouder van economie maar soms ook zelfstandig. Wij zijn in gesprek met allerlei 
bedrijven en partijen in onze stad. We hebben ook een burgemeestersborrel waarbij we 
juist ook informeel met grote bedrijven in gesprek zijn over de vraagstukken waarvoor zij 
staan. Natuurlijk trek ik samen op en die ambitie waarover u het heeft, die willen wij echt 
tonen. 
 
De heer DE JONG: Ik wilde een laatste opmerking maken. Ik zou als ik u was, daarvan 
gewoon een speerpunt maken. Wij gaan wel kijken of Haarlem het eindelijk eens beter 
gaat doen. Ik verwacht dat de burgemeester ook wat harder gaat lopen. 
 
Wethouder LANGENACKER: Dank dat u ons steunt bij de ambitie die ik net heb 
omschreven. 
 
De heer SMIT: U legt uit waardoor de werkgelegenheid in Haarlem is gedaald en u noemt 
een aantal aspecten van zzp’ers en werken vanuit huis en dat soort dingen. Maar die 
zullen ongetwijfeld in de referentiegemeenten niet zo heel veel anders zijn. Vervolgens 
spreekt u ook uw zorg uit en u belooft een nota in het najaar. Komt daarin dan ook een 
target? Praten met elkaar is leuk maar komt er ook een target in van de ambitie die u 
neerlegt om de werkgelegenheid de komende jaren te laten groeien in Haarlem? 
 
Wethouder LANGENACKER: Targets. Ja, als het gaat om economie, dan ben je van heel 
veel dingen afhankelijk. Natuurlijk spelen wij absoluut een rol en dat is de ambitie die de 
VVD ook van ons vraagt. Die hebben wij als college. Als er weer een crisis ontstaat, als 
Schiphol op een gegeven moment wordt verplaatst naar een andere plek, of nog weer 
andere zaken, dan betekent dat iets voor onze werkgelegenheid. Daarom zeg ik, laten we 
samenwerken met de regio en dat doen we ook al. En we werken samen in de MRA. 
Laten we bijvoorbeeld ook inzetten op het vergroten van het toerisme in onze stad. Er zijn 
heel veel dingen die we wel kunnen doen en daar zetten wij op in. 
Dan de garantiebanen. GroenLinks vroeg daarom en de PvdA ook. Begin juni heb ik u 
een brief gestuurd over de voortgang van het Lokaal Sociaal Akkoord. Het eerste half jaar 
is het ons gelukt om vooral de reeks geïndiceerde Wajongers te begeleiden naar die 
garantiebanen. Door een intensief traject met de ondertekenaars van die groep van het 
Lokaal Sociaal Akkoord zijn we nu verder bezig met bewustwording bij bedrijven. Dat 
LSA werkt echt als een olievlek. De zorginstellingen gaan zich daar nu op richten, het 
MKB doet mee. Daarom zeg ik in zijn algemeenheid dat we goed op weg zijn. Het is 
geen gemakkelijk traject. Dat ziet u landelijk ook gebeuren. We gaan vooruit en we 
willen graag de cijfers die er op dat moment zijn en ook de succesverhalen die er dan 
hopelijk ook zijn met u delen in het derde kwartaal van deze periode. 
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De heer GARRETSEN: Lokaal Sociaal Akkoord, daarover zijn we natuurlijk heel 
enthousiast, maar het is wel een p.m.-post in de begroting. Wanneer heeft u zicht op de 
daadwerkelijke kosten zodat er geld voor kan worden vrijgemaakt? 
 
Wethouder LANGENACKER: Ik weet niet wat u bedoelt met een p.m.-post want wat 
hiervoor geld aan vastzit, dat zijn bijvoorbeeld de instrumenten die we recent met elkaar 
in de commissie Samenleving hebben vastgesteld. Dus de loonkostensubsidie en andere 
instrumenten om de werkgevers mee te geven om die garantiebanen voor elkaar te 
krijgen. Daarvan hebben we gezegd dat we dit jaar een aantal pilots doen en vanaf 
volgend jaar gaan we met u in gesprek over hoe we precies dat geld wegzetten om die 
instrumenten zo goed mogelijk in te zetten voor die werkgevers. Ik ken op dit gebied 
geen p.m.-post, mijnheer Garretsen. 
Dan ben ik aangekomen bij het onderwerp wonen.  
 
De heer VAN DEN RAADT: Ik heb de vorige keer in een commissie het Algemeen 
Dagblad laten zien en dat er in de maand januari 22 vacatures waren gecreëerd voor de 
100.000 arbeidsgehandicapten in Nederland. U zegt dat het allemaal fantastisch gaat en 
dat u erg uw best doet maar heeft u ook op uw netvlies hoe groot die groep in Haarlem is 
en hoeveel uur werk u daarvoor voor elkaar heeft gekregen? 
 
Wethouder LANGENACKER: In de brief staat hierover veel informatie en ook in de 
commissie heb ik die informatie met u gedeeld. Als u dat nog niet duidelijk vindt dan wil 
ik u er nog wel een keer op wijzen en ik wil er ook na deze vergadering wel met u over 
spreken, maar niet nu in deze Kadernotabehandeling. Het perspectief bij wonen. Ik wil de 
SP bedanken voor de hamer. Een hamer is voor mij mooi gereedschap, niet alleen om te 
slopen, maar ook om te bouwen, te verbinden en te vernieuwen. Als wethouder heb je 
veel gereedschappen nodig en ik probeer die op de juiste momenten in te zetten om de 
resultatenrekening te behalen die van belang zijn. Om met deze hamer te kunnen 
verbinden, om te bouwen, heb je spijkers nodig. Daarom wil ik de SP deze bak met 
spijkers aanbieden en ik nodig u van harte uit samen met mij te werken aan verbinding en 
vernieuwing en het nog mooier maken van onze stad. Terug naar wonen. In mijn brief 
van enkele weken geleden heeft u kunnen lezen dat ons college tevreden is over de 
manier waarop wij met de corporaties de ambities en afspraken uit het lokaal akkoord in 
2014 hebben opgepakt en uitgewerkt. Overigens niet alleen door die slopershamer te 
hanteren maar ook door verschillende instrumenten in te zetten. Een van de punten: ISV-
gelden. Die hebben de afgelopen jaren bijgedragen aan de doelstelling die we met elkaar 
hebben geformuleerd in het lokaal akkoord. Hiermee hebben we de woningbouw 
gestimuleerd, ingezet op het programma Duurzame woningverbetering particuliere 
eigenaren, maar bijvoorbeeld ook het instrument startersleningen. En we hebben een 
projectleider aangesteld voor de transformatie van kantoren en nu ook weer voor 
zelfbouw waar we een nieuwe slag willen slaan. Daarnaast is er geld ingezet voor 
projecten en initiatieven voor stedelijke vernieuwing. Ik had het zojuist al even over het 
gereedschap. Zoals u weet hebben we met de nieuwe Woningwet en nieuw gereedschap 
in handen. U heeft enkele weken geleden de Huisvestingsverordening vastgesteld. Hierin 
is de schaarste binnen de sociale huurwoningen vastgesteld en geconstateerd dat de 
wachttijd voor sociale huurwoningen oploopt. Uw bezorgdheid hierover vind ik heel 
begrijpelijk. De betaalbaarheid van sociale huurwoningen in onze stad staat onder druk. 
Ik heb u toegezegd met een notitie te komen en hierover met de corporaties afspraken te 
maken. Mijn reactie op motie 18 van de SP, Verminderen schaarste sociale 
huurwoningen, is dan ook om deze notitie af te wachten. Motie 48 over 
Goedhuurwoningen in Haarlem van de ChristenUnie past goed bij het realiseren van 
betaalbare woningen en we staan als college dan ook positief tegenover de strekking van 
deze motie. 
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De heer VISSER (ChristenUnie): Ik ben blij met uw positieve reactie, maar in de reactie 
van de wethouder viel mij op dat de wethouder het alleen over de corporaties had. De 
strekking van de motie was ook om met marktpartijen te gaan praten. Dat was juist dat 
plan in Almere. Steunt de wethouder ook dat principe? 
 
Wethouder LANGENACKER: O ja, dan is daar inderdaad een foutje in geslopen. Ik heb 
de motie goed gelezen en ik heb gezien dat u juist kijkt naar initiatieven uit de markt. 
Corporaties hebben het mandaat en wij zijn bereid te kijken of we los van de corporaties 
misschien zoiets kunnen gaan doen. 
Dan nog rondom de nieuwe Woningwet. In Binnenlands Bestuur heeft u de afgelopen 
week kunnen lezen dat slechts een kleine 10% van de gemeenten volledig is voorbereid 
op de nieuwe Woningwet die op 1 juli ingaat. De drie belangrijkste onderzoeksvragen 
gingen erover of de gemeentelijke woonvisie klaar is voor de nieuwe wet, of het lukt de 
huurdersverenigingen te betrekken bij het huisvestingsbeleid, of we voldoende sturing 
kunnen geven en of er voldoende kennis is van corporatie financiën. Gelukkig kunnen wij 
op alle drie die vragen ja zeggen, maar we zijn er natuurlijk nog niet. Onze Woonvisie en 
ook ons lokaal akkoord lopen tot 2016 en we vinden het ook belangrijk zeker gezien die 
schaarste en de wachttijden dat we dat instrument opnieuw gaan aanscherpen. We 
bekijken de komende maanden hoe we de rol van de huurders verder kunnen versterken. 
Hierbij hebben de corporaties trouwens ook een nadrukkelijke rol in de 
professionalisering. Voorts versterkt de nieuwe wet de rol van de gemeente richting 
corporaties. Na de zomer komen wij met een implementatieplan over de Herzieningswet. 
Daarin willen we die sturingsmogelijkheden verder uitwerken en daarover met u in 
gesprek gaan. 
 
De heer BLOEM: Ik wil de wethouder graag bedanken voor de spijkers. Wij kennen de 
wethouder ook als een spijkerharde tante, dus verbaasd zijn we niet.  
 
Wethouder LANGENACKER: Dat zie ik dan maar als een compliment. 
 
De heer BLOEM: U ziet mij misschien wel als de man met de hamer en ook dat klopt. 
Over die motie zegt u eigenlijk dat u er al mee bezig bent en dat die motie dus overbodig 
is. De plannen moeten er wel komen. Die noodzaak deelt u. Ik ben ook erg blij met de 
toezegging en die wilde ik nog even iets scherper van de wethouder hebben naar 
aanleiding van de motie 1. U ontraadt ons het mandaat in te trekken dat wij hebben 
gegeven om de ISV-gelden zomaar uit te geven. Dit jaar zijn daarvan bijvoorbeeld gelden 
uitgegeven aan sloop van betaalbare woningen. Daarover hadden wij eigenlijk nog wel 
wat willen zeggen. Maar in dit geval zegt u dat u ons de besteding voorlegt. Dus dat 
betekent dat wij als raad daarover nog iets te zeggen gaan hebben? 
 
Wethouder LANGENACKER: Wat ik zeg is dit: de gelden die al eerder voor ISV zijn 
bestemd, die heeft u allemaal al goedgekeurd voor die bestedingen. Die zijn gekoppeld 
aan de Woonvisie die we met de raad hebben vastgesteld. De nieuwe ISV-gelden vanaf 
volgend jaar, daarin komen we met een notitie en die leggen we aan u voor. Daarover 
gaan we met u in gesprek en van die besteding kunt u van alles vinden.  
 
De heer BLOEM: Dan constateer ik jammer genoeg dat ik weliswaar symbolisch wat 
spijkers krijg, maar als het echt gaat om de spijkers van de ISV-gelden moeten we 
wachten tot 2016 net zoals de mensen op de wachtlijst. 
 
De wnd. VOORZITTER: Wethouder, gaat u verder. Dit was een statement van de heer 
Bloem. 
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Wethouder LANGENACKER: Sociaal domein. Als coördinerend wethouder van het 
Sociale domein kan ik u meedelen dat we er trots op zijn dat de decentralisaties goed zijn 
verlopen. De uitspraak van D66 ‘Durf te vernieuwen in het Sociaal domein’ is ons uit het 
hart gegrepen. We zijn blij dat we aan de ene kant kunnen constateren dat we een zo 
soepel mogelijke overgang voor onze inwoners hebben kunnen realiseren ten aanzien van 
de nieuwe taken op het gebied van de Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg, maar we zijn 
er nog niet. Er is hard gewerkt om die transitie goed te laten verlopen, maar we zijn nu 
toe aan transformatie. In september presenteren we een voorstel waar we schetsen hoe we 
verder gaan werken aan de transformatie in het Sociaal domein. Ik kijk ernaar uit om die 
discussie met u aan te gaan. Dat was mijn bijdrage. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we nu tien minuten een kop koffie drinken. Ik schors de 
vergadering. [21.55 uur] 
 
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. De beurt is aan wethouder Snoek. De zaal 
is nog halfleeg maar we gaan toch starten. 
 
Wethouder SNOEK: Gaat u lekker zitten voor de tweede helft. Haarlem is een populaire 
stad en terecht, lijkt mij, maar die groei roept ook nieuwe vraagstukken op. Die druk 
merken we nu het eerst bij het primair onderwijs. Misschien dat ze het op de 
consultatiebureaus ook gemerkt hebben maar daarvan krijgen wij nog geen signalen. Nu 
bij het onderwijs wel. Ik dank u voor de steun die in de eerste termijn is uitgesproken 
voor de investeringen in het onderwijs, maar het geeft ons meteen ook de opdracht om 
voor de komende periode na te denken over de nieuwe uitdagingen die een groeiende stad 
met zich meebrengt voor het voortgezet onderwijs over acht jaar, maar ook over de zorg, 
over sport en al die andere beleidsvelden. Als wethouder Jeugd, Onderwijs en Sport voel 
ik het als mijn opdracht om me namens u allemaal in te zetten voor de kwetsbare 
jongeren in die groeiende stad, al die sportieve Haarlemmers en al die jongeren die via 
het onderwijs hun dromen willen realiseren. Over het onderwijs zijn door D66 enkele 
vragen gesteld. De internationale school. Ik onderken dat die goed is voor het 
vestigingsklimaat en wij staan dan ook positief tegenover deze motie. We zullen in 
overleg met de scholen en de schoolbesturen daarnaar gaan kijken maar ook in overleg 
met de regio. De rente vraag die hierbij hoort is niet opgenomen in het SHO of in het IP, 
maar laten we eerst onderzoeken hoe zoiets vorm kan krijgen en dan komen we bij u 
terug. 
 
De heer GARRETSEN: Wij vinden principieel dat iedereen die langer in Nederland wil 
verblijven Nederlandse moet leren, of dat nu Syrische vluchtelingen zijn of expats. Mijn 
vraag aan u is of die internationale school dan specifiek bedoeld is voor diplomaten of 
expats die kunnen aantonen tijdelijk in Nederland te verblijven. 
 
Wethouder SNOEK: Het leuke is dat we tegenwoordig ook al verschillende scholen voor 
voortgezet onderwijs hebben die tweetalig zijn of Engelstalig. Ik weet niet of dat nou zo'n 
principieel vraagstuk is. Wat mij betreft is zo’n internationale school niet alleen voor 
mensen die hier tijdelijk zijn, maar het kan ook zijn voor mensen die hier langdurig zijn. 
Tweetaligheid kan natuurlijk een keuze zijn van een gezin.  
D66 heeft ook een motie ingediend over university college. Laat ik allereerst zeggen dat 
we trots zijn op Inholland, onze instelling voor hoger onderwijs die prachtige opleidingen 
voor zorg en muziek heeft. Wat is dan zo’n university college? Dat is dan eigenlijk een 
dependance, internationaal gericht, Engelstalig, van een bestaande universiteit. Zij hebben 
die graag bij hun eigen universiteit, want de docenten moeten op een neer reizen. Dus als 
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we dit zouden gaan onderzoeken, dan kom je eigenlijk uit bij Leiden die al een university 
college heeft in Den Haag, bij de VU, bij de UvA die samen ook al een university college 
zijn gestart en mogelijk zou je kunnen kijken bij internationale universiteiten die zich 
mogelijk in Haarlem zouden willen vestigen. We hebben bij het hoger onderwijs ook een 
andere relatie. We zijn niet verantwoordelijk voor de huisvesting, dus het is wat anders 
dan die internationale school waarom u vroeg. Wel wil ik u toezeggen dat ik ga peilen bij 
de genoemde universiteiten bijvoorbeeld via de vereniging van Nederlandse 
universiteiten of er internationale interesse is en dat ik bij u terugkom met de resultaten 
van die peiling. Een onderzoek of prijsvraag naar wie hier een university college wil 
starten, lijkt mij in deze fase niet zinvol. Graag kom ik na die peiling bij u terug en dan 
heb ik verkend wat de kansen zijn. Dan de vijfde vrije school. We hadden bij de 
behandeling van het stedelijk huisvestingsplan onderwijs vorige week hier een prachtige 
situatie. Ouders die zelf die school willen starten en die met hun baby’s op de tribune 
zaten, de kinderen die over drie, vier jaar zelf naar die vrije school zouden willen gaan. U 
vraagt mij toe te zeggen om hier serieus naar te kijken. Mijn politiek hart bloeit als ik 
ouders zie die een school willen starten, dus dat wil ik u zeker toezeggen. Sterker nog, we 
zijn al in gesprek met het schoolbestuur en deze ouders en we zoeken naar 
mogelijkheden. In eerste instantie kijken we naar tijdelijke huisvesting waar het initiatief 
kan starten, kan opgroeien en als het bestendig is, zal vervolgens een duurzame 
huisvesting georganiseerd moeten worden. De eerste locatie waarnaar we kijken is de 
Korte Verspronckweg waar als alle plannen uit het SO goed werken, ruimte vrij kan 
komen en dan kan hier een kans voor dit initiatief ontstaan. Net als het hele SO doen we 
dit altijd in overleg met alle schoolbesturen en daarbij zijn ook de schoolbesturen van het 
vrije onderwijs betrokken. De PvdA heeft een motie ingediend over de piramide 
Boerhaave. Het SO is opgesteld in overleg met alle schoolbesturen en we hebben een 
afweging moeten maken tussen alle noden en de beschikbare budgetten. Dat heeft geleid 
tot een teleurstelling voor de piramide Boerhaave. Dat onderken ik. Er ontstaat een 
nieuwe situatie met de toezegging van Spaarnesant om te kijken naar een financieel 
construct waarin ook zij bijdragen om de financiering naar voren te halen. U vraagt mij 
dat te onderzoeken en daarop zeg ik ja, dat wil ik serieus onderzoeken maar wel binnen 
onze eigen financiële kaders. Van de wethouder Financiën mag ik niet buiten het 
kasstroomplafond komen en ik denk dat dat terecht is. Dat is een ambitie die u als coalitie 
heeft neergelegd. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik denk dat het inderdaad wel een heel belangrijk punt is want 
we zullen ook bij Schalkwijk moeten oppassen dat we geen segregatie krijgen. Aan de 
ene kant heb je een bloeiende school als Al Ikhlaas en aan de andere kant gaat iedereen 
naar die vrije school. In die zin roep ik u op, mijnheer Snoek, om pal te staan voor het 
openbaar onderwijs juist in dat gedeelte van onze stad. 
 
Wethouder SNOEK: Volgens mij doe ik dat en in die zin hebben we dit ook besproken 
vorige week donderdag bij de bespreking van het SHO in de commissie. Maar het kan 
ook niet ten koste gaan van andere scholen want, zoals u ziet, hebben we geprobeerd een 
evenwichtig programma neer te leggen met SHO. Als er mogelijkheden zijn met de 
toezegging van Spaarnesant om deze investering wel naar voren te trekken, dan denk ik 
dat het goed is voor alle betrokkenen. Ik vind het wel belangrijk om hier aan 
verwachtingsmanagement te doen. We gaan het serieus onderzoeken. Ik ben erop gericht 
te proberen het te realiseren, maar wel binnen de financiële spelregels. Het CDA heeft 
gevraagd naar de duurzaamheid van onderwijshuisvesting. Het meest duurzame is 
hergebruik als je het over food print hebt. Duurzaam is ook een gezond binnenklimaat en 
dat willen wij organiseren met het SHO. Laag energiegebruik, dat is dan een 
gezamenlijke ambitie van gemeente en schoolbesturen. U heeft het over zonnepanelen 
gehad. Dat verdient iemand terug in zijn exploitatie maar die exploitatie is nu juist weer 
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van de schoolbesturen. Maar als je die ambitie gezamenlijk opzet en van het begin af aan 
opbouwt, dan kun je enorm mooie resultaten halen zoals we hebben laten zien met Plein 
Oost, de eerste energieneutrale binnenstedelijke school van Nederland. Nog steeds komen 
mensen daarnaar kijken. Dat kun je doen als je van het begin af aan met elkaar optrekt als 
gemeente en ook als schoolbestuur. Die zonnepanelen verdien je dus terug in de 
exploitatie. Daar moeten we slim naar gaan kijken. Daarom hebben wij ons als Haarlem 
binnen de energietop VNG – de eer gaat volgens mij naar mijn collega Sikkema die toen 
haar vinger opstak – aangeboden om te kijken naar investeringsvormen, nieuwe 
financieringsconstructies voor onderwijshuisvesting waarbij ook die exploitatie van de 
schoolbesturen zo kan worden ingezet dat we aan het begin nog duurzamer kunnen 
bouwen. GroenLinks vraagt naar het bereik van de peuterspeelzalen. Als ik het goed heb 
gehoord, hebt u het percentage van 40% genoemd. Dat herken ik niet. De 
Onderwijsinspectie beoordeelt juist of het bereik van Haarlem voldoende is. In Haarlem 
zeggen we dat het Rijk een smalle doelgroepdefinitie heeft als het kijkt wie er in 
aanmerking komt voor vve. Eigenlijk zeggen wij in Haarlem dat we vinden dat dat wat 
breder zou moeten en dat we zoveel mogelijk kinderen die daarbij gebaat zijn, willen 
bereiken. Daarom zouden zelfs de cijfers die vele malen hoger liggen dan die 40% die u 
noemde, nog wel eens vertekenend kunnen zijn, omdat wij over een grotere doelgroep 
meten. Dus ik maak mij geen zorgen over ons bereik in alle eerlijkheid, maar u koppelt 
het ook aan de bezuiniging die in de Kadernota is opgenomen. In voorgaande jaren 
hebben we de OAB-middelen kunnen laten vrijvallen omdat een deel van wat daarmee 
bekostigd wordt bij ons structureel in de begroting zit. Wij hoopten bij de Meicirculaire 
meer duidelijkheid te hebben over de voortzetting van die OAB-middelen, maar dat 
hebben we nog niet gekregen. Eigenlijk staan op dit moment alle signalen erop dat die 
OAB-middelen zullen worden voortgezet. Als die middelen in gelijke mate worden 
voortgezet of zelfs, zoals sommigen denken, in nog grotere mate als de afgelopen jaren 
het geval is geweest, dan durf ik met mijn hand op het hart te zeggen dat we die 
100.000 euro die er structureel in staat, kunnen laten vrijvallen. Die hebben we ook in de 
afgelopen jaren niet nodig gehad om het rijke vve-aanbod dat ze in Haarlem hebben te 
organiseren. 
 
Mevrouw HUYSSE: Ons is ter oren gekomen dat de registratie van de doelgroepen niet 
op orde is en dat daarmee dan ook een vertekend beeld bestaat over de doelgroepkinderen 
en daarmee tussen de 40% en 60% van de doelgroep niet bereikt zou worden. Ik heb 
begrepen dat daarnaast het geld een ander soort definitie zou krijgen. Voorheen werd er 
meer mee gedaan dan er nu mee mag worden gedaan. Voorheen waren er ook 
programma’s om ouders op een andere manier te helpen om met die doelgroepkinderen te 
kunnen werken. Er bestonden dus twee zorgen, zal ik maar zeggen. Het registreren van de 
doelgroepkinderen zelf en de bestemming die je mag doen met het geld wat dan vanuit 
een ander budget komt. 
 
Wethouder SNOEK: Ik denk dat ik beide zorgen ook heb geïnterpreteerd. U komt nog 
even terug op die registratie. De onduidelijkheid daarover herken ik, maar die kan alleen 
maar in ons voordeel werken omdat wij een bredere doelgroepdefinitie hebben. Dus wij 
gaan over 150 mensen zeggen hoeveel procent wij daarvan bereiken, terwijl we volgens 
de definitie van het Rijk maar 100% hoeven te bereiken. Dus als er onduidelijkheid 
bestaat over ons bereik, dan kan dat alleen maar in ons voordeel zijn. Ik zie ook dat de 
Onderwijsinspectie in juli 2014 daarover op die manier heeft gerapporteerd. Ik deel uw 
zorg over het lage bereik op dit moment dus niet, maar het is wel iets dat continu 
aandacht vraagt en het is ook iets waarop de Onderwijsinspectie ieder jaar controleert. 
Dan Jeugd. De PvdA informeerde naar de problematiek 18-23. Wij noemen dat de 
aansluiting 18-/18+ maar dat is hetzelfde probleem. Jongeren stromen uit de Jeugdwet en 
waar kunnen ze naartoe? Formeel zou ik zeggen dat ze uitstromen naar de 
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Zorgverzekeringswet of naar de Wmo. Dat is hoe het in de wet is vastgelegd. Maar de 
praktijk is weerbarstiger en dat zien we op dit moment op allerlei punten. Het is ook 
onderdeel van gesprek met de VNG, met het Rijk en met de zorgverzekeraars. Er is ook 
gewoon een structureel overleg met de zorgverzekeraars die die jongeren zouden moeten 
toelaten en waar het op dit moment nog mis lijkt te gaan. U vraagt mij om een visie. Ik 
kan u toezeggen dat in de transformatienota die mevrouw Langenacker in september heeft 
toegezegd, dit expliciet aan de orde zal komen. Een deel van de oplossing zal niet alleen 
binnen Haarlem kunnen worden gevonden net zoals een aantal van de andere 
problematieken die we op dit moment binnen de Jeugdwet ondervinden. Dan de 
GroenLinksmotie over de kwetsbare jongeren uitgezworven. Uw constatering dat er een 
besparing is binnen het regionaal kompas is niet juist, maar u had er zelf ook al een 
vraagtekentje achter gezet. We hebben nieuwe afspraken. De heer Van der Hoek heeft 
nieuwe afspraken kunnen maken met onze regiogemeenten waarbij de financiering van 
deze jongeren gelijkgetrokken wordt aan de wijze waarop de financiering voor 
volwassenen is geregeld. Dat betekent dat het budget dat eerst binnen onze begroting 
gedekt was, nu vanuit het regionaal kompas en dus ook mede door de regio wordt gedekt. 
Daarmee spelen we 200.000 euro vrij in onze begroting. Van die 200.000 euro willen wij 
150.000 euro voor deze doelgroep extra investeren in deze doelgroep. 50.000 euro zou 
kunnen vrijvallen voor de bezuinigingen. Wij achten dit als college een verantwoorde 
bezuiniging. Als u van mening bent dat die 50.000 euro ook naar de zwerfjongeren zou 
moeten gaan, dan denk ik dat u dat niet per motie zou moeten doen, maar per 
amendement en dan zou u ook een alternatieve dekking moeten aangeven. We hebben als 
college breed gezocht naar besparingen en dit is er, denk ik, een die we kunnen realiseren. 
 
Mevrouw HUYSSE: De zorg zit erin dat nu al jarenlang wordt gezocht naar een 
oplossing voor die zwerfjongeren en ik begrijp wel dat er nu extra middelen naar toe 
gaan, maar op zich blijft het een chronisch probleem. Al eerder is gesproken over nog 
meer jongeren die nog niet eens zijn vastgesteld als zwerfjongeren, de genoemde 
spookjongeren van het CDA. Op de een of andere manier weet ik niet of het nu 
verstandig is om op dit moment daarop nu nog een bezuiniging te doen. Ik snap uw punt 
wel dat we dan maar een budget moeten vinden om het aan te vullen, maar ik wil mijn 
zorg wel aangeven. We roepen al jaren, ook vanuit GroenLinks, om daar serieus te 
helpen. 
 
Wethouder SNOEK: Ik heb u net geschetst dat we niet bezuinigen, maar we investeren 
150.000 euro extra. We hadden die 200.000 euro ook volledig kunnen laten vrijvallen. 
50.000 euro draagt bij aan de brede bezuinigingsopgave die we hebben. Daar sta ik voor. 
Ik deel met u dat dit een kwetsbare doelgroep is, waarvoor we nooit genoeg kunnen doen. 
Dat is nu eenmaal zo. Maar ik vind deze 50.000 euro verantwoord. Als u van mening bent 
dat deze 50.000 euro van de totale 200.000 euro naar de zwerfjongeren moet gaan, dan 
vraag ik u dat per amendement en met dekking te doen. 
 
De heer DE JONG: Ik wil mevrouw Huysse even bijvallen, want nu moet mevrouw 
Huysse alternatieve dekking gaan aandragen. Zo hoort het ook te zijn, maar twee dagen 
geleden toen ik zei dat er hier een gebouw voor maatschappelijker opvang gecreëerd ging 
worden voor 1 miljoen euro zonder dekking, dan wordt ons gewoon gezegd dat het 
allemaal geregeld is in de meerjarenraming. Zo simpel is het. Alternatieve dekking moet 
aangedragen worden als we het willen, mevrouw Huysse, en als we het niet willen, dan is 
het allemaal geregeld. 
 
Wethouder SNOEK: Een statement. Ik ga verder met sport. Het CDA heeft geïnformeerd 
naar een van de p.m.-posten in de begroting, de btw-sportvrijstelling. Op 8 juni jl. is het 
wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 verschenen en daarin zitten diverse 
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belastingwetwijzigingen per 1 januari 2016. Onze vrees was dat hier mogelijk ook de 
btw-sportvrijstelling aan de orde zou komen, maar er is geen aanpassing op die btw-
sportvrijstelling. We denken dat de lobby van verschillende partijen vanuit gemeenten, 
vanuit sport en tal van andere partijen succesvol is geweest. Per 1 januari 2016 verandert 
er niets en het lijkt alsof dit kabinet daarvan geen aanpassing meer beoogt. Dus vanuit 
mijn sporthart kan ik op dit moment zeggen dat ik hoop dat kabinet-Rutte II nog enige 
tijd blijft zitten.  
 
De wnd. VOORZITTER: Dank u wel. Dan is het woord aan wethouder Sikkema. 
 
Wethouder SIKKEMA: In mijn brede portefeuille is de relatie met de stad heel goed 
zichtbaar. Beheer en onderhoud raakt de stad direct, net als het groen, mobiliteit en 
duurzaamheid. Het zijn ook onderwerpen die goed passen binnen de veranderende 
bestuursstijl. Meer overlaten aan initiatiefnemers in de stad en als gemeente minder zelf 
willen doen. Deze verandering komt ook tot uitdrukking in de diverse moties die zijn 
ingediend. Alhoewel ik bij een aantal moties ook weer zie dat de gemeente dingen zelf 
moet doen. U heeft in de antwoorden kunnen zien dat wij dan zeggen dat het juist mooi is 
als er initiatieven komen vanuit de stad. Kom maar op. Dat kan zijn bij bewoners die een 
Leefstraat willen. Het initiatief bij zoiets moet uit de stad komen. Dat geldt ook voor 
ondernemers die bijvoorbeeld zeggen dat ze fietsverhuur bij parkeergarages gaan doen. 
Ook dat vind ik een heel goed idee. De gemeente wil absoluut waken dat men niet tegen 
allerlei bureaucratische regels oploopt en we willen daarin ook de verbinding leggen. In 
uw eerste termijn is een aantal onderwerpen heel expliciet aan bod gekomen. Beheer en 
onderhoud en dan met name werk met werk maken en het groen in de stad. Het tweede 
punt is afval en het derde punt dat veel is genoemd, is duurzaamheid. Wat betreft beheer 
en onderhoud hebben we de afgelopen jaren een grote achterstand op het gebied van 
beheer en onderhoud kunnen wegwerken, maar we hebben ook bezuinigingen moeten 
doorvoeren via compenserende maatregelen in 2013 en 2014 en dat ging over miljoenen 
euro’s. Vanaf dit jaar hebben we een structurele bezuiniging van 1 miljoen euro 
ingeboekt. Dat is zichtbaar in de stad en ik hoor en deel uw zorgen daarover. Toch denk 
ik ook dat we door SAMEN DOEN! en efficiënt werken de stad schoon, heel en veilig 
kunnen houden. Een voorbeeld daarvan waarop ik heel trots ben, is de samenwerking 
tussen de IndustrieKringHaarlem, Spaarnelanden en Paswerk. Zij hebben elkaar 
gevonden in de samenwerking bij beheer in de openbare ruimte in de Waarderpolder. 
Maar ook in diverse wijken zie ik allerlei samenwerkingsverbanden ontstaan en zeker niet 
alleen bij de elite. Denk aan het Heempark of aan het ecologisch beheer bij Meerwijkplas. 
In diverse wijken zijn al boomspiegels geadopteerd. Nu wilt u nog meer groen laten 
adopteren door de stad en daar staat het college positief tegenover. Niet omdat dat heel 
efficiënt is en geld bespaart, het ene deel is voor de bewoners en het andere deel is weer 
van de stad, dus dat vergt ook wat extra inspanning, maar het past wel bij wat wij willen 
met de stad en dat wij verstaan onder SAMEN DOEN!. Dat zien wij ook bij 
stadslandbouw en dat krijgt steeds meer vorm in Haarlem. Dat gaat niet vanzelf omdat we 
per gebied afspraken moeten maken met de Belastingdienst. Dat geldt ook bij de 
Minckelersweg. Wij hebben trouwens bij de Belastingdienst het verzoek gedaan om het 
algemene richtlijnen te komen over tijdelijk gebruik van gronden ten behoeve van 
stadslandbouw. En dit geldt uiteraard niet alleen in Haarlem, dit is een landelijk iets wat 
ook landelijk de aandacht heeft. 
 
De heer BERKHOUT: Dat konden wij ook lezen in de reactie, dat het hier toch vooral bij 
de Belastingdienst ligt. Maar dit verhaal heb ik vorig jaar ook gehoord en ik vraag me af 
hoe lang we dat verhaal nog blijven horen. Kunt u echt een perspectief bieden wanneer 
we daarmee nu aan de slag kunnen? 
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Wethouder SIKKEMA: Wat ik zeg, we moeten per situatie afspraken maken met de 
Belastingdienst. Daarom zijn we er bij de Belastingdienst op aan het hameren om met 
algemene richtlijnen te komen. Tot die tijd moeten we per gebied het er toch over hebben. 
In dit geval zijn we er nog niet uit, maar wij zijn er wel hard mee aan de slag. Ik kan er 
niets anders van maken omdat het landelijke regels zijn.  
 
De heer BERKHOUT: Het kan dus ook zomaar nog een jaar duren voordat we uitzicht 
hebben op of het wel of niet kan? 
 
Wethouder SIKKEMA: Ik weet niet precies hoe lang het duurt, maar ik weet wel dat er 
heel hard aan gewerkt wordt. Dat is landelijk, maar lokaal zijn wij nu in Haarlem bezig 
een soort standaardcontract op te stellen zodat je bij dergelijke initiatieven ook een 
standaardcontract kunt afsluiten met de participanten en dat je niet elke keer per gebiedje 
het wiel gaat uitvinden. Dat komt volgens mij ook wel overeen met de motie om minder 
regels op het gebied van duurzaamheid te creëren. Op dat gebied zijn we ook al bezig om 
te kijken of we daar standaard iets kunnen doen. Het is ook uw verantwoordelijkheid, tot 
die tijd niet. Als er gebouwd gaat worden, dan is het ook over en daarbinnen kun je 
afspraken met elkaar maken. 
 
De heer BERKHOUT: Dat klinkt constructief en kan dat worden toegepast op het gebied 
bij de Minckelersweg? 
 
Wethouder SIKKEMA: Omdat het nog in de maak is en omdat er juridisch nog naar 
gekeken wordt – er zitten vaak heel veel juridische aspecten aan – kan ik dat nu nog niet 
zeggen. 
 
De heer VRUGT: Hierop even aanvullend. Net als de heer Berkhout hebben we hierover 
al langer met ambtenaren gesproken, over dat btw-probleem etc. Het is heel erg spijtig dat 
het bij die Belastingdienst zo heel erg lang duurt. Maar ik was nog even benieuwd. Laten 
we Delftwijk Groen nemen. Daar zijn we toch ook gewoon gaan starten. Misschien is dat 
een andere situatie, maar ik kan me zo voorstellen, als het daar kan, dan kan het elders 
ook. 
 
Wethouder SIKKEMA: Voor een aantal stukken hebben we toen in een keer met de 
Belastingdienst afspraken kunnen maken. Zo is de situatie.  
 
De heer BLOEM: Kort vraagje. Hypothetisch gezien: dat tegen de wil van de gemeente in 
men daar nu toch al begint met stadslandbouw, kan de burgemeester er misschien in zijn 
tweede termijn op reageren wat voor prioriteit dat qua handhaving zal hebben? 
 
Wethouder SIKKEMA: Dat zal ik de burgemeester vragen te doen. Ik ga verder met 
efficiënt werken. We gaan toch wat werk met werk maken. We voeren beleidskaders 
gelijktijdig uit met onderhoud en daarmee besparen we naar schatting 20%-30% ten 
opzichte van het separaat uitvoeren van die beleidskaders. Als je iets doet, moet je het 
goed doen. Dat is efficiënt. Zoals u weet hebben we voor diverse beheer- en 
onderhoudprojecten die staan gepland voor 2015 en 2016 al participatie- en 
inspraakprocessen doorlopen. Het college hecht veel waarde aan het nakomen van de 
gemaakte afspraken met de betrokkenen. Deze projecten zijn wat het college betreft 
voorbij het punt of no return zoals we dat in mooi Nederlands zeggen. Er was tot nu toe 
geen geld gereserveerd voor het uitvoeren van de beleidskaders die de raad heeft 
vastgesteld en waarover wel afspraken zijn gemaakt met in dit geval de betrokkenen. We 
hebben gekeken waar we geld vandaan kunnen halen. We hebben BDU-subsidies 
aangevraagd en we gaan ook – en dat heeft u ook gezien – een deel van de beheer- en 
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onderhoudsgelden daarvoor inzetten. Daarmee loopt de onderhoudsvoorraad de komende 
twee jaren wat op maar dat halen we deze coalitieperiode ook weer in zoals u in de 
Kadernota heeft kunnen lezen. Ik ben er heel erg trots op dat we daarnaast, vanaf 2017, 
structureel geld hebben gevonden voor het werk met werk maken. Dus op de langere 
termijn hebben we dit probleem opgelost. Voor deze twee jaren voor de projecten 
waarvoor gewoon al afspraken zijn gemaakt met de stad, hebben we gezegd: een deel 
subsidie, en deel vanuit beheer en onderhoud, dat loopt tijdelijk op, maar dat halen we 
deze collegeperiode weer in. Uiteraard gaan we ook nog steeds op zoek naar andere 
mogelijkheden, financieringen, om te proberen die onderhoudsvoorraad zo weinig 
mogelijk te laten oplopen. 
 
De heer BOER: De wethouder spreekt woorden over het achterstallig onderhoud dat 
‘wat’ gaat oplopen. Nu hadden we natuurlijk maandag al de fractievoorzitter van de PvdA 
die vroeg of we dat zoveel mogelijk konden beperken. Het blijft allemaal heel erg vaag. 
Kunt u nu eens gewoon eens een duidelijke uitspraak doen over hoeveel u het gaat laten 
oplopen? Om hoeveel geld gaat het? Waarover hebben we het nu eigenlijk? 
 
Wethouder SIKKEMA: Dat kunt u lezen in de Kadernota. Daar staat hoeveel geld wij 
vanaf 2017 extra nodig hebben. Wat wij in 2015 in 2016 niet oplopen, dat halen we in 
2017 en 2018 weer in. Dus dat bedrag min de 750.000 euro die we extra hebben. Ik weet 
het niet helemaal uit mijn hoofd. Volgens mij gaat het om ongeveer 1 miljoen euro per 
jaar. 
 
De heer BOER: 1 miljoen euro per jaar. Nou, dan weet de heer Fritz van de PvdA dat hij 
1 miljoen euro achterstallig onderhoud per jaar krijgt. 
 
Wethouder SIKKEMA: Tijdelijk. 
 
De heer BOER: Tijdelijk. Nou goed, dan weet hij dat. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Ik hoor de wethouder zeggen over dat onderhoud dat het 
over twee jaar helemaal goed komt, want het staat in de Kadernota. Vanavond heb ik 
geleerd dat ik dan moet vragen: is dat dan de Kadernota voor de Meicirculaire of na de 
Meicirculaire? Als u ziet dat getallen binnen een maand 3 miljoen euro kunnen afwijken, 
heeft u dan een idee wat de voorspellende waarde is van de uitspraak “het staat in de 
Kadernota en over twee jaar komt het goed”? 
 
Wethouder SIKKEMA: Ik snap uw vraag. Wat ik het fijne vind aan de Meicirculaire is 
dat het probleem gewoon in 2015 plaatsvindt. En dat op lange termijn, waarover deze 
Kadernota gaat, voor 2016 en verder, dat het ongeveer overeenkomt met datgene waar wij 
bij de Kadernota van uitgaan. In die zin is er volgens mij geen probleem. U kunt van mij 
op aan. Ik ben heel blij dat wij die gelden nu hebben vrijgemaakt en ik zal daarvoor 
blijven vechten. Het gaat niet alleen om geld, het gaat er ook om bij beheer en onderhoud, 
bij grote projecten, dat het niet alleen beheer en onderhoud is, maar ook herinrichting. Dat 
is iets voor twintig, dertig jaar. Dus als je het nu niet doet, dan doe je het ook de komende 
twintig, dertig jaar niet. Dan heb ik liever dat we het twee jaar iets laten oplopen en 
daarna weer herstellen dan dat wij nu projecten gaan doen waar we komende twintig jaar 
niet weer iets goeds van kunnen maken. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Wij zijn natuurlijk blij met uw inzet om werk met werk 
te maken, maar ik constateer dat u nog wel steeds elk jaar moet kijken hoe de gelden 
lopen. U zegt niet dat u een reserve beheer en onderhoud gaat maken. Als een project 
toevallig uitloopt, dan kan het een jaar opschuiven en dan valt het geld niet terug naar de 
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algemene middelen, geen ad-hocprojectjes en dat soort dingen. Wat is nu de reden dat u 
zegt: ik ga geen reserve beheer en onderhoud vormen? Dat is mijn eerste vraag. Mijn 
tweede vraag gaat over subsidies. U noemt de BDU-subsidies. Ik hoop dat dat echt beter 
gaat. Bent u bereid te erkennen dat er rondom de Oudeweg toch wat dingen zijn fout 
gegaan en dat daar gewoon subsidie aangevraagd had kunnen worden? Ik heb u niets 
horen zeggen over mijn voorstel in mijn eerste termijn, dat er bijvoorbeeld ook nog 
subsidies klaarliggen voor spoorwegovergangen. Nu weet ik dat dat niet hoog op ons 
prioriteitenlijstje staat, maar soms moeten we misschien, juist gezien onze beperkte 
middelen, onze doelen wat bijstellen als we weten dat we miljoenen bij het Rijk kunnen 
ophalen. En dan zouden we iets wat lager staat, hoger kunnen plaatsen om geld binnen te 
halen. Bent u daartoe bereid? 
 
Wethouder SIKKEMA: Ik was nog niet helemaal klaar, mijnheer Visser, op de subsidies, 
kom ik zo. O, daar ben ik nu. Efficiënt werken is ook optimaal gebruikmaken van 
subsidies. Het afgelopen jaar hebben we een kleine 800.000 euro binnengehaald met 
quick wins voor openbaar vervoer en BDU voor de fiets. U weet ook dat wij heel hard 
bezig zijn om die POW-projecten eerder klaar te hebben, eerder in het jaar, zodat we ook 
met elkaar kunnen kijken wat de projecten zijn die we volgend jaar gaan doen en dat dat 
niet pas in november bekend is. Dan kunnen we ook kijken wat BDU-waardige projecten 
zijn. Ik ben ook blij dat de Provincie die deadline van september naar november heeft 
verschoven, waardoor we daarvoor meer tijd hebben. Dan het hek. Op die vraag heeft de 
wethouder Financiën al een antwoord gegeven. We willen voorkomen dat we overal 
hekken omheen gaan zetten. Daarmee wordt de flexibiliteit binnen onze begroting wel 
heel erg beperkt. Des te blijer ben ik dus ook dat we wel die extra gelden hebben voor 
werk met werk maken. Tot en met de Berap II kunnen we dat trouwens – als we dan 
weten of die projecten uitlopen – in de Berap opnemen om dat geld volgend jaar in te 
zetten in dat project. Spoorwegovergangen. Ik heb begrepen dat we daarnaar in het 
verleden al gekeken hebben en dat de situatie in Haarlem niet zo was dat we daarvoor in 
aanmerking kwamen. Ik zal er nog achteraan gaan, maar je moet ook kijken waar je 
allemaal voor wilt gaan. We nemen het ons zeker ter harte en we zullen kijken of we er 
iets mee kunnen doen. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Dit is toch echt het bewijs dat we een 
subsidieambtenaar nodig hebben. Er ligt 200 miljoen euro op tafel. Er is een lijst. Die heb 
ik hier gewoon. Die kan ik u geven. Wij zitten in de top van geld kunnen binnenhalen. 
 
De wnd. VOORZITTER: Mijnheer Visser, ik onderbreek u, want u herhaalt uw eerste 
termijn. Uw punt is ongelooflijk duidelijk. 
 
Wethouder SIKKEMA: Daarbij gelden vaak randvoorwaarden. Je moet zelf ook geld 
hebben en als we dat dan niet hebben, dan gaat het niet. Het is nooit zo dat je 100% 
subsidie krijgt. We kunnen misschien wel 100 miljoen euro subsidie krijgen, maar het is 
fifty-fifty en moeten we zelf ook die 100 miljoen euro aandragen. Helaas laat onze 
begroting dat momenteel niet toe. 
 
De heer VAN LEEUWEN: Ik wil eigenlijk nog een puntje terug. De wethouder bepleit 
dat het oplopen van de onderhoudsvoorraad haar aandacht heeft. Ik heb een krachtige 
oproep gehoord van de PvdA, D66 en een aantal andere partijen om hiermee zorgvuldig 
om te gaan, ook op weg naar de begroting 2016. Ik heb nog geen toezegging gehoord van 
wat u de komende maanden gaat doen om het zo min mogelijk te laten oplopen. Welke 
toezegging kunnen wij u met ons krachtig betoog ontlokken over wat u de komende 
maanden gaat doen om dat oplopen tot een minimum te beperken? Nog minder dan dat 
miljoen euro dat u net noemde. 
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Wethouder SIKKEMA: Volgens mij heb ik dat nu net uitgebreid gezegd. Ik ga dat zeker 
doen. Los van BDU-subsidies ga ik kijken welke andere subsidies er mogelijk zijn. Je 
probeert natuurlijk die projecten binnen de begrotingsbudgetten te houden waardoor je 
dat misschien weer kunt inzetten op andere projecten. Daarvoor ga ik zeker heel erg mijn 
best doen. Ik wil het nog wel een keer zeggen: heel erg mijn best voor doen. 
 
De heer VAN LEEUWEN: Ik hoor een toezegging dat wij positief verrast gaan worden 
bij de Begroting 2016. 
 
Wethouder SIKKEMA: Dat hoop ik. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie 
voor de toekomst. 
 
De heer BOER: Eventjes een interruptie op de heer Van Leeuwen, want u treft mij aan 
uw zijde in uw strijd tegen het niet laten oplopen van achterstallig onderhoud. U vraagt 
gewoon om een harde toezegging van de wethouder om dat te regelen, maar ik hoor de 
wethouder stamelen ‘ik hoop’ en ‘garanties in de toekomst’. Neemt u daarmee nu 
genoegen? D66 staat hard in het coalitieakkoord. Is dat voor u voldoende of wilt u het de 
wethouder hard horen uitspreken?  
 
De heer VAN LEEUWEN: Ik ben heel blij dat de VVD mij steunt. Dat zie ik wel eens 
anders in deze zaal. Wij stellen met deze Kadernota het kader. Ik hoor de wethouder 
zeggen dat ze in ieder geval een kader heeft dat de achterstanden niet verder oplopen dan 
hier ligt en dat zij haar uiterste best gaat doen om het tot een minimum terug te brengen. 
Dus voor mij, vanuit onze rol, hebben wij ons kader hier gesteld en we hebben de 
toezegging dat het de volle aandacht van de wethouder heeft om dit niet te laten 
gebeuren. Ik hoop dat we samen positief verrast gaan worden bij de 
begrotingsbehandeling. Dan praten we hier verder over.  
 
De heer BOER: Ik stel alleen vast dat deze coalitie het achterstallig onderhoud laat 
oplopen en dat u hoopt dat de wethouder hoopt dat ze het in orde krijgt. Nou, ik vind het 
treurig. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dat was eens statement van de heer Boer. Zullen we het daarbij 
laten? Wethouder, gaat u verder. 
 
Wethouder SIKKEMA: Niet alleen een goed onderhouden en een schone stad maakt een 
stad een prettige stad om te leven, ook voldoende groen is zeker zo belangrijk en onze 
stad heeft het groen erg nodig. De achterstand die eerder is ontstaan bij de verplichte 
herplant van bomen, wordt het komend plantseizoen ingehaald. Daarnaast is er nu een 
plan voor de invulling van de 80.000 euro die nog beschikbaar was uit de eerdere 
raadsperiode voor extra groen in de binnenstad. Daarvan heb ik laatst in de commissie 
Beheer ook gezegd dat daaraan nog dit jaar invulling wordt gegeven. Daarvoor vindt op 
dit moment participatie en inspraak met belanghebbenden plaats. Er ligt een motie van de 
ChristenUnie over zwerfafval retour met premie. Dat raakt natuurlijk ook het 
portefeuilleonderdeel onderhoud. Aan het verminderen van zwerfafval werken we met het 
afvalproject Haarlem schoon samen met scholen, wijkraden en Spaarnelanden. Deelname 
aan een landelijke proef voor retourpremies op kleine drankverpakkingen past daarbij 
prima, dus daar gaan we achteraan. Van afval naar afvalscheiding. Zoals u weet, loopt er 
op dit moment een pilot duurzaam afvalbeheer. Aan het einde van het jaar vindt evaluatie 
plaats en dan kunnen we ook kijken of we het halen en of we nog hogere doelen met 
elkaar willen stellen. Dat lijkt mij ook het moment om met elkaar af te spreken hoe we 
dat verder gaan vormgeven. Ik wil hierbij ook gezegd hebben dat afvalscheiding op dit 
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moment heel erg hot is in gemeenteland. Bij de G32 hebben we het erover met elkaar en 
dan zie je dus ook voorbeelden van andere gemeenten en hoe zij daarmee omgaan. Maar 
ook hier in de regio heb ik laatst een overleg gehad met de regiowethouders 
Duurzaamheid en we hebben gezegd dat we nauwer kunnen samenwerken. Daarbij gaat 
het vooral om bewustwording. Dan heb je het toch weer over communicatie en 
marketing. Maar we hebben het er ook over gehad of het een idee is om eens ambtelijk te 
laten uitzoeken om regionaal Diftar te gaan uitvoeren. Ik hoop, als we die evaluatie 
hebben, dat we daarover wat meer informatie hebben zodat we dat met elkaar in verband 
kunnen brengen. Ik ben het met u eens dat gescheiden afval gewoon wat meer schwung 
nodig heeft hier in de stad.  
 
De wnd. VOORZITTER: Mijnheer Berkhout, uw tijd is op. Misschien kunt u morgen 
verder gaan in uw tweede termijn. 
 
De heer BERKHOUT: In dat geval mag de wethouder doorgaan.  
 
Wethouder SIKKEMA: Dan kom ik bij Duurzaamheid. Met bedrijven, 
bewonerscorporaties en scholen werken we samen aan duurzaamheid, niet alleen om het 
doel, de klimaatneutrale stad in 2030 te halen, de stip op de horizon. Het gaat ook om het 
nu. De huidige investeringen betalen zich direct terug in een prettiger leefklimaat, meer 
werkgelegenheid en het levert de mensen geld op in de eigen portemonnee. U geeft aan 
dat we goed bezig zijn, maar dat u nog meer resultaten wilt. In reacties op de motie om 
meer ruimte voor de wind en minder regels, heeft u kunnen lezen dat het college daarvoor 
openstaat en ermee aan de slag gaat. Ook wilt u water tappen in de stad. Dat idee ga ik 
voor u uitwerken en daarmee kom ik ook terug naar de raad. En u wilt meer elektrische 
laadpalen. Eind deze maand wordt bekend welke partij de Europese aanbesteding op 
MRA-niveau van tweehonderd openbare laadpalen vergund krijgt. Zoals gezegd, dat is op 
MRA-niveau, dus er zullen waarschijnlijk tien tot vijftien palen in Haarlem komen. Dat 
aantal is te weinig als je kijkt naar de huidige vraag naar laadpalen. Ik heb bij de laatste 
commissie Beheer gezegd dat we heel erg goed moeten nadenken over de rol van de 
gemeente om dit meer te stimuleren. Je kunt het helemaal aan de markt overlaten tot en 
met dat de gemeente het helemaal zelf gaat doen. Aan de hand van die discussienota wil 
ik met u van gedachten gaan wisselen over hoe we hieraan meer vorm gaan geven. Dus ik 
vraag u even op die reactie te wachten. 
 
De wnd. VOORZITTER: Kunt u gaan afronden, wethouder? 
 
Wethouder SIKKEMA: Ik ben er bijna, voorzitter. Ik vind het heel mooi om te zien dat 
via die vele moties de raad het ook belangrijk vind om te investeren in duurzaamheid, in 
groen, mobiliteit en beheer en onderhoud van de stad. Tot slot heb ik nog een vraag te 
beantwoorden over straatnaambordjes. Ook dat moet ik doen. De afspraak is dat kapotte 
of onleesbare bordjes worden vervangen of aangevuld. Spaarnelanden is hierbij de 
uitvoerende partij. Dat is de contractpartner binnen deze DDO en die is op dit moment de 
huidige situatie aan het inventariseren. Op grond daarvan komt Spaarnelanden met een 
plan hoe ze de achterstand kan inhalen en of daarbij extra kosten zijn. Dan kom ik daarop 
terug. Ik had voor de pauze gezegd dat die rioolgelden incidenteel waren, maar dat geld 
wordt structureel vrijgemaakt voor onderzoek. We zullen elk jaar onderzoek moeten 
blijven doen voor de investeringen daarna. Die onderzoeken zijn op die manier in het 
VGRP opgenomen. Dat wordt dan met dat nieuwe exploitatieplan vormgegeven. Het was 
dus toch niet incidenteel en dat wilde ik toch nog even rechtzetten. 
 
De wnd. VOORZITTER: Ik heb het donkerbruin vermoeden, mijnheer Smit, dat u daarop 
morgen nog terugkomt. Wethouder Van Spijk was niet van plan om bij andere 
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portefeuilles nog wat te zeggen, maar ik heb voor de pauze mevrouw Van Zetten 
‘afgescheept’ met de woorden dat de heer Van Spijk nog terug zou komen en dat zij dan 
haar vraag kon stellen. Dus, aan u nog de gelegenheid om de vraag te stellen. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: U bent ook van ontwikkeling en dan heb ik het over het gebied 
rond de Koepel. Onze prachtmotie om u ten volle in te zetten voor de parkeergarage Oost 
in samenwerking met NedTrain. Ik zou graag uw reactie horen, aangezien bij de 
opmerkingen van de motie staat dat u het afraadt.  
 
Wethouder VAN SPIJK: Ik ben het met u eens dat het belangrijk is en er ligt natuurlijk 
een kans. Enerzijds wordt de Koepel door het Rijk nu te koop gezet. Daarmee zijn we 
druk bezig en u bent er op verschillende momenten in het proces bij betrokken geweest. 
Tegelijkertijd wil NedTrain een parkeergarage aanleggen. Het lijkt mij heel verstandig 
dat die twee partijen elkaar vinden. Ik heb daar het rijksvastgoedbedrijf ook al op 
gewezen en ik zal het de komende week ook nog een keer per brief doen. Ik heb met 
NedTrain een aantal gesprekken gehad en ik heb volgende week nog een keer een 
gesprek om ook dit punt nog eens mee te nemen. De rol die wij hier zien, is die van 
facilitator. Het is niet onze grond. We vinden de ontwikkeling wel belangrijk voor 
Haarlem dus we zijn niet van plan daar eigendomsposities of grexen te openen. Het is ons 
eigendom niet. Dan is dat niet de weg die je moet gaan. Maar het betekent niet dat wij er 
niet tussen willen zitten en geen faciliterende rol willen spelen.  
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Dan heb ik het waarschijnlijk toch verkeerd begrepen, want 
wij weten dat het onze grond niet is, maar we hebben wel degelijk met de Provincie 
samen geparticipeerd in de parkeergarage bij de Dreef. U stelt dat we slimme dingen 
moeten bedenken, maar het idee is natuurlijk dat je de fundering nu op orde krijgt. 
Uiteindelijk kun je die parkeergarage natuurlijk met lagen uitbreiden. In die zin gaat het 
helemaal niet over het Rijk dat de Koepel bezit. Nee, het gaat om de gemeente die het 
aantrekkelijk maakt in dat gebied waar grote ontwikkelingen kunnen plaatsvinden de 
komende jaren. En dan denk ik aan de Fietsfabriek, de Drijfriemenfabriek en natuurlijk de 
Nieuwe Energie. Dan moet u niet vergeten dat we die ontwikkelingen krijgen in Halfweg 
met de outlet terwijl wij mensen naar onze stad willen krijgen. Die moeten hun auto 
kwijtraken. Ik verwacht dan wel van u dat u zich actief, met een slim idee, en daaraan 
willen we allemaal heel graag meedenken, inzet om dat voor elkaar te krijgen. D66 praat 
hierover al zeker tien jaar om dat voor elkaar te krijgen. Mijn hoop is natuurlijk wel op u 
gevestigd dat het dan ook gaat lukken.  
 
De heer VAN HAGA: Realiseert u zich, wethouder, dat deze kans eindig is. U kunt wel 
vertrouwen op de ontwikkelaar, maar deze kans is straks verkeken. Er ligt wel degelijk 
een rol voor de overheid hier, dus voor u. Mijn tweede punt is: als u het niet eens bent 
met het openen van een grex, zou u dan ten minste deze kans kunnen adopteren en 
wellicht met een andere dekking willen komen voor dat kleine beetje geld dat nodig is om 
met NedTrain een overeenkomst te sluiten voor een beetje grotere fundering? Dat hoeft 
niet via de grex.  
 
Wethouder VAN SPIJK: Ik ben het met mevrouw Van Zetten eens en waarschijnlijk ook 
met u dat als NedTrain die parkeergarage wil gaan bouwen, we vooral moeten nastreven 
dat zij een fundering bouwen die later die uitbreiding mogelijk maakt. Daarover hebben 
we nu gesprekken en daartoe is op zich wel bereidheid. Maar het gaat me te ver wat de 
VVD zegt om meteen onze portemonnee te trekken en te zeggen dat we het gaan betalen. 
Het gaat erom dat zowel NedTrain als het rijksvastgoedbedrijf het belang hebben dat voor 
elkaar te krijgen. Het is nu vooral van belang dat te faciliteren en niet meteen de 
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portemonnee te trekken. Dat kan altijd nog, maar dat is zeker niet de inzet in deze fase. 
Die dubbele fundering, die is op dit moment belangrijk. 
 
 SLUITING 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, hartelijk dank voor uw discipline. Nog een prettige 
avond en tot morgen. De vergadering is gesloten. [23.00 uur] 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van ………… (in te vullen door de griffie) 
 
 
 
 
Griffier     Voorzitter 


