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Voorzitter: de heer B.B. Schneiders  
Wnd. voorzitter: de heer J.J. Visser (CDA) - tijdens tweede collegetermijn  
Griffier:  mevrouw J. Spier 
Wethouders:  mevrouw J. Langenacker, mevrouw C.Y. Sikkema, de heer M. Snoek 

en de heer J.K.N. van Spijk 
 
Aanwezig zijn 38 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.J. Visser (CDA), de 
heer J. Vrugt (Actiepartij) en mevrouw L.C. van Zetten (HartvoorHaarlem) 
 
Afwezig: mevrouw H.A. van der Smagt (VVD) 
 
 
 OPENING 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, welkom allemaal. De vergadering is heropend. We 
gaan beginnen aan de tweede termijn van de Kadernotabehandeling, maar voordat we dat 
gaan doen, wil de heer Bloem graag even het woord voeren namens de vereniging van 
jonge raadsleden.  
 
De heer BLOEM: NLMP, ik heb vandaag de eer om woordvoerder te mogen zijn. Ik zie 
mensen al zweten: welke wethouder is deze keer de pineut? Mag wethouder Sikkema 
weer aan de slag met een zebrapad waartegen ze zo veel weerzin had, dat ze die maar half 
heeft aangelegd? Of de burgemeester met een wietkwekerij, terwijl hij juist zo goed bezig 
is te strijden tegen de georganiseerde criminaliteit? Misschien is het wel de beurt aan 
wethouder Van Spijk die als Amsterdammer vooral woningen voor Amsterdammers 
bouwt, maar zelf nog niet de stap heeft genomen om in Haarlem te gaan wonen. Of 
wethouder Snoek die eigenlijk de Haarlemse bevolking zou moeten voorzien van meer 
voorbehoedsmiddelen in plaats van het volbouwen van Haarlem met scholen en 
sporthallen voor het exponerend aantal kinderen. Of wethouder Van der Hoek die vanuit 
een riante privé-oefenruimte erg goed kan invoelen in muzikanten die dat niet hebben. Of 
wethouder Langenacker die naast de groeiende toeloop op de Sociale Dienst ook nog 
mystery guests aan haar balie heeft. NLMP houdt het deze keer echter binnen de glazen 
vergaderkoepel. U ziet op de tribune mevrouw Crul zitten, maar u ziet haar ook hier in de 
raadzaal. Wij missen mevrouw Crul heel erg. Het is jammer dat ze niet bij D66 zit, want 
dan hadden we haar weer kunnen terug verwachten. Mevrouw Crul constateerde hier 
geen debat over de inhoud, maar een debat om het debat en dan soms ook nog met de 
duidelijke bedoeling mensen onderuit te halen. Daarover alleen al zouden we een heel 
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debat kunnen voeren, maar dan hebben we straks een debat over het debat om het debat. 
Nee, laten we een constructieve stap zetten en dat kan alleen met hulp van de griffie. 
NLMP stelt bij dezen de NLMP Geen gelul, Inge Crul fair-playbokaal in. Pluspunten zijn 
door raadsleden te verdienen met goed gedrag zoals praten via de voorzitter en het geven 
van complimenten. Zodra men echter goden of lichaamsdelen aanhaalt, begint over de toon 
of een motie sympathiek noemt, krijgt men strafpunten. Daarvoor hebben wij geen 
onafhankelijke ombudsman nodig. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de griffie zich al 
dan niet met een sardonische glimlach en bijgeleverde geluidseffecten, bla-bla, van deze 
taak zal kwijten. Wij kijken dan ook uit naar het maandelijkse klassement in de Raadsaam 
en de jaarlijkse uitreiking van de bokaal en een Crulwaardig debat in deze vergaderkoepel.  
 
De VOORZITTER: Hartelijk dank voor deze bijdrage en we kijken uit naar de eerste 
uitreiking van deze bokaal volgend jaar. Dan is het klassement nu gestart. De griffier let 
goed op en dan gaan we over naar de tweede termijn, de VVD, de heer De Jong. 
 
1. KADERNOTA 2015 EN BESTUURSRAPPORTAGE 2015-1 

 
De heer DE JONG: Ik wilde eigenlijk een opmerking maken over de kledingstijl van het 
college maar dat ziet er vandaag helemaal tiptop uit. Iedereen heeft een stropdas om dus 
die opmerking zal ik achterwege laten. Ook de heer Van Spijk. 
Goed, de VVD ziet na de eerste termijn van het college geen aanleiding om af te wijken 
van haar eigen eerste termijn. Er is op de valreep een p.m.-post ingevuld, de 
Meicirculaire. Het jaar 2015 wordt dus nu officieel een rampjaar. U hebt al 1,3 miljoen 
euro onttrokken aan de algemene reserve, nog 3 miljoen euro te gaan. Ruimte lijkt er te 
komen op het Sociaal domein want de specifieke uitkeringen vallen een beetje mee. Die 
ruimte zult u nodig hebben, want ik heb begrepen dat de structurele tekorten op het 
Sociaal domein 1,3 miljoen euro per jaar zijn. Die meevaller in het sociale domein gaat 
natuurlijk direct achter een groot hek en wij steunen de wethouder van Financiën dan ook 
van harte – en dat hebben we ook al eerder gedaan – om een einde te maken aan die 
hekkencultuur. Dat zien wij met de heer Fritz aan het roer nog niet zo snel gebeuren. De 
nieuwe bestuursstijl is eigenlijk ook ten grave gedragen. Met veel tamtam aangekondigd. 
U gaat beter luisteren naar de bevolking en dat kunt u dadelijk dan ook laten zien. De 
bijdragen van de coalitiepartijen stellen me wel wat teleur. Ik heb weinig inhoudelijke 
zaken over de Kadernota gehoord. Ik ga nu over naar een motie van ons en die gaat over 
de reddingsbrigade. In antwoord op onze vragen over de reddingsbrigade zegt het college 
dat er een gesprek is geweest tussen de heer Van Spijk en de reddingsbrigade op 18 juni 
waarin is overeengekomen dat gekeken wordt naar mogelijkheden om dat tekort te 
overbruggen. Nu hebben wij gespreksnotulen van dat gesprek en daaruit blijkt dan toch 
wel wat anders. De wethouder heeft aangegeven dat hij geen trek heeft om met de 
problematiek van de reddingsbrigade terug te gaan naar de raad. De wethouder heeft 
afgesloten gesprekken dat de reddingsbrigade niet op de gemeente moet gaan zitten 
wachten voor een oplossing voor die reddingsbrigade. Vandaag hebben we contact gehad 
met de heer Van Mourik, de directeur van de reddingsbrigade Nederland en hij zegt dat 
Haarlem een waterrijk gebied is, een risicovol gebied. Haarlem maakt deel uit van het 
spreidingsplan van de reddingsbrigade. Ze investeert veel. Ze heeft een boot gekocht voor 
35.000 euro en de Reddingsbrigade Nederland maakt zich ernstig zorgen dat Haarlem 
dadelijk niet meer in het spreidings- en dekkingsgebied valt. Ik heb van de directeur ook 
begrepen dat Haarlem veelal gebruikmaakt van faciliteiten van de reddingsbrigade bij 
bepaalde evenementen en dat wordt allemaal gratis ter beschikking gesteld aan de 
gemeente Haarlem. Wij komen dan toch met een iets aangepaste motie. Er wordt zoals u 
weet sinds 2007 gesproken over het redden van de reddingsbrigade, over de huisvesting. 
Het duurt allemaal zo lang en we kunnen nu wel zeggen dat we nog langer gaan praten, 
maar de tribune zit niet voor niets vol met mensen van de reddingsbrigade. De tijd van 
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praten is voorbij. Er moeten besluiten worden genomen en daarom komen we met een 
motie De laatste reddingsboei en het besluitpunt is dan om binnen twee weken de 
ontbrekende middelen van maximaal 110.000 euro ter beschikking te stellen aan de 
Reddingsbrigade Haarlem om zo het voortbestaan te regelen van deze vereniging en deze 
langdurige en slepende kwestie te sluiten. 
 
Motie De laatste reddingsboei (bis) 
 
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
 
overwegende dat: 

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

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

 Er al sinds 2007 met elkaar wordt gepraat over de compensatiesom voor de 
nieuwbouw; 

 Tijdens de behandeling van de Kadernota 2015 door diverse partijen en het college 
van B en W is gewezen op het belang van vrijwilligers voor onze stad; 

 Tijdens de behandeling van de Kadernota 2015 door diverse partijen en het college 
van B en W is gewezen op het belang van duurzaamheid én het belang van 
ondersteunen van duurzame initiatieven uit de stad;  

 
tevens constaterende dat: 

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

 Door het ontbreken van de financiële middelen voor nieuwbouw de Reddingsbrigade 
in haar voortbestaan wordt bedreigd en geadviseerd wordt om nu noodgedwongen een 
opheffingsprocedure van de 103 jaar oude vereniging op te starten. 

 Door het niet doorgaan van de geplande nieuwbouw van de Reddingsbrigade op 
Schoteroog, ook de nieuwbouw van roeivereniging Het Spaarne en Dynamique 
financieel geraakt wordt, aangezien samen kosten worden gedeeld en dit dus ook de 
nodige nadelige gevolgen heeft voor de plannen van deze 2 andere verenigingen. 

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

 De reddingsbrigade geheel uit vrijwilligers bestaat en geen enkele subsidie ontvangt. 
Zij o.a. zwemles verzorgen aan kinderen in het Boerhaavebad van voornamelijk 
allochtone achtergrond. Zij de beveiliging van diverse evenementen op Haarlemse 
wateren verzorgen, zoals de Sintintocht enz. 

 
draagt het college van B en W op: 

 Om binnen twee weken de ontbrekende middelen (van maximaal 110.000 euro, 
waarbij onder andere gedacht kan worden aan middelen t.b.v. duurzaamheid) ter 
beschikking te stellen aan de Reddingsbrigade Haarlem om zo het voortbestaan te 
regelen van deze vereniging en deze langdurige en slepende kwestie af te sluiten. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Mevrouw SCHOPMAN: Ik denk dat iedereen in de raad zich druk maakt om zaken die 
niet lopen zoals ze zouden moeten lopen of zaken die misschien nog niet helemaal 
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vlotgetrokken zijn waar dat wel zou moeten of waar onduidelijkheden zijn en ik denk dat 
dit daar een voorbeeld van is. Daarom hebben we ook in de mailwisseling vandaag naar 
aanleiding van de aankondiging van de nieuwe motie al aangegeven het eerst nog eens in 
de commissie te bespreken zodat iedereen op hetzelfde kennisniveau zit en we alles nog 
eens op een rij kunnen zetten. Is dat niet een beter verzoek naar uw collega’s? Dan heeft 
de wethouder ernaar te luisteren en dan kunnen we misschien een mooie afronding van 
dit project vinden in plaats van het nu al met een motie naar binnen te werken. 
 
De heer DE JONG: Ik begrijp wat mevrouw Schopman zegt. We gaan nog een keer 
praten. Dat wordt dus een receskwestie. Voor je het weet, is het september, dan gaat het 
naar de commissie en dan is het oktober. Het punt is dat we sinds 2007 praten. Op dit 
moment is gewoon het moment van praten voorbij. Dit is het moment voor actie. Het 
college heeft de bevoegdheid om direct in actie te komen. Het heeft ook de middelen om 
direct in actie te komen. Ik zie niet in wat nog meer praten nog zou oplossen. Wij dienen 
deze motie zeker in en er zal gewoon over gestemd gaan worden. U kunt er dan gewoon 
tegenstemmen als u zegt dat er nog heel lang en heel veel over gesproken moet worden. 
 
De heer VRUGT: Wat ik zo ontzettend jammer vind en wat ik niet begrijp – wij hadden 
volmondig uw vorige motie gesteund omdat daarin een dekking werd aangegeven die 
zelfs ik kon begrijpen – is dat u nu komt met een soort versnelde motie dat het college het 
maar binnen twee weken moet oplossen en ook nog zonder dekking. Ik begrijp alle 
andere fracties die zeggen dat we er nog maar eens met veel diepgang over moeten praten 
in plaats van dat we in een stap, ad hoc, zonder enige dekking dit zouden willen regelen. 
Wij roepen met u al jaren dat dit geregeld had moeten zijn. Dus in de strekking heeft u 
volkomen gelijk. Waarom heeft u de dekking eruit gesloopt? Dat snap ik niet zo goed. 
 
De heer DE JONG: Dat is een omissie van onze kant. U heeft gelijk, die dekking had erin 
moeten staan. Het gaat om dezelfde dekking. 
 
De heer VRUGT: In dat geval is het een mooi verhaal en dan zou ik zeggen: zet die 
dekking er in. 
 
De heer DE JONG: O nee, het staat er wel bij. Gedacht kan worden aan de 
duurzaamheidsmiddelen. Dus de dekking is in principe hetzelfde gebleven. U zegt 
feitelijk weer hetzelfde. U zou de motie kunnen steunen. U maakt er een 
procedureverhaal van. Al jaren vindt u dat de problemen moeten worden opgelost. Nu 
heeft u de kans om mee te doen en het op te lossen en nu wijst u iets aan in een motie 
waarom het opeens niet hoeft. Er zitten hier allemaal mensen die al vanaf 2007 wachten. 
Het is al acht jaar bezig. We kunnen als raad op een gegeven moment ook laten zien wat 
we waard zijn.  
 
De heer VRUGT: Normaal ben ik het altijd heel erg met iedereen eens die zegt dat het 
allemaal jaren te lang duurt en allemaal veel te stroperig gaat. Dat herken ik. Het had 
allang geregeld moeten zijn. Maar in dit geval kom ik mijn collega’s van de andere 
fracties tegemoet om het over het reces te tillen om het nog een keer goed door te 
spreken. Bent u het dan met mij eens, met het voorstel van mijn collega Baaijens, dat in 
ieder geval tot die tijd de huur van de huidige locatie wordt opgeschort? Het heeft veel te 
lang geduurd en het heeft ook het budget opgesnoept. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we nu te veel in de praktische oplossingen denken. 
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De heer DE JONG: Wij steunen alles wat tegemoet gaat komen aan het redden van de 
reddingsbrigade. Desalniettemin spreek ik mijn teleurstelling uit dat de heer Vrugt nu niet 
gewoon het besluit neemt. 
 
De heer VISSER (CDA): Een groot bedrag. De afronding van een dergelijk project regel 
je niet zo maar even per motie bij de Kadernota. Daar komt bij dat het al een vrij lange 
tijd heel rustig is. Dat heb ik tegen de mensen van de reddingsbrigade ook gezegd. Ik had 
zelf het idee dat het allemaal redelijk op de rit stond. Nu komt deze narigheid uit de 
toverhoed. We zijn het met de VVD volledig eens dat het narigheid is. Als het oktober 
wordt, is het te laat voor hun uitstekende, duurzame idee want dan vervalt de subsidie. 
We zitten dus wel met het probleem dat het niet binnen drie maanden moet worden 
opgelost, maar nog voor het reces, dus binnen twee, drie weken. Nogmaals, niet opeens 
even regelen per motie. Het moet volgens het CDA wel worden geregeld. 
 
De heer DE JONG: Mooie woorden van de heer Visser. Als oppositiepartij heb je niet 
veel middelen. We hebben het motiemiddel en we hebben contacten met de 
reddingsbrigade. Dit is hoe wij het insteken. Wij kiezen onze eigen manier. U kunt 
daarvan vinden wat u wilt. Wij dienen deze motie nu in, omdat het niet kan wachten.  
 
Mevrouw ÖZOGUL: Ik heb een vraag. Ik zag de mailwisseling en ik zit sinds 2006 in de 
raad dus ik weet van dit verhaal af. Kan het wachten zoals de coalitiepartijen willen of 
gaat dan de reddingsbrigade verloren zoals ze zelf zegt? 
 
De heer DE JONG: Wij maken ons ernstige zorgen. Ik heb vandaag niet voor niets met de 
directeur van Reddingsbrigade Nederland gesproken. We hebben ook gesproken met de 
reddingsbrigade zelf. Het water staat aan de lippen. We kunnen nog een keer een hele 
praatsessie erover heen doen. Ik adviseer ten sterkste dat niet te doen. 
 
De VOORZITTER: U dient straks gewoon uw motie in.  
 
De heer DE JONG: Zeker en dan kan ik zo mijn termijn afsluiten. Ik heb ook begrepen 
dat de heer Van Spijk in gesprek met de reddingsbrigade heeft aangegeven dat er geen 
geld is en dat er een tekort is van 4 miljoen euro. Dan vind ik dat toch merkwaardig dat 
de reddingsbrigade dat eerder weet dan de fractievoorzitter van de VVD die ook graag 
hoort dat we tekorten krijgen in de Meicirculaire. Tot slot, de reddingsbrigade praat al 
sinds 2007. De heer Cassee deed toezeggingen voor een snelle afwikkeling van deze zaak 
in 2011. Het is nu 2015. We applaudisseren met z’n allen voor de vele vrijwilligers die 
deze stad gaande houden, maar ik hoop toch niet dat deze wethouder de laatste nagel zal 
zijn aan de doodskist van de Haarlemse reddingsbrigade die bijna driehonderd jaar 
bestaat. Tot zover de eerste en laatste termijn van de VVD. 
 
De VOORZITTER: Dan is nu de beurt aan D66. 
 
Mevrouw LEITNER: Hondenpoep is eigenlijk veel leuker dan gemeentefinanciën. Met 
poep aan je schoen valt er tenminste wat te lachen en de gemeentefinanciën zijn een stuk 
minder lollig. De VVD noemde ons de boekhouder van links. Wij zien dat als een 
compliment voor onze rol in deze coalitie, maar het dekt niet helemaal de lading. Het 
CDA schaart zich namelijk niet onder links, maar steunt ons wel in die rol net als de 
PvdA en GroenLinks. Samen staan wij voor gezonde financiën in Haarlem, maar wij zien 
onszelf liever als financieel geweten. Als de VVD nu de boekhouder van de SP blijft, dan 
komen we samen nog een heel eind. Wat ons opvalt, is de eensgezindheid die er nu in 
deze raad is als het gaat om de financiële positie. De zorgelijke financiën, financiële 
discipline en degelijkheid liepen eigenlijk als een rode draag door veel betogen heen. 
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Haarlem zit te lang op het randje en krijgt te lang steeds maar de eindjes net aan elkaar 
geknoopt. Wij willen deze mammoettanker keren door samen op de bonnetjes te gaan 
letten. We kunnen niet meer alles doen. Het IP maakt dan ook onderscheid tussen must 
haves en nice to haves. Sommige investeringen zijn wel nice, maar niet noodzakelijk en 
zo doe je dat thuis ook niet. We moeten in Haarlem af en toe leren wachten en kiezen. 
Haarlem mag dan mooi zijn, maar ze moet wel haar best blijven doen om een 
aantrekkelijke huwelijkspartner te blijven. Ook voor inwoners van buurgemeenten is het 
van belang dat we onze financiën op orde brengen en houden. Haarlem speelt als 
centrumgemeente een belangrijke rol in deze regio en uit onze omgang met de financiën 
moet kracht, vakmanschap en degelijkheid spreken. Zo zijn we een betrouwbare partner 
voor samenwerking in de regio. Graag een reactie van de burgemeester hoe hij met dit 
issue omgaat in de gesprekken met Haarlemmerliede.  
 
Burgemeester SNEIDERS: Dat zullen we doen, maar u heeft goed in beeld dat die 
4 miljoen euro gewoon van het Rijk komt. Dat zegt gewoon: u krijgt het niet meer. We 
kunnen net zo goed de boel op orde hebben, maar dit is gewoon van buiten komend 
onheil. Maar dit terzijde. Dit brandde mij op de lippen. 
 
Mevrouw LEITNER: Waarom het gaat, is dat we in de buurgemeenten merken dat de 
Haarlemse schuld als een schrikbeeld wordt gezien van iets van: o jee, gaan we daar dan 
bij horen en wie moet dat dan betalen? Hoe gaat u daarmee om in de gesprekken met 
Haarlemmerliede? Wethouder Van Spijk gaf aan dat de Meicirculaire een tegenvaller van 
enkele miljoenen bevat en dat betekent dat er deze zomer flink gewerkt moet gaan 
worden. Dat moet voortvarend worden opgepakt. Wethouder Van Spijk heeft nog maar 
weinig meevallers gemeld. Dus onze oproep is: leg alles na de zomer op tafel. Wees niet 
terughoudend, grijp op tijd in. Wij willen aan het eind van het jaar niet weer de eindjes 
net aan elkaar moeten knopen en we willen niet afhankelijk zijn van eenmalige 
meevallers voor een sluitende jaarrekening. Dus verder allitererend op de D’s: daadkracht 
en doorzettingsvermogen alstublieft. Verder willen we graag van wethouder Van Spijk in 
zijn tweede termijn horen wat hij voor mogelijkheden ziet en onmogelijkheden met 
betrekking tot de reddingsbrigade. Dan onze moties. We zijn blij dat het college positief 
reageert op onze voorstellen en al enkele toezeggingen heeft gedaan. We hebben een hele 
duidelijke toezegging gehoord van wethouder Snoek over de potentie van een 
internationale school en een university college. Hij zegt toe de interesse bij de partijen te 
peilen en komt daarmee terug naar de raad. Wij zijn tevreden met de toegezegde 
invulling. Overigens gaat het ons zoals opgenomen in de motie en ook zoals opgenomen 
in ons verkiezingsprogramma om een dependance van een universiteit. Om vragen die 
hier in de raad leefden te beantwoorden: dan stellen we geen eisen aan de taal die daar 
wordt gebruikt. In de reactie op de motie Meer ruimte voor wind geeft het college aan in 
gesprek te zijn met de initiatiefnemer voor vernieuwing van windmolens op Schoteroog. 
Des te meer reden voor het college om deze motie steun te geven voor de gesprekken met 
de Provincie. Het college staat ook positief tegenover de motie Meer groen initiatief en 
wel is het college kritisch over de besparingen. Wij zien het plan als vervolg op deze 
motie graag terug. Het college gaat op basis van de motie Minder regels op weg naar een 
duurzaam Haarlem uitzoeken wat het voor Haarlem kan betekenen. Ook dat plan zien we 
graag terug en we handhaven de motie. Met de motie Met Haarlems hout zaagt men 
banken doen we de oproep om actie te ondernemen en er is brede steun in de raad. Er ligt 
nu een geweldige kans, dus vooruit met de geit.  
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Even over die banken. Niet elk hout is geschikt voor banken. 
Geeft u ook de mogelijkheid om tafels te maken van het stadshout of nog iets anders voor 
de omgeving? Bent u zo liberaal dat dat ook mag? 
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De heer VAN LEEUWEN: Natuurlijk mag dat ook. We hebben contact gehad met Zuid-
Kennemerland. De bomen die nu geveld worden bij de Oudeweg, die zijn zo smal, dat ze 
bij uitstek geschikt zijn voor banken.  
 
Mevrouw VAN ZETTEN: En de houtsoort is ook voldoende? Als het verkeerd is, kan het 
binnen een jaar zijn weggerot. 
 
De heer VAN LEEUWEN: Ik zou een heel betoog kunnen houden over het wateren van 
dit hout, want dat is me allemaal uitgelegd, maar dat ga ik niet doen. 
 
Mevrouw LEITNER: Wij zijn blij dat er zo positief werd gereageerd op onze duurzame 
moties, want met de gerechtelijke uitspraak dat de overheid meer moet doen aan het 
terugdringen van de broeikasgassen verwachten wij van het college en wethouder 
Sikkema in het bijzonder een bijzondere inzet en we handhaven ook deze moties. Na de 
toezegging van het college dat de bezuiniging voor de Kunstlijn ingaat met 2017 in plaats 
van 2016 trekken wij de motie Financieel pardon voor de Kunstlijn in. Wij feliciteren de 
Kunstlijn met zijn dertigjarig jubileum en wij wensen ze vanavond veel plezier met haar 
voorzitster Joke Breemouer in de Vishal. In het sociale domein moet toch gezegd worden 
dat de wethouder Langenacker de oproep om durf en vernieuwing te tonen goed oppakt 
en wij zien met nieuwsgierigheid uit naar uw transformatienota. Ten slotte, gedraagt u 
allen financieel goed, want anders gaat uw financiële geweten aan u knagen. 
 
De VOORZITTER: Dan is nu de beurt aan de SP. 
 
De heer GARRETSEN: Wij willen zeker geen geknaag, dus wat dat betreft ben ik het met 
mevrouw Leitner eens. De wethouder heeft gisteren een belangrijke toezegging gedaan. 
Er komt aan het eind van het jaar een jaarrekening met een positief saldo en verder wordt 
geen afbreuk gedaan aan de voorgenomen schuldreductie van dit jaar. Wij dienen nog een 
nieuwe motie in. In 2014 is er 12,5 miljoen euro aan voorgenomen investeringen niet 
besteed. 7,5 miljoen euro wil de wethouder in 2016 en 2017 alsnog besteden. Wij vinden 
dat dat aan de raad moet worden voorgelegd, want de wethouder zei gisteren dat dat niet 
in de Kadernota is opgenomen.  
Motie Het plafond geldt voor alle investeringen 
 
De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, de kadernota 
besprekend,  
 
constaterende dat: 

 In 2014 een bedrag van 12,5 miljoen aan geplande investeringen niet is uitgegeven; 

 Op voorstel van het college daarvan 7,5 miljoen wordt doorgeschoven naar de jaren 
2016 en daaropvolgende; 

 Indien deze investeringen ook onder het kasstroomplafond vallen de capaciteit om 
schulden af te lossen met eveneens 7,5 miljoen euro wordt verhoogd; 

 
overwegende dat: 

 Aan schuldenreductie prioriteit moet worden gegeven; 

 Daarom de overschrijding van het kasstroomplafond zoveel mogelijk moet worden 
vermeden; 

 
geeft het college de opdracht om: 

 Aan de raad de lijst van deze 7,5 miljoen euro aan investeringen voor te leggen; 

 De raad te laten besluiten over het nut en de noodzaak van deze investeringen.  
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En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Er resteren nog enkele vragen aan de wethouder. Over de reactie van het college op het 
amendement dat we samen met de VVD hebben ingediend, Eerst onderhouden, dan pas 
uitbreiden. Volgens het college wordt in de Kadernota nu voorgesteld om beleidswensen 
bij herinrichting vanuit de begroting te betalen. We hebben dit voorstel niet in de 
Kadernota teruggevonden, maar we vinden het in ieder geval wel een goed voorstel. In 
het IP zit nu een voorstel voor herinrichting van het Houtplein voor 2,5 miljoen euro. 
Betekent het standpunt van het college dat het Houtplein uit het IP wordt gehaald? Zo 
nee, dan begrijp ik van de wethouder dat in elk geval gedurende deze planperiode geen 
herinrichtingen meer in het IP worden opgenomen. Wij stellen verder in een amendement 
samen met de VVD voor om twee investeringen te schrappen namelijk de Rode Loper en 
de fietsparkeergarage Raaks. Dit geld kan volgens het college in zijn reactie niet worden 
ingezet voor onderhoud. Onze vraag is of het college het vrijgekomen geld inzet voor de 
schuldreductie of voor iets anders. Dan de Wet werk en bijstand. De wethouder heeft 
toegezegd daarop vanavond terug te komen. De Wwb is een specifieke uitkering en heeft 
ook een openeindregeling. Daarom is het beleid van het college tot nu toe geweest om 
een reserve Wwb aan te houden om schommelingen te kunnen opvangen. Alleen als de 
reserve meer dan 5,1 miljoen euro bedraagt, dan mag geld naar de algemene reserve 
worden gehaald. Dit was het beleid tot en met december tot de wethouder aantrad. De 
afgelopen jaren is het vaak gebeurd. Hoger dan 5,1 miljoen euro gaat naar de algemene 
reserve. Wij en de Actiepartij waren daar fel tegen gekant. De Actiepartij heeft destijds 
ook een motie ingediend Wwb is geen melkkoe. Geld voor de bijstand moet niet worden 
gebruikt voor het dichten van gaten in de begroting. Daar gaat ook een perverse prikkel 
van uit. Is er een gat in de begroting, nou, dan nemen we de dossiers van de Sociale 
Dienst maar weer even door. Het college is nu wel heel radicaal anders bezig. Het 
financiële beleid ten opzichte van de Wwb is veranderd. In 2014 is er 4,5 miljoen euro 
van de reserve afgehaald om gaten in de begroting te dekken. In 2016 en 2017 zal dit nog 
eens een keer voor 4,5 miljoen euro gebeuren. De reserve is dan op 1 januari 2018 
praktisch nul. Daarna wordt er weer een tekort op de Wwb verwacht. De wethouder heeft 
toegezegd in tweede termijn een verklaring te geven voor deze radicale 
beleidsverandering. Wij zijn zeer benieuwd. In elk geval zullen we de motie van de 
Actiepartij hartgrondig, maar dan ook heel hartgrondig steunen. Dan nog even een reactie 
op wethouder Langenacker op het percentage van 20% op bezwaren op 
bijstandsaanvragen. We hebben daarover technische vragen gesteld. In 2014 zijn 1953 
bijstandsaanvragen afgehandeld. Hiertegen zijn 393 bezwaren ingediend. De SP kan 
gelukkig nog rekenen en volgens onze rekensom is dat iets meer dan 20%, dus 1 op de 5. 
Dan wethouder Van der Hoek. Het kan niet anders dat de ViVa! nog weer eens een keer 
voorbijkomt. U had dat ook zeker van ons verwacht. In totaal hebben acht medewerkers 
van ViVa! tegen onze fractie gezegd dat de huishoudelijke ondersteuning geen scholing 
geeft. ViVa! voert zoals u weet meerdere programma’s uit, dus het kan best zijn dat 
ViVa! scholing geeft, maar niet bij de huishoudelijke ondersteuning. Er heerst een 
angstcultuur bij ViVa! Medewerkers durven hun naam niet openbaar te maken en we 
vinden daarom dat de wethouder een beetje te gemakkelijk de bal bij raadsleden legt. 
ViVa! heeft al eens een keer eerder gelogen, is een onbetrouwbare partner gebleken. We 
vinden dat de wethouder nader onderzoek moet doen en dit moet ViVa! volgens de 
contractvoorwaarden ook toestaan. Dan nog iets over de huishoudelijke ondersteuning. In 
het coalitieprogramma staat dat, ik citeer, ‘het stadsbestuur zich meedenkend en 
meewerkend opstelt ten opzichte van initiatieven van inwoners van Haarlem’. Het college 
heeft gezegd er niets op tegen te hebben dat er een vereniging van cliënten wordt 
opgericht die de huishoudelijke ondersteuning gaat verzorgen zodat de cliënten zelf 
zeggenschap hebben over de inhoud van de huishoudelijke ondersteuning. De wethouder 
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heeft gezegd af te wachten. De SP vindt afwachten wat anders dan meedenken en 
meewerken. De coalitie wil verantwoordelijkheden aan bewoners overdragen. Het college 
voert het coalitieprogramma uit. Graag in uw tweede termijn daarop een reactie op onze 
motie. Tot slot, wij zijn geen gekke Henkie. B en W wil niet met voorstellen voor nadere 
bezuinigingen komen. Wij willen, ondersteund door ambtenaren, daarom best zelf met 
voorstellen komen. De coalitie moet dan wel bereid zijn het heilige jaartal van 2040 los te 
laten, anders werken we voor niets. Dat is niet iets wat wij willen en dat wil je ook de 
ambtenaren niet aandoen. Tot zover. 
 
De heer FRITZ: Nog een vraag. U heeft ons gisteren uitgedaagd om serieus naar uw 
voorstel te kijken. Dat hebben we gedaan. We hebben gisteren ook op een aantal dingen 
gereageerd. Ik was nog naar een ding nieuwsgierig en dan kunnen we misschien ook 
ingaan op wat u zei. U stelt ook voor om in de takeninventarisatie nog te zoeken naar 
nieuwe bezuinigingen. Zou u een voorbeeld kunnen noemen waaraan u denkt? Wat voor 
soort taken? We hebben namelijk al een heel groot deel van die takeninventarisatie 
uitgevoerd. We hebben ook nog een aantal pakketten waarop overigens niet is bezuinigd. 
Ik kan me voorstellen dat u zegt daar dan nog eens naar te kijken. Maar ik was 
nieuwsgierig of u daarbij een beeld heeft en of we daar nog voorstellen kunnen zien. 
 
De heer GARRETSEN: We hebben daar een beeld bij. We hebben gisteren voorstellen 
ingediend voor meer dan 16 miljoen euro om of te bezuinigen of minder te investeren. 
Een deel van die voorstellen is incidenteel. Een ander deel, bijvoorbeeld van die 
10 miljoen euro die nog over is van de takeninventarisatie, is onwenselijk. Wij willen 
daarom eerst goed, grondig en zorgvuldig met de hulp van ambtenaren daarnaar kijken en 
ook naar andere posten in de begroting. Misschien kunnen er investeringen worden 
geschrapt of misschien zijn er andere bezuinigingen mogelijk. 
 
De heer FRITZ: U noemt specifiek de takeninventarisatie. Nu hebben wij even opgezocht 
welke takenpakketten daar nog over zijn. Bezuinigingen Welzijn en Zorg, bezuinigingen 
Veiligheid, Sluit de bibliotheek, stop het schoolzwemmen, sluit de Philharmonie, stop de 
subsidies amateurkunst en cultuureducatie, lager kwaliteitsniveau onderhoud openbare 
ruimte – daar hebben we een deel zelf al ingevuld, maar daarin kun je nog verder gaan – 
beperk het minimabeleid en bijzondere bijstand tot het wettelijk minimum en versober de 
schuldhulpdienstverlening. Zou u er daarvan een kunnen noemen die u zou willen gaan 
bekijken? U stelt het voor in uw motie. Ik neem uw motie serieus. 
 
De heer GARRETSEN: U heeft zich heel goed voorbereid. U heeft zelf al gezegd 
onderhoud van de openbare ruimte. Wij hebben laatst in de commissie Bestuur de nota 
Handhaving van de burgemeester gehad. Een klein deel daarvan ondersteunen we wel, 
maar het gros van de voorstellen niet, namelijk het plan Minder regels, minder 
handhaving.  
 
De heer FRITZ: Die staat in de huidige bezuiniging voor 800.000 euro. 
 
De heer RIJSSENBEEK: Ik had hetzelfde punt als de heer Fritz. Bovendien komen we 
dan nog tekort om te huidige bezuinigingen te realiseren. Daarmee gaat u het niet redden. 
 
De heer GARRETSEN: Nogmaals, wij zijn gekke Henkie niet. Ik herhaal nu voor de 
vierde keer: als het college het niet wil doen, dan willen wij dat ondersteund door 
ambtenaren wel doen, maar dan niet voor niets. We willen van de coalitie dan ook de 
toezegging dat ze het heilige jaartal 2040 loslaat. 
 
De VOORZITTER: Het staat eenieder vrij een tegenbegroting in te dienen. 
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De heer FRITZ: Inderdaad. Maar u vraagt ons om dat los te laten. We kijken naar uw 
voorstel, u stelt voor extra geld uit de takeninventarisatie te halen en u kunt niet eens 
1000 euro daaruit halen. U kunt niet een ding noemen waarop u zou willen bezuinigen. 
Dit zijn de pakketten die nog over zijn.  
 
De heer GARRETSEN: Nu bent u toch wel heel aanmatigend bezig. Ik heb juist twee 
posten genoemd en die zijn echt meer dan 1000 euro. Dat weet u zelf ook wel.  
 
De heer FRITZ: Voor Handhaving zijn we zelf nog op zoek naar een enorm bedrag 
binnen het huidige coalitieakkoord. Het zou al hartstikke knap zijn als we dat gaan halen, 
maar u heeft ook daar nee gezegd tegen een deel van het pakket. 
 
De heer GARRETSEN: Met die constatering ben ik het ook eens. 
 
De heer FRITZ: Maar daarmee hebben we nog geen cent bij elkaar. Laten we er samen 
het komend halfjaar naar kijken. Uw voorstellen wacht ik met belangstelling af. 
 
De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Fritz is al aan het woord, maar hij kan nu zijn 
termijn houden. 
 
De heer FRITZ: Mevrouw Van Zetten, ik heb een teleurstellende mededeling voor u. U 
bent deze week helemaal onderaan geëindigd, maar u bent in goed gezelschap, want ook 
OPH, CDA, VVD en ook wij als PvdA hebben deze week echt niet goed genoeg ons best 
gedaan. Nee, kijk dan naar de ChristenUnie, Trots, GroenLinks en de SP. Zij streden om 
de overwinning deze week. De eindstand is eigenlijk nog niet helemaal duidelijk. De 
eindstand is tot nu toe SP en GroenLinks 11 – 11. U vraagt zich natuurlijk af waarover ik 
het heb. Ik heb het over de moties. Stel het zou een wedstrijd zijn geweest om zo veel 
mogelijk moties in te dienen, dan hebben we allemaal ontzettend ons best gedaan. Ik wil 
niets zeggen over de inhoud van al die moties en u zult straks bij de stemming zien dat 
wij een groot deel van de moties van zowel oppositie als coalitie zullen steunen. 
 
De heer VAN DRIEL: Wie staat er onderaan? 
 
De heer FRITZ: Dat heb ik al gezegd, dat is mevrouw Van Zetten. Bovenaan staan de SP 
en GroenLinks en helaas ex aequo met gelijk spel geëindigd. Het zou natuurlijk zo maar 
kunnen dat een van beide partijen straks nog met een nieuwe motie aankomt.  
 
De VOORZITTER: Als ik NLMP goed heb begrepen, is onze griffier de juryvoorzitter. 
 
De heer FRITZ: Ik ben heel benieuwd. Maar het is natuurlijk geen wedstrijd. Wij zullen 
straks alle moties afgaan. Wij zullen er behoorlijk wat steunen. Ik ben ook blij met de 
beantwoording van het college richting moties. Volgens mij is er met een redelijk open 
blik naar moties gekeken. Daarover ben ik eerder kritisch geweest. Complimenten 
daarvoor. Ik wil ook het college bedanken voor de beantwoording en voor de 
toezeggingen die we op allerlei terreinen hebben gekregen. Ik wil nog op drie 
onderwerpen ingaan in deze tweede termijn, ten eerste financiën op orde versus het 
sociale gezicht van de stad, ten tweede compensatie eigen bijdrage chronisch zieken en 
ten derde de spertijden van bruggen. Dus eerst over de financiën op orde versus het 
sociale gezicht van de gemeente. Wat ons betreft is dat het evenwicht dat deze coalitie 
zoekt. Wij willen de financiën op orde brengen; we willen ervoor zorgen dat de schuld 
omlaaggaat – voor het eerst sinds jaren wordt daarin echt flink geld gestoken – maar we 
willen dat niet ten koste laten gaan van het sociale gezicht van dit college. Er wordt 
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bijvoorbeeld door de VVD dan een soort tegenstelling gecreëerd dat de ene partij in deze 
coalitie alleen voor het een zou gaan en de ander alleen voor het andere, dus dat de een 
alleen voor het sociale gezicht zou gaan en de ander alleen voor de financiën op orde. Ik 
kan de heer De Jong geruststellen. Dat is niet het geval. In alle vier de 
verkiezingsprogramma’s van deze vier partijen stond dat wij een sociale stad willen zijn. 
En in alle vier de verkiezingsprogramma’s staat dat wij de financiën op orde willen 
brengen. U kunt mij net zo hard als mevrouw Leitner aanspreken op het op orde brengen 
van de financiën. 
 
De heer DE JONG: Zelfs in het verkiezingsprogramma van de VVD staat dat wij een 
sociale stad zijn. 
 
De heer FRITZ: Ja, u voegt daaraan alleen net niet de daden toe die daarbij horen. U 
bezuinigt er zelfs flink op in uw programma. 
 
De heer DE JONG: Ja, maar dat kan ook vrij gemakkelijk. 
 
De heer FRITZ: Dat is uw overtuiging, maar daarover denken wij echt anders. Maar het is 
ook onze verantwoordelijkheid en ook wij als PvdA staan voor een financieel degelijke 
stad en voor het terugbrengen van de schuld. Daar mag u mij net zo hard op aanspreken 
als elk ander lid. 
 
De heer DE JONG: Dat is dan toch wat merkwaardig, want eigenlijk weten we nog steeds 
niet wat triggermoney is na de debatten van deze week. We weten alleen dat u volgend 
jaar, het jaar daarop en de jaren daarop 1 miljoen euro per jaar krijgt voor ‘iets’. Dat vind 
ik niet financieel solide. 
 
De heer FRITZ: Daarover komt een stuk naar de raad, wat dat precies is. Wij weten heel 
goed wat het is. We hebben namelijk al jaren ISV-geld. Dat wordt door het Rijk 
wegbezuinigd zoals er wel meer tegenvallers vanuit het Rijk komen. Wij hebben in het 
coalitieakkoord afgesproken dat we dat niet helemaal gaan compenseren, maar dat we wel 
iets van geld willen overhouden voor stadsvernieuwing. 
 
De heer DE JONG: Dan vind ik het toch merkwaardig dat u eerst het college 
complimenteert met de beantwoording van de vragen en moties. U heeft nog steeds geen 
antwoord gekregen op de vraag wat nu precies triggermoney is. Het is 1 miljoen euro. Dat 
vind ik niet financieel solide. Nu komt er een rapportje en daarmee bent u helemaal blij. 
Hierover verschillen wij fundamenteel van mening. 
 
De heer BLOEM: Ik wil wel even helpen. Triggermoney is gewoon sloopsubsidie. 
 
De heer DE JONG: Dank u wel, marxistische broeder. 
 
De heer FRITZ: Het is gezellig binnen de oppositie. Dat vind ik altijd leuk. Maar het is 
natuurlijk niet waar. Laten we eens kijken wat we in deze stad de afgelopen jaren met 
ISV-geld tot stand hebben gebracht. Kijk bijvoorbeeld naar Delftwijk waar ISV-geld heen 
is gegaan om daar heel belangrijke vernieuwingen van de wijk te gaan doen, heel 
belangrijke vernieuwingen van de sociale woningbouw. Het Marsmanplein. Dat is een 
van de projecten waar veel ISV-geld naartoe is gegaan. Er zijn nog genoeg uitdagingen in 
de stad en ook daarvoor hebben we nog geld nodig.  
Wij willen echt serieus kijken naar het voorstel van SP en VVD om extra bezuinigingen 
aan te dragen, niet zo zeer om de schuld nog sneller terug te dringen. Wij denken 
namelijk dat dat niet haalbaar is, maar misschien kunt u ons er straks van overtuigen als u 
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een plan aan ons voorlegt. Wij hebben geconstateerd dat we nog een behoorlijk bedrag op 
de lopende begroting moeten bezuinigen, 3,1 miljoen euro, in ieder geval ruim 3 miljoen 
euro alleen al uit de Meicirculaire. Daarom zullen we ook serieus kijken naar alle 
voorstellen die er zijn voor bezuinigingen. Ik daag SP en VVD wel uit om zoals de SP 
overigens ook in haar eerste termijn heeft aangegeven om dat pakket gewoon aan ons 
voor te leggen, om met 7,5 miljoen euro te komen. Dan kunnen we namelijk met z’n allen 
beoordelen of dat inderdaad kan zonder te bezuinigen op het sociale gezicht van de 
gemeente of dat dat gewoon onmogelijk is.  
 
De heer VISSER (ChristenUnie): U zei dat u de schuld wel meer wilt terugdringen, maar 
u denkt dat het niet haalbaar is. Ik proef daarbij toch een opening. Bent u bereid de 
komende maanden serieus te kijken en de uitdaging aan te gaan om de schuld meer te 
reduceren dan die 5 miljoen euro per jaar? Misschien komt u dan niet uit op die 
7,5 miljoen euro van de heer Garretsen, maar ik daag u uit zo ver mogelijk te komen. 
Bent u bijvoorbeeld bereid 1 miljoen euro per jaar te gaan vinden? Wilt u die uitdaging 
aangaan? 
 
De heer FRITZ: Het mooie is dat wij die ambitie ook in het coalitieakkoord hebben 
neergelegd. Dus niet alleen het bedrag dat we per jaar daaraan besteden en door het 
investeringsplafond, maar we hebben ook afgesproken dat aan het eind het 
jaarrekeningresultaat ook deels voor de helft naar aflossing van de schuld gaat. En 
inderdaad, laten we proberen dat zo hoog mogelijk te maken, dan wordt de schuld sneller 
afgelost. 
 
De heer GARRETSEN: Even een heel korte interruptie. Wij willen alleen iets doen via 
een raadsinitiatief met behulp van ambtenaren als het college dat niet wil doen, maar de 
wethouder heeft gisteren een en andermaal gezegd dat hij deze zomer heel hard aan het 
werk gaat om de 3 miljoen euro extra nadelig uit de Meicirculaire te ondervangen. We 
gaan de wethouder daarin echt niet voor de voeten lopen.  
 
De heer FRITZ: Ik vind dat laatste toch een beetje teleurstellend, want ik had echt een 
pakket van 7,5 miljoen euro van de SP verwacht zoals ze dat in haar eerste termijn had 
aangekondigd. Ik wil u daartoe nogmaals uitdagen. U bent natuurlijk tot niets verplicht. 
Dan mijn tweede punt. Dat is eerlijk gezegd iets wat we nog niet aan de orde hebben 
gesteld in de eerste termijn omdat we pas maandag laat de beantwoording van de 
technische vragen kregen. Dat gaat over de compensatie eigen bijdrage van chronisch 
zieken en gehandicapten, de zogenaamde CER in 2014. Vanaf 2015 is het goed geregeld. 
Mensen krijgen via de gemeente daarvoor een compensatie. Maar wat blijkt? In 2014 
heeft de gemeente daarvoor ook geld van het Rijk gekregen, maar dat is niet uitgekeerd 
aan deze doelgroep. Wij willen dat het geld wel naar deze doelgroep gaat. Gewoon het 
geld vanuit het Rijk waarvoor het bedoeld is. Rijksbudget is werkbudget. Maar we zien 
ook dat we daarmee een gat in deze Kadernota zouden schieten. Daarom willen we aan 
het college vragen om hierop in zijn tweede termijn nog even in te gaan en aan te geven 
of het college bereid is na de zomer met een plan naar de raad te komen over of dit wel of 
niet gecompenseerd kan worden. Wij vragen dus om het te compenseren. Dus een plan 
hoe dat te compenseren waarover de raad een apart besluit kan nemen. Knip het dus uit de 
Kadernota. Dat kan ook omdat het pas bij de begroting hoeft te worden vastgesteld. Dat is 
ons voorstel en daarover krijgen we graag een reactie in de tweede termijn van het 
college. Ten slotte nog een ander punt. Wij zijn in de Kadernota tegengekomen dat het de 
bedoeling is de spertijden van bruggen te verruimen. Dat heeft allerlei voor- en nadelen. 
Voordelen voor de boten die daar kunnen varen, voor toerisme misschien. Het heeft 
nadelen voor het verkeer. Wij willen alleen maar van de wethouder weten of hij dat de 
commissie Beheer zou willen voorleggen of in ieder geval bespreken, zodat we daarover 
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vandaag in ieder geval niet een hele discussie hoeven voeren. Dat lijkt me het beste. U 
zult straks zien dat de PvdA een beperkt aantal stemverklaringen zal afleggen per motie, 
dus ik wil alvast een algemene stemverklaring geven bij alle moties waarbij we geen 
stemverklaring afleggen. Wij zijn voor moties omdat we voor zijn en we zijn tegen 
moties omdat we tegen zijn of omdat we ze op dit moment voorbarig of niet uitvoerbaar 
vinden. Bij een enkele motie zullen we nog een stemverklaring geven, maar wij zullen 
ons daarin beperken. 
 
De VOORZITTER: Dat zal de stemming vlot doen verlopen als die lijn wordt 
overgenomen door iedereen, maar daarin heb ik een hard hoofd. Dank u wel. Dat was dan 
uw bijdrage. Dan is nu het woord aan OPH. 
 
De heer SMIT: Met enige verbazing heeft OPH geluisterd naar het college in eerste 
termijn. Ja, Haarlem is een mooie stad, Haarlem is zelfs een mooie slaapstad van 
Amsterdam aan het worden. Waardering voor de veelzijdigheid van onze stad, maar de 
Haarlemmers in de bijstand, de werkloze Haarlemmers, de zzp’ers die het droog brood 
niet verdienen, de ouderen met een zorgvraag die worden afgeknepen in de Wmo, 
budgettair verklaarbaar of niet, de Haarlemmers die wanhopig zoeken naar een betaalbare 
woonruimte, opgeteld zo’n 30.000 Haarlemmers, hebben niet zo veel op met een 
boodschap vol hallelujaverhalen. Toch zijn deze groepen relatief weinig belicht in uw 
eerste termijn. Echt aan de bak gaan om werkgelegenheid naar Haarlem te halen, ja, onze 
burgemeester kan daarin een uitstekende ambassadeur zijn, dat gebeurt niet. Wij leunen 
behaaglijk aan tegen de MRA en tegen de importbanen van Amsterdammers die hier 
komen wonen. 
 
De heer GARRETSEN: U had het over zzp’ers. U heeft in de Kadernota gelezen dat ook 
de gemeente flexwerkers wil aanstellen. De flexibele schil moet van 10% naar 20%. Wat 
is uw mening daarover? 
 
De heer SMIT: Terughoudend. Als het logisch lijkt voor het functioneren van het 
ambtelijk orgaan en voor het product dat wordt geleverd en er normale betaling 
plaatsvindt en niet zoals sommige gemeenten doen met inschrijving en tegen het laagste 
tarief. Ja, dan denk ik dat het een waarde heeft, maar het is voor OPH geen automatisme.  
De bouwproductie gaat toenemen, maar er wordt weer te veel gefocust op de gezinnen en 
zeker niet op de een- en tweepersoonshuishoudens met een kleine portemonnee. Die 
moeten maar naar de Haarlemmermeer en Velsen en vooral Haarlem uit. Ze passen niet in 
het profiel van de Amsterdamse slaapstad. Toch heeft Amsterdam aansprekende 
voorbeelden van appartementen in voormalige kantoorpanden. Een simpele vraag aan het 
college: Komt er de komende jaren een golf aan kleine en betaalbare appartementen met 
een huur tot maximaal 550 euro? Een fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude juicht 
OPH van harte toe. We denken dat Haarlem het groene profiel van deze gemeenten en de 
bijzondere waarde en positie van Spaarndam en de kleinere kernen goed kan bewaken. 
Liever niet met het profiel van een Amsterdamse buitenwijk. Haarlem moet op eigen 
kracht presteren. De MRA is een extra kers op de taart, maar geen vervanger voor 
Haarlemse inzet en creativiteit. De woorden van mevrouw Leitner die ze ook inzake de 
profilering van Haarlem uitsprak, ondersteunen we graag. Wederom met dezelfde 
verbazing heeft OPH geconstateerd dat bij veel ingediende moties het college aankondigt 
dat er een nota van het college aankomt met naar we aannemen, daarbij een financiële 
paragraaf. Dat maakt voor de kaders naar de begroting toe blijkbaar niets uit. Met toch 
wel wat meer verbazing heeft OPH geluisterd naar de uitleg van de wethouder Financiën 
over de effecten van de Meicirculaire en het opgetelde effect van Meicirculaire en eerste 
bestuursrapportage. Waar de wethouder de boot afhoudt van elke aangeboden suggestie 
en ook die van OPH om te bezuinigen, profileert mevrouw Leitner zich duidelijker. 
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Alhoewel zij niet de boekhouder van de coalitie kan zijn, of misschien is ze het wel 
omdat er geen alternatief in de coalitie is, is ze bereid om raadsbreed te discussiëren over 
de mogelijkheden om te bezuinigen. 
 
Mevrouw LEITNER: U kijkt me zo verwachtingsvol aan dat ik denk, ik moet even 
reageren. Ik ben blij dat de PvdA vanavond ook aangeeft bereid te zijn te kijken naar de 
voorstellen waarmee de SP nog gaat komen. Wij waren dat gisteravond al. Natuurlijk zijn 
we bereid om altijd serieus te kijken naar de voorstellen van andere partijen. Het is alle 
hens aan dek.  
 
De heer SMIT: Dat beaam ik in mijn tekst. U bent daarin open en u zoekt de kracht van 
de hele raad. OPH heeft voorstellen ingediend, wil de komende tijd natuurlijk blijven 
meedenken over het totaal van die 500 miljoen euro die we binnenkrijgen en uitgeven en 
inderdaad, we zullen met z’n allen de kracht moeten opbrengen om het geld te vinden. 
Dus mijn complimenten ook voor u. OPH heeft de volgende korte vragen aan het college 
en in het bijzonder aan de wethouder Financiën. In bijlage 7 van de begrotingswijziging 
Kadernota wordt aangegeven dat er in 2015 onttrekking aan de reserves plaatsvindt van 
ruim 14 miljoen euro. Vraag 1. Vindt het college het verantwoord om in 2015 deze 
onttrekking inderdaad te laten plaatsvinden? Vraag 2. Gaat het college nog meer 
onttrekken aan de reserves in 2015 om de gaten te dichten? Vraag 3. Gaat de algemene 
reserve niet dalen in 2015? Vraag 4. Mogen we allemaal op vakantie gaan en zijn er geen 
pijnlijke besluiten te verwachten in het najaar maar is er alleen wat geschuif met posten? 
OPH herkent de persoonlijke betrokkenheid van wethouder Langenacker met betrekking 
tot de cliënten in de Wwb, maar OPH heeft het afgelopen jaar te veel tekenen gezien van 
de te strakke, vaak te rigide opstelling van de ambtelijke organisatie. Daarmee is wel 
bereikt dat de Wwb een soort melkkoe voor de gemeentelijke exploitatie is geworden, 
maar dat is niet de eerste opdracht. Dus, wethouder, blijf uw persoonlijk tegenwicht 
geven. De dienst heeft de afgelopen twee jaar een 7.0 respectievelijk een 7.1 als 
waardering gekregen. Bij Booking.com sla ik accommodaties met een dergelijk cijfer al 
bij voorbaat over. Hoewel OPH terdege beseft dat er sprake is van verschillende 
doelgroepen, doet OPH ook hier het verzoek te streven naar een tandje beter. OPH 
verbaast zich hogelijk over de uitleg van wethouder Sikkema dat de komende vijftien jaar 
elk jaar 250.000 euro nodig is voor onderzoek in het kader van het Rioleringsplan. OPH 
vraagt de wethouder na de behandeling van de Kadernota de raad aan te geven waaraan 
c.q. hoe de komende vijftien jaar jaarlijks 250.000 euro wordt besteed. Afrondend gaat 
OPH toch ook uitdelen om het college uit te lokken tot een degelijke begroting in het 
najaar. Van ons geen speelgoedauto of een hamer hoe nuttig ook, maar van ons 
1,3 miljoen euro, want wij gaan akkoord met de aanwending van 1,3 miljoen euro uit het 
batig saldo van 2014 ter gedeeltelijke dekking van de bezuinigingstaakstelling 2015. 
Maar, we claimen die 1,3 miljoen euro weer terug als u in het najaar met een gammel 
verhaal komt. Als je begint met hinkelen, en dat zijn bijna de woorden van mevrouw 
Leitner, blijf je hinkelen en dan is die 1,3 miljoen euro harder nodig om de algemene 
reserve aan te vullen. Uiteraard stemmen wij niet in met de uitgangspunten van de 
Kadernota want alles moet de komende maanden gaan glijden om in het najaar met een 
beter verhaal te komen. Dan onze moties. De motie Meicirculaire is door het college 
afgeraden, omdat het woord gedetailleerd voor het college niet invulbaar was. Wij hebben 
het woord gedetailleerd nu uit de motie gehaald. 
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Motie De effecten van de Meicirculaire 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
verband met de behandeling van de Kadernota 2015, 
 
constaterende dat: 

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

 
besluit dat: 

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

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De heer BERKHOUT: U zit in de Rekenkamercommissie en u weet dat de Kadernota over 
het jaar 2016 gaat en de Meicirculaire over het jaar 2015. Als u de vergelijking maakt dat u 
niet instemt met de Kadernota van volgend jaar omdat we nu alle hens aan dek moeten 
zetten voor 2015, dan maakt u een verkeerde vergelijking. Dat bent u toch wel met mij 
eens? 
 
De heer SMIT: Dat zou kunnen, als de problemen van 2015 volledig in 2015 worden 
opgelost en de bijkomende effecten van de Meicirculaire in feite helemaal worden 
ingevuld. Maar dan zou 2015 alles moeten oplossen voor de komende jaren. Dat ga ik nog 
even niet geloven. Voorlopig zeg ik: ik wacht af, ik wil zien wat er gaat gebeuren. Er moet 
zoveel veranderen dat ik me niet kan voorstellen dat de kaders ongeschonden blijven. Of 
het nu de inkomstenkant is of de uitgavenkant, ik kan me niet voorstellen dat ze 
ongeschonden blijven gelet de taakstelling. Dan zeg ik ja tegen iets, waarvan ik in het 
najaar terecht moet constateren dat het merendeel van de kaders is gaan schuiven. Dan hoef 
ik er dus nu niet zo amechtig ja tegen te zeggen. 
 
De heer BERKHOUT: Begrijpelijk, maar het zijn wel losstaande dingen. Dus de begroting 
voor dit jaar die we sluitend moeten krijgen en de Kadernota kijkt naar de jaren daarna. 
 
De heer SMIT: Ja, maar euro’s glijden snel heen en weer hoor. Dan de motie Nieuwe 
collegeauto nice to have. Daarop wil ik nog even een toelichting geven. De economische 
levensduur van deze auto zou beëindigd zijn. Volgens de ANWB is de waardedaling het 
komend jaar slechts 3000 euro en ik denk dat die wagen met 95.000 km op de teller dat jaar 
nog met gemak haalt. Dan hebben we maar 3000 euro afschrijving en dat is natuurlijk veel 
minder dan 18.000 euro leasekosten.  
 
De VOORZITTER: Dan is de beurt aan de fractie van GroenLinks.  
 
Mevrouw HUYSSE: Gisteren heeft een groep burgers door middel van een rechtszaak 
afgedwongen dat de Nederlandse overheid meer en effectievere klimaatacties moet 
nemen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Nederland staat op de 28

ste
 plaats van de 

30 Europese landen als het gaat om het percentage opwekken van hernieuwbare energie. 
Haarlem streeft ernaar in 2030 klimaatneutraal te zijn. GroenLinks ziet in deze historische 
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uitspraak een aanleiding om ook lokaal de taken serieus te nemen om haar burgers te 
beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Er is dus werk aan de winkel. Wij 
komen dan ook met een aanvullende motie hierover waarin we de wethouder opdragen 
om aan de slag te gaan, met de opdracht de CO2-reductie te realiseren van 25% ten 
opzichte van 1990 zoals de afspraak was. De motie zegt dan ook op korte termijn te 
inventariseren wat de consequenties van deze uitspraak voor Haarlem zijn, vraagt om een 
overzicht welke mogelijkheden er in Haarlem, dus op lokaal niveau voorhanden zijn om 
versneld de doelstellingen te behalen, gezien het feit dat een reductie van 25% CO2-
uitstoot noodzakelijk is; daarnaast een overzicht van de huidige stand van zaken en de op 
dit moment nog te realiseren doelen (Waar staan we ten opzichte van de doelstelling 
Haarlem Klimaatneutraal 2030?) en om deze antwoorden op bovenstaand verzoek zo 
spoedig mogelijk na het reces aan de raad voor te leggen. 
 
Motie Klimaatzaak: werk aan de winkel! 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
 
constaterende dat: 

 De rechtbank in Den Haag op woensdag 24 juni 2015 heeft beslist dat de staat meer 
moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen; 

 De Staat ervoor moet zorgen dat de uitstoot in Nederland in 2020 ten minste 25% 
lager is dan in 1990.  

 De stichting Urgenda de rechtbank om een uitspraak had verzocht; 
 
overwegende dat: 

 Op basis van het huidige beleid van de Staat Nederland in 2020 een vermindering van 
ten hoogste 17% zal bereiken;  

 Dat onder de norm van 25 tot 40% is die in de klimaatwetenschap en het 
internationale klimaatbeleid noodzakelijk wordt geacht voor de geïndustrialiseerde 
landen; 

 De consequenties van deze uitspraak dan ook verstrekkend is voor het tempo waarin 
klimaatdoelstellingen in Nederland gerealiseerd dienen te worden; 

 2020 nog slechts vierenhalf jaar weg is; 
 
verzoekt het college: 

 Op korte termijn te inventariseren wat de consequenties van deze uitspraak voor 
Haarlem zijn;  

 Een overzicht welke mogelijkheden er in Haarlem, dus op lokaal (gemeentelijk) 
niveau voorhanden zijn om versneld de doelstellingen te behalen, gezien het feit dat 
een reductie van 25% CO2-uitstoot (ten opzichte van1990) noodzakelijk is;  

 Daarnaast een overzicht van de huidige stand van zaken en de op dit moment nog te 
realiseren doelen (Waar staan we ten opzichte van de doelstelling Haarlem 
Klimaatneutraal 2030?); 

 Om de antwoorden op bovenstaand verzoek zo spoedig mogelijk na het reces aan de 
raad voor te leggen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
Verder zijn wij van zins een motie in te dienen samen met de coalitiegenoten. Die motie 
gaat over de opsplitsing die is gemaakt in het MT over de verschillende categorieën must 
haves en nice to haves. Daarover is al veel gezegd. Wij maken ons er zorgen over als die 
nice to haves ineens verdwijnen. Wij houden liever een soort wensenlijst in het vizier. 
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Uiteindelijk zijn er in het verleden wel besluiten over genomen. Dus we willen graag dat 
die gerespecteerd blijven en we willen dan graag een wensenlijst in het IP opnemen tot het 
moment dat er meer ruimte is in het IP en er tot een afweging genomen kan worden zodat 
we daarnaar kunnen kijken.  
 
Motie Houd de wensenlijst in het vizier 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, 
 
constaterende dat: 

 In het IP verschillende investeringen in rubrieken zijn ingedeeld om te prioriteren; 
 
overwegende dat: 

 Over de projecten, die op de lijst met nice to haves, staan besluiten zijn genomen 
zonder daar een tijdsplanning aan te geven; 

 De besluiten, genomen in het verleden, gerespecteerd moeten worden; 

 Door de lijst met ‘nice to haves’ in te voeren, het niet zo mag zijn, dat deze projecten 
aan de aandacht van raad en college mogen ontsnappen; 

 
verzoekt het college: 

 Om de lijst met ‘nice to haves’ wel in het IP op te nemen tot het moment dat er meer 
ruimte is in het IP en tot een afweging kan leiden. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Daarnaast zijn we natuurlijk de verschillende moties en reacties nagegaan. De kwetsbare 
jongeren uitgezworven, daar blijven wij ons zorgen maken over de opvang van de 
zwerfjongeren. Op zich zijn we blij dat er meer budget wordt vrijgemaakt voor deze 
uitdaging, maar we begrijpen ook dat er dit najaar een evaluatie van het huidige beleid 
komt. Daarop wachten we dan met spanning. Bij de motie Heerlijk Haarlems drinkwater 
zijn wij natuurlijk blij met de positieve houding van het college en we kijken dan ook uit 
naar de uitwerking van het voorstel. De Egelantier langer open, dat stemt ons vrolijk. Het 
was natuurlijk onze vraag of de termijn verlengd kon worden dat men nog kon blijven in 
de Egelantier. We blijven uiteraard in de gaten houden hoe het verder gaat met de 
ontwikkelingen van de locatie rond de Popschool, want dat staat nog steeds om op te 
lossen. We vragen de wethouder ons daarvan op de hoogte te houden. De motie Fietsen 
terwijl de auto staat te nietsen is misschien een mooie combinatie met de motie van Trots 
en uiteraard staan wij volledig open voor initiatieven uit de markt om dit volledig 
mogelijk te maken. We denken wel dat we zouden moeten stimuleren dit soort creatieve 
oplossingen te brengen. Vroegtijdig kappen voorkomen zien we toch graag meer in het 
beleid. Het is wel staand beleid, maar wij hebben het idee dat het af en toe vergeten wordt 
dat het in het beleid staat. Leve de Leefstraat, natuurlijk zijn we heel blij met de instelling 
van het college dat hiervoor ruimte zal zijn en we roepen de mensen in Haarlem op om 
vooral met ideeën en initiatieven te komen op dit gebied. Ik heb begrepen dat er ook al 
mensen zijn die hieraan al met enthousiasme willen werken. Het lokaal experiment 
onvoorwaardelijk basisinkomen, we begrijpen dat er een capaciteitsuitdaging ligt en we 
willen ons wel neerleggen bij het voorstel dat daaraan volgend jaar gewerkt kan worden 
om dit te onderzoeken. We vragen ons wel af of bij de andere gemeenten die hiermee al 
aan de slag zijn, zou kunnen worden gevraagd ons te informeren en uit te zoeken wat de 
ontwikkelingen zijn en hoe de resultaten zijn tot nu toe. Niet langer het vuilste jongetje 
van de klas, het voorstel van het college is natuurlijk goed, maar daarbij kan volgens ons 
nog aanvullend worden bekeken eventueel samen met onze grondstoffenleverancier 
Spaarnelanden hoe we de aanpak kunnen verbeteren om ervoor te zorgen dat we toch 
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beter afval scheiden en hergebruiken van de grondstoffen. Stadslandbouw doe het nu, we 
begrijpen de belastingtechnische haken en ogen, maar mogelijk kunnen we daarvoor toch 
een meer structurele oplossing vinden. Nu lijkt het alsof er per geval een hele procedure 
wordt doorlopen. Het zou toch mooi zijn als daar een meer algemene oplossing wordt 
gevonden om dat aan te pakken. Nu lijkt het elke keer heel traag te gaan en hopelijk 
versnelt die procedure dan. Tot slot de motie Vergroot de hoop. We hebben inmiddels 
begrepen dat Spaarnelanden vorige week is begonnen om als inzamelpunt te dienen. Wij 
overwegen om de motie in te trekken omdat het in wezen al gebeurt. Het goede doel 
wordt al gerealiseerd. Ik begrijp dat ik nog een motie van mijn collega-NLMP-fractie 
mag indienen. De NLMP-motie Geen gelul Inge Crul fair-playbokaal. Die schijnt nog 
niet officieel te zijn ingediend en dat doe ik dan bij dezen. Tot zover. 
 

Motie: NLMP Geen gelul, Inge Crul fair-playbokaal 

 

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 25 juni 2015,  

 

constaterende: 

 Het vertrek van het gewaardeerde lid Crul; 
 

overwegende dat: 

 Dit niet onopgemerkt voorbij mag gaan; 

 Het echter onwenselijk is dat de toon van het debat tot meer debat leidt 
dan de inhoud; 

 
besluit via het presidium, de griffie op te dragen: 

 Een fair playklassement bij te houden tijdens de raadsvergadering; 

 De in de bijlage gestipuleerde regels hierbij als reglement te hanteren; 

 Maandelijks in de Raadsaam de top-3 in het klassement te rapporteren; 

 Jaarlijks bij de begroting de Inge-Crul-geen-Gelul-fair-play-bokaal uit te reiken aan 
het beste raadslid in dit kader. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Voorts is een aangepaste versie van de motie Toerisme voedt de cultuurwortels 
ingediend.  
 
Motie Toerisme voedt de cultuurwortels 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
 
constaterende dat: 

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

 Daarmee een aantrekkelijke stad is voor toeristen; 

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

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

 Ook de amateurkunsten in zwaar weer verkeren; 
 
overwegende dat: 
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 De verwachting is dat het aantal toeristen in onze hoofdstad de komende jaren alleen 
maar zal toenemen; 

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

 Daarmee de opbrengsten uit toeristenbelasting ook zullen toenemen; 

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

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

 Vanaf 1-1-2016 deze extra inkomsten uit toerismebelasting ten opzichte van niveau 
2014 ten goede te laten komen aan de cultuursector en hiervoor te reserveren; 

 
verzoekt het college om: 

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

 Hierbij de ervaringen uit Deventer te betrekken; 

 Dit voorstel uiterlijk 30 september aan de raad voor te leggen.  
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
De VOORZITTER: Dan de heer Vrugt, de Actiepartij. 
 
De heer VRUGT: Eerst maar even van de orde nu de griffie kennelijk een jury is die 
punten kan gaan uitdelen. Daarbij lijkt het mij goed om de griffie van een andere taak te 
ontheffen. Dat is namelijk het bijhouden van de spreektijden. Niet alleen in deze raadzaal 
maar ook in de commissies gaat dat regelmatig mis, omdat de griffie uiteraard ook het 
inhoudelijke debat moet bijhouden en de toezeggingen moet noteren en heel veel andere 
taken heeft. Dan is het misschien handig om een van de bodes voortaan de spreektijden te 
laten bijhouden. Enfin, eerst nog even een ander puntje. Op onze motie Bestrijd de 
eenzaamheid doen we een kleine aanpassing, omdat het college heeft gemeld daar al met 
een plan te komen waardoor de dekking die we aangeven niet meer nodig is. Kennelijk zit 
het al in de begroting opgenomen. Dus het tweede bolletje waarin we de dekking van die 
motie aangeven, komt bij dezen te vervallen.  
 
Motie Bestrijdt de eenzaamheid (bis) 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, donderdag 25 juni 2015, in 
bespreking over de Kadernota 2015, 
 
constaterende dat: 

 In het jaarverslag over boekjaar 2014 op bladzijde 64 te lezen staat dat de 
eenzaamheidsbestrijding is achter gebleven bij de doelstelling; 

 Dat eenzaamheidsbestrijding een belangrijke WMO 
doelstelling is; 

 Dat het huidige beleid kennelijk onvoldoende werkt; 

 
overwegende dat: 

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

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

 
mede overwegende dat: 
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 De gevolgkosten van eenzaamheid groot zijn, naast het menselijk leed; 
 

draagt het college op: 

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

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

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Dan kom ik ook nog met een nieuwe motie in tweede termijn die ik namelijk schandalig 
genoeg vergeten was. Deze week is helaas de heer Wim Leenman overleden, de 
grondlegger van het Rosenstock-Huessy Huis zoals ook eerder dit jaar stadsgids Thon 
Fikkerman die daar ook veelvuldig kwam. We zijn eerder dit jaar benaderd door een 
aantal bewoners in het Rosenstock-Huessy Huis. Dat zal overgekocht en gerestaureerd 
worden door Stadsherstel BV en daarover is eerder deze week veel gesproken als het gaat 
om de oude Kaatsbaan. Maar ook dit pand gaat Stadsherstel gelukkig onder handen 
nemen. Bewoners en gebruikers zijn niet allemaal even zeker over de status die ze binnen 
dat project hebben onder de nieuwe eigenaar. Wij roepen de gemeente met deze motie op, 
de motie Betrokken fiducie in Rosenstock-Huessy, toch ook actief mee te denken en mee 
te kijken naar ook de invulling van dat prachtige complex, toch een van de twee sociale 
straatjes in Haarlem, Nieuwe Groenmarkt en de Havenstraat. Het heeft in het verleden 
veel functies gehad op sociaalmaatschappelijk terrein. Vluchtelingenwerk is daar 
vertrokken. Het staat overigens nu leeg. Bouwcement idem. Grote delen staan leeg en dat 
is natuurlijk zonde. Het zou goed zijn om als gemeente daarin een rol te nemen en actief 
mee te kijken, zowel als het gaat om de positie van de huidige gebruikers als ook wat we 
daar mogelijk in de toekomst gaan doen. 
 
Motie Betrokken fiducie in Rosenstock Huessy 
 

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

constaterende dat: 

 Het Rosenstock Huessy-huis altijd een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie in 
de stad heeft gehad; 

 Het thans verworven en gerestaureerd zal worden door Stadsherstel BV; 
 Grote delen van het complex thans ongebruikt zijn; 
 Na het vertrek van eerdere gebruikers de huidige, resterende gebruikers en 

bewoners van het complex in onzekerheid verkeren over hun status na 
verwerving en restauratie door de nieuwe eigenaar; 

 
overwegende dat: 

 De gemeente een rol kan nemen in de toekomstige ontwikkeling en deze sowieso heeft 
als het gaat om verlening van vergunningen en bestemmingsplan; 

 
draagt het college op: 
 Deze rol ook actief op te pakken en in contact met de huidige bewoners en 

gebruikers en Stadsherstel betrokken te zijn bij de toekomstige invulling van het 
RHH; 

 Hierbij rekening te houden met de opgebouwde rechten van de huidige gebruikers; 
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 In kaart te brengen in hoeverre sociaal-maatschappelijke functies hernieuwd een plaats 

kunnen krijgen in het RHH; 

 Hierover de raad actief te informeren. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De VOORZITTER: Ik vroeg me af of dit nu een Kadernotamotie is, maar het woord is nu 
aan mevrouw Cannegieter. 
 
Mevrouw CANNEGIETER: Heeft u hierover al met ambtenaren contact gehad om te 
kijken wat de status op dit moment is? Met tweede vraag aan u is of u misschien al ideeën 
heeft over een invulling van dat gebouw. 
 
De heer VRUGT: Dat laatste zou wel heel gênant zijn, want wie ben ik om daaraan al 
invulling te geven? Er zijn anderen die daar soms wat beter in zijn, geloof ik. Real 
Tennisclub en dat soort dingen. Maar nee, met ambtenaren heb ik er geen contact over 
gehad. Ik heb geen aanwijzing om aan te nemen dat men er überhaupt hier vanuit de 
gemeente ermee bezig is. Het zou kunnen. 
 
Mevrouw CANNEGIETER: U heeft ook geen aanwijzing dat de gemeente niet bezig is? 
 
De heer VRUGT: Klopt. Dus als het college straks reageert met de woorden, goh, 
mijnheer Vrugt, daar zitten we al maanden bovenop, dan zou het zo maar kunnen dat ik 
de motie weer intrek. Ik hoop dat dat de reactie zal zijn, want het mag natuurlijk niet zo 
zijn dat we dit prachtige complex zo maar uit onze handen laten glippen, althans de rol 
die dat complex heeft.  
Of het een Kadernotamotie is, mijnheer de voorzitter, ach, er zijn wel andere moties 
waarbij ik die vraag eveneens zou stellen. Dus die vraag begrijp ik. In mijn eerste termijn 
heb ik het gehad over oudijzer. Dat was naar aanleiding van de schrootrunners van 
Treffers. Er is nog zo’n oudijzerhandel en die bevindt zich op een ander groot complex in 
deze stad, nog veel groter en dat is het Slachthuisterrein. Dat is in z’n geheel al jaren 
verhuurd aan de firma Hos. Die heeft het helemaal vol staan met oudijzer. Ik heb 
daarover op dit moment geen motie, maar wat ons betreft zeggen we het contract met die 
ondernemer op om alvast het oudijzer uit dat complex te kunnen halen, omdat we toch 
echt heel graag zouden willen zien dat daarmee echt iets nuttigs zou worden gedaan – al 
is het maar vooruitlopend op de definitieve ontwikkeling. 1,8 miljoen euro, die Wwb-
gelden waarover de heer Garretsen het al had. Het gaat in de loop der jaren eigenlijk nog 
om veel meer. Daarvan zei de wethouder nog in eerste termijn dat het een technisch 
puntje was. Nou, als we hier met het budgetrecht van de raad 1,8 miljoen euro een 
technisch puntje noemen, dan ben ik extra benieuwd naar de uitleg die de wethouder 
beloofd heeft straks te zullen geven. Zo ook naar de vraag die terecht werd gesteld door 
de heer Van Driel naar aanleiding van het punt van de heer Smit. Dat was de vraag die ik 
ook had willen stellen. Is nu ja of nee, concreet, die uitkomst van de Berap helemaal 
meegenomen met de uitkomst van deze Kadernota? Dat was wat mij betreft een niet erg 
concreet antwoord, dat was in ieder geval voor mij niet helder genoeg. Is nu het bedrag 
onder aan de streep inclusief de verwerking van de Berap of zonder? Een andere reactie 
van het college kwam op de motie over bijzondere doelgroepen. Die vond ik ook heel 
bijzonder, want daar werd gesteld dat we alleen maar meer bijzondere doelgroepen 
krijgen en dus kennelijk die afdeling Bijzondere doelgroepen niet nodig hebben. Ik vond 
het een bijzondere redenering en daarom zullen we de motie handhaven. Er is een 
sloophamer uitgereikt door de SP. Die had vanuit een heel ver verleden iets met zowel 
een hamer als een sikkel. De hamer is ingeleverd. Na het hele verhaal over de 7,5 miljoen 
euro extra bezuinigingen ben ik benieuwd of ze ook de sikkel kwijt is. Ik heb de SP 
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periodes lang gehoord over vooral niet verder bezuinigen en ik kon me daarbij wel iets 
voorstellen. Alleen, we moesten wel. 
 
De heer GARRETSEN: U moet de geschiedenis toch iets beter kennen. Je had vroeger de 
Communistische Partij Nederland en die zit hier naast ons aan tafel, de nazaten. 
 
De heer VRUGT: Dat was nog erger. Ik ken die geschiedenis wel. De EVP zit ook naast 
u bijvoorbeeld. Maar goed, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Leuk voor een keer bij 
een kopje koffie. Maar goed, 7,5 miljoen euro bezuinigen was het idee. Ik geloof dat ze 
net al een beetje is teruggekrabbeld. Het was eigenlijk nog erger, want het was 
7,5 miljoen euro plus de tegenvaller van de 3,1 miljoen euro uit de Meicirculaire. Het was 
een nieuw geluid van de SP ten opzichte van de vorige decennia toen wij wel zoiets 
hadden van ja, wij vinden het ook heel jammer, maar we zullen wel moeten bezuinigen. 
Anders kunnen we inderdaad straks het sociale beleid niet meer overeind houden. Op de 
vraag van de heer Fritz zojuist aan de SP heb ik inderdaad geen bevredigend antwoord 
gekregen. Ik hoorde de heer Garretsen zeggen dat de heer Fritz zijn huiswerk goed had 
gedaan. Ik denk dat dat zo is. Ik weet niet of dat voor u ook geldt. Ik vind het heel 
vervelend. Wij werken altijd fijn samen. U werkt fijn samen met de VVD. Dat gun ik u 
ook van harte. Wat dat betreft is het mooi dat u een kopje spijkers heeft teruggekregen. 
Dank u wel voor de hamer. 
 
De heer GARRETSEN: Ik vind dat de heer Vrugt uitstekend in staat is om iemand met 
complimentjes compleet de grond in te boren, maar dat wil niet zeggen dat ik het met de 
inhoud eens ben. 
 
De heer VRUGT: Dank u. En gelukkig maar. Ik denk dat u het ook met wat ik nu ga 
zeggen, eens zult zijn. Het college heeft geantwoord dat we een projectleider 
Transformatie kantoren gaan instellen. Dat vond ik verrassend, want die hebben we 
jarenlang al gehad tenzij dat onzin was. Op bijeenkomsten van bouwend Haarlem in het 
verleden en overal elders hebben we de projectleider Transformatie kantoren regelmatig 
aan het woord gehoord. Dus als we hem nu gaan instellen, dan vraag ik me af of hij een 
tijdje weggeweest is. Hoe zit dat nu? Laat hem in ieder geval vooral aan het werk gaan. 
Er is nog een hoop te doen. Vanuit D66 is er een aantal moties over het onderwijs. Ik 
denk dat zowel de internationale school als het university college op zichzelf natuurlijk 
best welkom is, maar de mate waarin het hier wordt ingestoken, dat het dan per se in een 
historisch pand moet komen, dat komt op mij allemaal wat elitair over, bijna net zo elitair 
als de Real Tennisclub in de Kaatsbaan. Maar goed, de motie die wordt ingediend voor 
een extra vrije school komt minder elitair over. Die zullen we uiteraard van harte steunen. 
 
De heer VAN LEEUWEN: Even bij interruptie, de heer Vrugt zegt het zelf al, het staat 
bij de overwegingen en dus niet bij de opdracht aan het college. Dat is heel bewust, 
omdat het een overweging is. Het is een prachtige stad, wellicht is er wat ruimte. Over de 
vrije school was het een toezegging van het college en geen motie, dus die hoeft u niet te 
steunen. 
 
De heer VRUGT: Hè, wat jammer. Ik steun dat namelijk van harte. Het is duidelijk, 
mijnheer Van Leeuwen. Op de herplantplicht van bomen reageert het college met de 
woorden dat het daar positief tegenover staat. Het zou uitvoering zijn van staand beleid. 
Ik denk dat dat de halve waarheid is, want die herplantplicht is tot op heden nog niet 
uitgevoerd. Fijn dat het college daar positief tegenover staat. Nu de uitvoering nog. Ook 
positief staat het college tegenover de motie over de witwasserettes, die ondernemingen 
waar nooit een hond naar binnen gaat maar die toch jarenlang kunnen bestaan. Daar moet 
dus een andere bron van inkomsten zijn. Daar staat het college positief tegenover. Er 
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wordt ook gezegd dat het staand beleid is en dat wordt dan onderbouwd met het feit dat 
men ook de ondernemingen aan de Schoterweg onder andere heeft onderzocht op 
malafide ondernemers. Dat vond ik op zich een vreemd argument, omdat juist dat project 
rond die Schoterweg heeft opgeleverd dat er geen enkele malafide ondernemer zou zitten. 
Ik ben ervan overtuigd dat die elders in de stad zeer zeker te vinden zijn. Dus ik ben blij, 
nogmaals, dat het college hierover positief is. Dan sluit ik af met de motie die vraagt naar 
een enquête onder ambtenaren bij met name Sociale Zaken en Wmo-loket. Het gaat om 
een anonieme enquête die dan moet uitwijzen of men nog blij is met de mate waarin men 
het beleid moet uitvoeren en daarmee wellicht wel eens mensen aan de balie krijgt die 
daarvan niet blij worden. Ik vraag daar niet voor niets om. Ik ken verhalen van 
ambtenaren, niet per se uit Haarlem, die met een burn-out zijn opgestapt. Daarop reageert 
het college met een eerste zin ‘dat men zich terdege zorgen maakt om de veiligheid van 
het personeel’. Dat vond ik heel goed, want daarmee onderkent het college dat inderdaad 
het juist daarom gaat. Hoe zeer kan een werkgever nog, in dit geval de lokale overheid, 
het van zijn personeel vragen om beleid uit te voeren en op te leggen aan cliënten waar 
men bijzonder ongelukkig van wordt? Het college zegt daarover dat het weet hoe het een 
en ander wordt ervaren onder het personeel. Dat zou kunnen. Wij als raad weten dat niet. 
Ik zou die motie toch van harte willen aanbevelen. Daar laat ik het maar even bij. 
 
De VOORZITTER: Dan is het woord aan het CDA. 
 
De heer VAN DRIEL: Wij hebben slechts twee moties ingediend deze week, maar wel 
twee moties die er wat ons betreft toe doen. Hoewel zich deze week diverse 
hondenbezitters bij ons meldden om het DNA van hun hond af te staan in ruil voor een 
forse verlaging van de hondenbelasting, is het college vooralsnog niet overtuigd van ons 
plan om te handhaven op hondenpoep met gebruik van DNA. Het college denkt dat de 
uitvoering complex is en de kosten substantieel zijn. Zoals wij in eerste termijn al hebben 
aangegeven, gaat het om een vrij eenvoudige belastingmaatregel gecombineerd met een 
moderne manier van handhaven. Ik heb aangegeven dat de huidige manier van handhaven 
verre van efficiënt is, want de hondenbezitter op heterdaad betrappen, gebeurt natuurlijk 
zelden. Daarop kan dus flink bespaard worden, met daarnaast vergroting van de pakkans, 
verhoging van de hondenbelasting voor niet-deelnemers en verhoging van de boetes, kan 
dit voorstel kostenneutraal worden ingevoerd met optimaal resultaat. Het college lijkt 
echter bang voor het onbekende en stapt naar een innovatieve manier van handhaven met 
moderne technische ondersteuning van de nummer 1 ergernis; hondenpoep op straat. Wij 
hebben onze hoop dan ook gevestigd op de raad. Daarnaast dank aan de burgemeester 
voor zijn reactie op onze motie Veiligheid in Schalkwijk en zijn toezegging om dit met 
beide handen aan te pakken. We zien uit naar de uitwerking van het voorstel dat direct na 
het reces de raad zal worden aangeboden. Hiermee kunnen we een belangrijke impuls 
geven aan de aanpak van overlastgevende en criminele jongeren in Schalkwijk. De 
preventieve aanpak zoals voorgesteld is daarin voor ons essentieel. Het kraantje van de 
heer Van den Raadt heeft ons geïnspireerd om in tweede termijn samen met de SP en 
GroenLinks een motie Stadhuis als lichtend voorbeeld in te dienen. Wij hebben namelijk 
geconstateerd dat overal in het stadhuis energieverslindende hallogeen- en gloeilampen 
branden, ook als er helemaal niemand in de desbetreffende ruimte aanwezig is. Wat ons 
betreft kan dat beter en dus duurzamer. 
 
Motie: Stadhuis als duurzaam lichtend voorbeeld 
 
De raad van de gemeente Haarlem bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, de kadernota 
besprekend, 
 
constaterende dat: 
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 Op vele plekken, inclusief de raadszaal, er nog energieverslindende hallogeen en 
gloeilampen branden; 

 De debatten in de raad vaak verhit genoeg zijn, en de verwarming door lampen 
derhalve niet noodzakelijk is; 
 

voorts constaterende dat: 

 De verlichting in de vergaderzalen van het stadhuis vaak zonder goede reden brandt; 
 

overwegende dat: 

 Goed voorbeeld goed doet volgen; 
 
draagt het college op: 

 Voor de begrotingsbehandeling een voorstel te doen voor het vervangen en daarmee 
verduurzamen van de verlichting op het stadhuis, waarbij minstens een reductie van 
1000 kWh wordt gerealiseerd; 

 Daarbij ook maatregelen te treffen om het onnodig aanstaan van lampen te 
voorkomen, bijvoorbeeld aanwezigheidssensoren en lichtsensoren; 

 Dit te dekken uit het reguliere onderhoudsbudget van het Stadhuis. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Bij de behandeling van de jaarrekening hebben wij aan het college gevraagd wanneer wij 
een plan van aanpak voor het terugdringen van eenzaamheid tegemoet kunnen zien. Het 
college verwees toen naar de behandeling van de Kadernota en de wethouder heeft 
gisteren aangegeven dat de aanpak is opgenomen in tal van beleidsvelden. Ook de 
Actiepartij heeft hierover een motie ingediend, nummer 24. De wethouder heeft 
toegezegd voor de begroting te komen met een notitie waarin een overzicht wordt 
gegeven van de uitgangspunten en de inzet van het beleid om eenzaamheid te bestrijden. 
Wij zien uit naar deze notitie en bespreking ervan in de commissie Samenleving. Tot slot 
de financiën. Voor het eerst in jaren wordt de schuld afgelost: 5 miljoen euro per jaar. 
Waar in de vorige periode de schuld alleen maar opliep en veel te vaak geld werd 
uitgegeven zonder raadsbesluit, zien we nu dat boekhouder Van Spijk een deugdelijk 
financieel beleid voert. Complimenten daarvoor. Het CDA wenst het college dan ook veel 
succes en wijsheid bij het opstellen van de begroting. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Dan de ChristenUnie. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Ik begin met goed nieuws voor de heer Fritz van de 
PvdA. Ik trek amendement 47 over de inzet van het rekeningresultaat in. Kennelijk 
mogen er eerst bedragen worden doorgeschoven naar het volgende jaar voordat de 50%-
regel van het coalitieakkoord ingaat. Het is wel te begrijpen maar het staat niet in het 
coalitieakkoord. Ik vind deze uitleg echter des te meer reden om het percentage te 
verhogen naar 75% zoals in mijn motie 50, Meevallers meer inzetten voor schuldreductie, 
die ik handhaaf. Ik roep de coalitie op dit toch serieus te bekijken. Het zijn immers 
meevallers dus het doet niet direct pijn en zo gaat de schuldreductie toch iets sneller. Ik 
trek ook motie 51 in over de raadscatering en dergelijke. Kennelijk kan deze eenmalige 
bezuiniging niet structureel. Ik neem dat voor nu maar even aan. Ik vraag het college wel 
dit in de begroting verder toe te lichten en sowieso dit soort posten voortaan beter toe te 
lichten. Ook vraag ik het college voortaan actief in de Kadernota te vermelden welke 
toezeggingen niet zijn nagekomen. Zo zou het plan voor de straatnaambordjes erin 
komen. Dat is ons, echt waar, gewoon toegezegd. In de Kadernota staat er geen woord 
over en nu komt het kennelijk pas over een paar maanden maar dat is ons niet gemeld. 
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Het is iets kleins, maar het is gewoon een voorbeeld van hoe de informatievoorziening 
gaat. Ik heb drie nieuwe moties. De eerste motie gaat over een integrale omgevingsvisie 
voor Haarlem in plaats van alleen een nieuwe structuurvisie openbare ruimte. Dit bespaart 
tijd en geld omdat we uiteindelijk toch één integrale omgevingsvisie volgens de 
Omgevingswet moeten hebben. 
 
Motie Minder beleidsstukken door één omgevingsvisie 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de kadernota 2015, 
 
overwegende dat:  

 De procedure voor de totstandkoming van de Structuurvisie Openbare Ruimte meer 
dan een jaar heeft stilgelegen; 

 Het college deze procedure blijkens de Kadernota weer wil gaan opstarten en hiervoor 
90.000 euro reserveert uit de reserve ISV-wonen voor onder meer verkeerskundig 
onderzoek en de verplichte milieueffectrapportage; 

 Dat voor deze Structuurvisie een uitgebreid participatietraject zal worden opgezet; 

 Dat de Structuurvisie Openbare Ruimte straks zal bestaan naast het Structuurplan 
Haarlem uit 2005 en het Haarlems Verkeer- en Vervoerplan; 

 Dat de Structuurvisie Openbare Ruimte 25 jaar vooruit kijkt; 

 Gemeenten vanaf 2018 via de Omgevingswet verplicht zullen worden één 
omgevingsvisie te hebben die alle structuurvisies (voorheen: structuurplannen), het nu 
nog wettelijk verplichte verkeer- en vervoerplan en andere ruimtelijke visies vervangt; 

 Het gemeenten nu al is toegestaan één integrale omgevingsvisie te maken; 

 Dat een eventuele vertraging van het gelijk toewerken naar één omgevingsvisie zich 
terugverdient doordat er een veel integraler stuk komt, kosten voor verkeersstudies en 
MER niet dubbel hoeven te worden gemaakt, en er slechts één participatietraject hoeft 
te worden doorlopen; 

 
verzoekt het college: 

 Vanaf nu niet meer te werken aan losse ruimtelijke visies maar te gaan werken aan een 
integrale nieuwe omgevingsvisie Haarlem die nog deze collegeperiode wordt 
vastgesteld en hierin het werk dat reeds is verricht voor de ontwerp Structuurvisie 
Openbare Ruimte te gebruiken. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De tweede motie roept het college op nu al te zoeken naar extra ruimte voor basisscholen 
om voorbereid te zijn als het leerlingenaantal nog verder mocht groeien. We kunnen beter 
goed voorbereid zijn juist omdat ruimtelijke procedures lang duren. 
 
Motie Zoek ruimte voor nieuwe scholen 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de kadernota 2015, 
 
overwegende dat:  

 Het aantal leerlingen op de Haarlemse basisscholen de komende jaren onverwacht 
hard groeit; 

 In het investeringsprogramma circa 10 miljoen euro is vrijgemaakt voor het realiseren 
van meer capaciteit voor het primair onderwijs; 
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 Deze capaciteit vooral wordt gezocht binnen bestaande gebouwen onder meer 
vanwege de kosten en omdat in bestaande gebouwen sneller extra capaciteit kan 
worden gecreëerd; 

 Niet uit te sluiten is dat de komende jaren de prognoses opnieuw naar boven bij 
moeten worden gesteld; 

 Het daarom noodzakelijk is vooruit te denken omdat ruimtelijke procedures voor 
nieuwe locaties al snel meerdere jaren kosten; 

 
verzoekt het college: 

 Komend jaar een inventarisatie te maken welke mogelijkheden er zijn voor verdere 
capaciteitsgroei van het primair onderwijs als het aantal leerlingen verder zal groeien 
dan nu al wordt verwacht en hierbij zowel te kijken naar nog resterende capaciteit in 
bestaande gebouwen als mogelijk nieuw te ontwikkelen schoollocaties en te bezien in 
hoeverre ruimtelijke procedures hiervoor al voorbereid kunnen worden. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De derde motie vraagt om onderzoek naar de fietsenstalling Botermarkt. Hij is nice to 
have en de coalitie wil het geld hiervoor nu nog niet reserveren. Op zich begrijp ik dat 
maar laten we de tijd gebruiken om het plan te optimaliseren, bijvoorbeeld door uit te 
gaan van een volautomatische stalling. Ik heb daarvan een foto bij mijn motie gevoegd. 
 
Motie Onderzoek Botermarkt fietsmarkt 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de kadernota 2015, 
 
overwegende dat:  

 In de Kadernota de nieuwe investeringen uit de categorie ‘nice to have’ waaronder een 
ondergrondse fietsenstalling op de Botermarkt vooralsnog niet zijn opgenomen in de 
financiële kaderstelling; 

 Voor deze fietsenstalling € 4.000.000 is geraamd als benodigd budget waarbij wordt 
ingezet op 50% BDU subsidie; 

 Haarlem in 2016 fietsstad wil worden; 

 In andere steden positieve ervaringen zijn met volautomatische ondergrondse 
stallingen die minder ruimte innemen en daardoor mogelijk goedkoper te realiseren 
zijn 

 Het ook mogelijk is om meerdere kleine volautomatische stallingen te realiseren zodat 
het project kan worden gefaseerd; 

 
verzoekt het college: 

 Te onderzoeken of de realisatiekosten voor de ondergrondse fietsenstalling 
Botermarkt kunnen worden verlaagd, bijvoorbeeld door een verdiepingsslag te doen 
op de huidige uitgangspunten en door de mogelijkheden van één of meerdere 
volautomatische ondergrondse stallingen te onderzoeken. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
In mijn motie over goedhuurwoningen, nummer 48, heb ik een kleine tekstwijziging 
aangebracht op verzoek van een van de coalitiepartijen. Ik hoop op brede steun. 
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Motie Goedhuurwoningen in Haarlem (bis) 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de kadernota 2015, 
 
overwegende dat: 

 Er in Haarlem grote vraag is naar betaalbare sociale huurwoningen; 

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

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

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

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

 
verzoekt het college: 

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

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

 Indien een dergelijke proef realiseerbaar is in Haarlem in de programmabegroting 
2016 ruimte te zoeken voor een stimuleringssubsidie. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ik ben blij met de positieve reactie van het college op de motie zwerfafval retour met 
premie. Het college komt nog met een voorstel maar ik roep het college op wel nu al in 
gesprek te gaan met partners in de stad aangezien de proef 1 januari al moet starten. Ik 
denk dan specifiek ook aan de supermarkten die al geschikte apparatuur hiervoor hebben 
staan. Mooi ook dat de site snel interactiever wordt zoals ik vraag in motie 49, Digitaal 
participeren. Ik heb echter ook een groot aantal voorbeelden genoemd waar het nu al fout 
gaat met de mogelijkheden van de huidige site. Bijvoorbeeld het niet publiceren van 
documenten maar mensen heel ouderwets verwijzen naar het stadskantoor. Dat moet toch 
nu al beter kunnen? De ChristenUnie is teleurgesteld over de reactie op het voorstel voor 
de subsidies voor spoorwegovergangen. Het college zegt dat het die subsidie niet kent, 
Dat is al zorgelijk, want ik heb hier alle informatie en waarom heeft het college die niet? 
En als we het al kennen, zegt het college: dan past het niet in onze prioriteiten. Maar 
voorzitter, juist nu we weinig geld hebben, moeten we als we subsidies kunnen 
binnenhalen – en het gaat hier om grote bedragen – misschien soms wel eens zeggen: we 
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passen onze prioriteiten wat aan. We moeten natuurlijk niet aan lopen achter alle 
aanbiedingen in de subsidiesupermarkt, maar sommige van die aanbiedingen zijn wel 
heel aantrekkelijk. Laten we het dan ook overwegen. Ik verwacht daarbij ook actieve 
informatievoorziening naar de raad. Mensen, er ligt hier een subsidie. Het past niet 
helemaal bij onze prioriteiten, maar het is wel nice to have. Laat ik het zo maar even 
noemen. Wat vindt u ervan, raad? Ik wil die informatie hebben. Die krijg ik nu niet en ik 
vind eigenlijk niet dat ik als raadslid alle subsidies maar moet uitzoeken. Ik ben ook 
teleurgesteld over de zeer afwachtende houding van het college rond het dossier 
mensenhandel en prostitutie. Onze APV kan en moet echt scherper om mensenhandel en 
andere misstanden in de prostitutiesector te voorkomen en te bestrijden. Progressieve 
steden als Amsterdam en Utrecht hebben al lang stappen gezet. Zij wachten niet 
landelijke regels af die al jaren op zich laten wachten, maar deze steden komen in actie. 
College, doe dat nu ook. Er zijn echt heel veel mogelijkheden. Ten slotte blijven er voor 
de ChristenUnie drie financiële punten. Ten eerste mis ik totaal de ambitie van het college 
om meer dan de 5 miljoen euro + 50% van het rekeningresultaat af te lossen. Nogmaals 
de uitdaging om ten minste een van de voorstellen die hierover de afgelopen dagen zijn 
gedaan, over te nemen. Sommige staan in moties, andere zijn in het debat genoemd maar 
daarop heb ik geen enkele reactie gehoord van wethouder Van Spijk.  
 
De heer FRITZ: Ik wil dat debat niet heropenen, maar mij viel op dat u net drie moties 
indiende. Ik heb ze nog niet kunnen bestuderen. Misschien zit ik fout, maar dat hoor ik 
dan wel. Twee daarvan vragen iets extra’s in het IP. Staat dat niet haaks op het pleidooi 
dat u nu houdt waarbij u vraagt het college daarin extra te gaan schrappen? 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Dank u wel dat u mij de gelegenheid geeft dat nog wat 
toe te lichten. Die motie in de onderzoekssfeer voor scholen, dus juist nu al kijken zodat 
we straks niet worden gedwongen tot nog duurdere investeringen. Als we vooruitkijken 
naar mogelijkheden kan het uiteindelijk goedkoper zijn. Het gaat dus alleen om 
investeringen als het nodig is. We nemen aan dat u het noodzakelijk vindt dat er 
klaslokalen komen omdat er meer leerlingen zijn. Bij de Botermarkt hebben we ook 
gezegd dat die 4 miljoen euro wel veel geld is. Dat begrijpen we. Inderdaad, nice to have. 
We hebben gezegd, neem nu de tijd om te kijken of het goedkoper kan. Ook daar geldt 
weer: we kunnen 50% daarvan als subsidie binnenhalen. We vragen deze tijd te benutten. 
Er zijn hele mooie mogelijkheden om het goedkoper te realiseren. Dus ik denk dat ik 
helemaal tegemoetkom aan uw wens.  
 
De heer FRITZ: Dat herken ik hoor, want dat vinden we allemaal lastig, maar we zijn 
heel goed in nog extra wensen toevoegen aan zo’n investeringsplan, maar ik hoor van u 
wel dat het er mogelijk in de toekomst nog in zou moeten, maar ik hoor weinig over wat 
er nu uit zou moeten. Daarmee worstelen we allemaal. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Dat was mijn volgende punt. Ik heb nog twee punten te 
gaan. 
Uw coalitiepartner GroenLinks heeft net ook een motie ingediend om de nice to haves er 
vooral in te houden. Wij zijn misschien nog wel iets bescheidener, want wij zeggen dat 
we die Botermarkt graag willen, maar misschien kan het goedkoper.  
 
De heer FRITZ: Maar goed, dat moet GroenLinks zelf uitmaken en als ze wil daarop 
reageren. Volgens mij houdt die motie echt iets anders in. 
 
De heer SMIT: Ik wilde u vragen, u zegt dat u een nice to have misschien goedkoper wilt 
doen, maar aangezien een nice to have niet budgettair geraamd is, betekent het toch dat 
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het extra geld gaat kosten, hooguit minder extra geld. Dit is niet de richting in het vinden 
van geld, alleen in het uitgeven van iets minder meer. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Ik kom bij mijn volgende punt op het vinden van geld. 
Ik neem voorlopig nice to have niet op. Ik heb hier niet een amendement om dit alsnog op 
te nemen. Als het goedkoper kan, dan kunnen we een nieuwe afweging maken. Ik heb die 
informatie niet.  
 
De heer SMIT: Nee, dat kan niet, want het zou een nieuwe afweging zijn als er eerst 
bezuinigd wordt en nog weer extra geld wordt gevonden voor nice to haves die iets 
minder kosten dan ze aanvankelijk kostten.  
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Ik kom gelijk even met mijn volgende punt want dan 
heeft u ook antwoord op die vraag.  
Ik ben ook teleurgesteld over het antwoord over het kritisch kijken naar 
vervangingsinvesteringen voor cultuurpodia, 4 miljoen euro. De podia zullen vast sober 
proberen te werken, maar nu bepaalt de afschrijvingstermijn toch het beschikbare budget 
en keurt de slager zijn eigen vlees. Ik wil dat het college dit automatisme stopt en er bij 
dit soort grote bedragen veel meer bovenop zit. Dat kan geld besparen en dat sluit aan bij 
uw vraag over het doorschuiven naar een jaar. Eigenlijk is dit een voorbeeld van iets wat 
je misschien een jaar kunt doorschuiven. Dus wat dat betreft zitten we helemaal op één 
lijn. Ten slotte de collegeauto. Ik vind het antwoord van het college echt te gemakkelijk. 
Een auto van vijf jaar oud met nog geen 100.000 km op de teller is echt niet aan het eind 
van zijn economische levensduur. Ik ga niet akkoord met het voorstel. De ChristenUnie 
steunt van harte de motie hierover maar ik hoop echt dat het college vandaag toezegt: wij 
doen dit gewoon niet. Dank u wel. 
 
De VOORZITTER: Het woord is aan Trots. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Een hamer, een doos spijkers, een hondendrol en een pop 
met een vikinghelm, alle ingrediënten voor de Kadernota hebben we natuurlijk te pakken. 
Ik zie ook de volgende stelling in het Haarlems Dagblad: moet de burger de politiek 
serieus nemen? Die zie ik met 100% nee beantwoord worden, dus binnenkort zitten we 
weer bij u, voorzitter, thee te drinken om te praten over hoe het beter kan. Genoeg 
complimenten. Ook complimenten aan Urgenda, dat was gisteren of vandaag in het 
nieuws. Wij houden er als Trots Haarlem wel van om structuur en dichtgeroeste 
democratie waarop de burger geen inbreng meer heeft, aan te pakken. Gelukkig heeft 
Trots ook al haar eigen momentje meegemaakt deze week. Het kraantje in het toilet is 
gemaakt.  
 
De heer FRITZ: Heeft u enig idee hoe dat komt? 
 
De heer VAN DEN RAADT: Dat komt vast omdat wij erover hebben gesproken. 
 
De heer FRITZ: Ik heb begrepen dat mijn collega Aynan het gemeld heeft en het bleek de 
eerste melding te zijn en daarna is het meteen opgelost. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Nou, dan gaan we straks kijken welke datum van melding 
eerder was binnengekomen ... 
 
De VOORZITTER: Ik zeg u toe dat we dat voor de behandeling in de tweede termijn 
weten en dan kunnen we kijken wie er gelijk heeft om te voorkomen dat er een motie 
komt om daarnaar een onderzoek in te stellen. 
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De heer VAN DEN RAADT: Goed, voorzitter en dan kunnen daarmee extra Inge 
Crulpunten worden verdiend. 
Maar goed, het water stroomt zoals het hoort en ander water dat zou moeten stromen 
zoals het hoort, is natuurlijk het zoute zeewater onder de boten van de reddingsbrigade. 
Dus, Trots Haarlem, de partij van de veiligheid, gaat natuurlijk de motie voor het redden 
van de reddingsbrigade steunen. Dan even terug naar de eerste termijn. Het is al weer een 
paar dagen geleden, maar het lijkt veel langer, omdat het zo gezellig is. Toen hadden we 
het over de Wmo als Trots Haarlem en daarover wil ik het volgende zeggen. In de in de 
gemeenteraad vastgestelde verordening Maatschappelijke ondersteuning wordt de 
procedure beschreven voor het verkrijgen van huishoudelijke ondersteuning. Deze 
procedure wordt door de gemeente bij het aanpassen van de zorgbehoefte niet gevolgd. 
Deze week zei staatssecretaris Van Rijn daarover dat gemeenten die zich niet aan de 
procedure houden, foute gemeenten zijn die niet hoeven te rekenen op extra middelen in 
het kader van de Wmo. Mijn vraag is nu er financiële sancties komen op het niet 
nakomen van de procedure, horen wij graag of de gemeente zich nu wel aan de vereiste 
procedure wil gaan houden. Dan terug naar ander goed nieuws. Alle moties van Trots 
Haarlem blijven gewoon in de oorspronkelijke stand staan. We gaan niet een paar 
woorden of zinnen schrappen. Begrijpt u de strekking van een motie niet of valt u over 
kleinigheden, dan hebben we liever dat u tegenstemt. Wij tonen daarmee aan dat fouten 
gemaakt mogen worden. Dan het andere goede nieuws. De burgertop in Haarlem gaat er 
zeer waarschijnlijk komen als ik zo de berichten lees van de wethouders. Ook de 
toekomstwijk. Daarvan word ik wel heel erg gelukkig, want daaraan denk ik al jaren. Dus 
ik wil de nieuwe tussenstap doorgeven. Tot voor kort was natuurlijk mevrouw Sikkema 
mijn favoriete wethouder nummer 1. Jeroen van Spijk is nu op gelijke hoogte gekomen, 
dus houd het in de gaten. Het oranjefietsenplan komt er natuurlijk ook. Wij van Trots 
Haarlem zijn eraan gewend dat het vierenhalf jaar duurt voordat het komt als iets goed is. 
Dus, ik vermoed dat we over vierenhalf jaar overal betaald parkeren per minuut hebben 
en dat je dan lekker met je oranje fiets de stad in gaat en dan een glaasje water drinkt op 
de Grote Markt bij een watertappunt. Helemaal prima. We begonnen deze Kadernota met 
hele mooie Latijnse woorden. Ik heb nooit Latijn gehad en ik had een 4 voor Frans, dus ik 
ga het niet proberen. Maar die woorden die betekenden geloof ik …, straalden onze 
gezamenlijke standvastigheid tegen geweld, agressie en criminaliteit uit. Dat betekende: 
moed overwint alles. Ik houd persoonlijk meer van daden dan woorden, dus Trots 
Haarlem is heel benieuwd wie straks de moed heeft om tegen onze motie te stemmen om 
niet meer te bezuinigen op veiligheid.  
Trots heeft nog drie moties ingediend.  
 
Motie Gelijke behandeling ook in de raad 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de kadernota 2015, 
 
overwegende dat: 

 Het nog wel eens voorkomt dat er met twee verschillende maten wordt gemeten; 

 De ene commissie moet snel af omdat de volgende begint, de ander loopt langer door; 

 De ene keer is de spreektijd echt op bij 0, de andere keer niet; 

 De ene keer mag een partij wel een voorstel indienen zonder dekking, de andere keer 
mag een andere partij dat niet; 

 De ene keer kan men geen vraag stellen omdat hij te laat is aangemeld, de andere keer 
krijgt de raad wel stukken een half uur voor het begin; 
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tevens overwegende dat: 

 Deze gang van zaken geen transparante en wellicht zelfs onprofessionele 
uitstraling geeft aan de buitenwacht; 

 Deze gang van zaken voor de raad zelf ook tot onduidelijkheden en verwarring 
leidt en een goed geoliede democratische werking hindert;  
 

verzoekt het college: 

 Om samen met alle betrokkenen een overzicht te geven van alle geschreven en 
ongeschreven regels met betrekking tot bovenstaande onderwerpen en in een 
commissie te bepalen hoe er een lijn in het verhaal van gelijke en voor iedereen 
begrijpelijke behandeling kan komen. 

 
 En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Motie Minder schorsen, meer openbare en transparante democratie 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de kadernota 2015, 
 
overwegende dat: 

 Er de laatste vergaderingen nogal veelvuldig geschorst werd; 

 Schorsen een goed instrument is, als meerdere partijen samen een motie of dergelijke 
hebben ingediend en door veranderde omstandigheden gezamenlijk willen overleggen; 

 Schorsen een goed instrument is als een partij een motie of dergelijke heeft ingediend 
en zij door veranderde omstandigheden gezamenlijk wil overleggen; 

  
tevens overwegende dat: 

 Schorsen wanneer er helemaal geen motie of dergelijke is ingediend of mede 
ingediend door een van de schorsende partijen niet gewenst is; 

 Debat zoveel mogelijk binnen de openbaarheid en transparantie van de raadszaal moet 
plaatsvinden en niet in achterkamertjes;  

 
verzoekt het college: 

 Te onderzoeken hoe richtlijnen met betrekking tot schorsen op bovenstaande punten 
aangescherpt kan worden. 

 
 En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Motie Pilot hier, pilot daar, maar beste pilot, stelt u zich eens voor en zien we u nog 
terug? 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015, in 
beraadslaging over de kadernota 2015, 
 
overwegende dat: 

 Steeds vaker om een pilot wordt geroepen, of gezegd wordt vanuit het college dat er 
een pilot kan komen; 

 Definitie van wat nu precies een pilot is bij niet iedereen bekend is; 

 Een proef en een pilot gemakkelijk door elkaar worden gebruikt; 

 Regelmatig de kaders of eisen waaraan een pilot moet voldoen vaag zijn of niet mee 
gegeven; 
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 Als de pilot afloopt het soms niet duidelijk is wat de criteria zijn om de pilot geslaagd 
of mislukt te noemen; 

 Als u herkenning ziet in een van bovenstaande zinnen het hoog tijd wordt om 
duidelijke richtlijnen en een duidelijke definitie van een pilot op te stellen; 

 
tevens overwegende dat: 

 Wanneer een goede pilot technisch goed verloopt hier veel tijd, energie, frustratie, 
onduidelijkheid en mogelijk beroep en bezwaren mee kunnen worden voorkomen en 
leidt tot een heldere en transparante besluitvorming; 

  
verzoekt het college: 

 geen stukken meer met een pilot erin aan de raad voor te leggen en zo gauw mogelijk 
met een voorstel te komen omtrent pilots om in de commissie te bespreken. 

  
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De VOORZITTER: Aan de beurt is HartvoorHaarlem. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: We hebben veel bezuinigd en er zal nog meer bezuinigd 
moeten worden, maar we kunnen natuurlijk ook geld verdienen en dat op een manier om 
een ontwikkeling in gang te zetten in een gebied dat al heel erg lang sluimert en waar de 
gemeente Haarlem ook belangrijke grondposities heeft. Ik heb een beetje smalend gedaan 
over de woorden die u in uw Kadernota gebruikte, met name het woord partnerschap. Ik 
ga het nu alleen maar even hebben over de motie Parkeergarage Koepel SAMEN DOEN! 
met NedTrain. Ik denk dat het woord partnerschap bij uitstek van toepassing is omdat wij 
met NedTrain gaan samenwerken. 
 
De VOORZITTER: Wilt u het alstublieft heel kort houden, want al uw tijd is op? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik mag toch wel even mijn zin afmaken? Het woord doe-
karakter is dan wel van toepassing op de heer Max van Aerschot, onze stadsbouwmeester. 
Het gaat om een initiatief genomen door een paar raadsleden. Ik wil graag als iemand mij 
interrumpeert, de motie even toelichten. Die is een beetje aangepast en die ga ik opnieuw 
indienen.  
 
De heer DE JONG: Kunt u de motie misschien even toelichten, want ik begrijp niet wat u 
nu precies bedoelt? 
 
De heer SMIT: Zou u uw motie wat willen toelichten, want die is mij niet bekend? 
 
Mevrouw CANNEGIETER: Wij maken ons erg zorgen over het financiële deel. U heeft 
daarvoor een heel creatieve oplossing gevonden, maar dat zien wij toch niet zo. Kunt u 
dat nog eens wat uitleggen? 
 
De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Cannegieter. Eerlijk gezegd hadden wij, VVD 
en Hart voor Haarlem die motie ingediend met een financiële onderbouwing om er een 
grex voor te openen. Het antwoord van het college was dat het heel erg sympathiek 
tegenover deze gedachte stond, maar het is onmogelijk een grex te openen op de 
Koepelgevangenis, omdat die niet in ons bezit is. Wij komen nu met een nieuw voorstel, 
want ik zeg niet voor niets dat het gebied groter is dan de Koepel en dat wij daar 
belangrijke grondposities hebben. In de eerste plaats is het natuurlijk toch urgent om een 
afspraak te maken met NedTrain omdat die van plan is de parkeergarage te gaan bouwen. 
Het gaat met name om de fundering van die parkeergarage zodat we er in fases 
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verdiepingen bovenop kunnen zetten. Daarin is onze oproep dat het college of de 
gemeente Haarlem daarin participeert. Dus wij dragen het college op om inderdaad zo 
spoedig mogelijk met NedTrain om de tafel te gaan zitten. Wij dragen het college 
vervolgens op – je zit natuurlijk toch met een voorfinanciering van 40.000 euro – dat wij 
daarvoor de uitgespaarde honorering gaan inzetten van de stadsbouwmeester. 
 
Mevrouw CANNEGIETER: Waarom vindt u het nu toch zo belangrijk dat de gemeente 
hieraan meebetaalt? Waarom laat u dat niet gewoon de ontwikkelaar en NedTrain doen? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Op het moment huurt NedTrain het terreintje om zijn auto’s 
neer te zetten. Die blijft in Haarlem en men heeft de intentie het kantoor uit te breiden en 
het terrein daar op te knappen. NedTrain wil voor zichzelf op eigen terrein een 
parkeergarage bouwen. Ons komt het natuurlijk goed uit omdat we al tien jaar praten over 
een parkeergarage Oost, dat wij samen met NedTrain daarin gaan participeren. 
 
Mevrouw CANNEGIETER: Waarom wij, waarom straks niet de ontwikkelaar die straks 
die Koepel gaat ontwikkelen? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Dan bekijkt u het alleen op de Koepel. Dan kun je inderdaad 
zeggen: komt u met een plan en wij willen graag dat u een oplossing zoekt voor het 
parkeerterrein. Zo gaan we normaal met mensen om. Maar ik denk dat de gemeente ook 
iets kan aanbieden juist om het vliegwiel op gang te brengen om daar een belangrijke stap 
te zetten in de ontwikkeling van Haarlem Oost.  
 
De VOORZITTER: Even van de orde. U heeft deze motie ingediend. De strekking van de 
motie is volstrekt helder. U licht nu nog een keer toe waarom u dat wilt, maar dat heeft u 
in uw eerste termijn ook al gedaan. Ik weet niet wat dit nu nog toevoegt? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Omdat hier de onderbouwing volgt, een nieuwe financiering. 
 
De VOORZITTER: Oké, dus dat is de toevoeging dat er 40.000 euro uitgespaard salaris 
daarvoor ingezet kan worden. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Het honorarium van de stadsbouwmeester. 
 
De VOORZITTER: Uw punt is duidelijk. De heer Van Haga wil nog interrumperen. 
 
De heer VAN HAGA: Ik heb nog een interruptie op de interruptie van mevrouw 
Cannegieter. Ik wil haar toch op het hart drukken dat dit een eenmalige kans is. Als we nu 
geen actie ondernemen, dan laten we deze kans lopen en ik hoop dat u zich dat realiseert 
en met ons wilt meedenken om door dit kleine bedrag nu te reserveren in ieder geval deze 
kant vast te klikken. 
 
De VOORZITTER: Het is geen commissievergadering maar mevrouw Van Zetten kan nu 
nog even afronden. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik heb nog een derde punt, namelijk of u dat 
Vereveningsfonds gaat onderzoeken, juist omdat wij een terrein daar hebben, het 
NedTrainterrein waar wij een hotel zouden willen bouwen. Daar hoort dan ook weer een 
parkeervoorziening bij en dat is dan weer die parkeergarage bij NedTrain. Dus het is een 
win-winsituatie. Dan dien ik deze motie in samen met de VVD, OPH, Trots Haarlem, SP 
en ChristenUnie. 
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Motie – Parkeergarage Koepel SAMEN DOEN met NedTrain 
 
De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op 25 juni 2015, 
 
constaterende dat: 

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

 
overwegende dat: 

 Er een uitgelezen kans voorligt doordat NedTrain een parkeergarage gaat bouwen 
waarbij de gemeente Haarlem proactief zou kunnen meedoen door een aantal extra 
parkeerlagen te laten bouwen op dezelfde parkeergarage. Uiteraard met een iets 
grotere fundering; 

 De Stadsbouwmeester Max van Aerschot dit idee al heeft besproken en uitgewerkt 
met NedTrain en alle seinen op dit moment nog op groen staan. Echter als NedTrain 
zelf gaat bouwen dan is deze kans verkeken; 

 
draagt het college van B en W op: 

 Met spoed afspraken te maken met Nedtrain om te komen tot een intentie-
overeenkomst; 

 Voor de voorfinanciering  ( 40.000 euro), het uitgespaarde deel van het honorarium 
over 2015 van de Stadsbouwmeester in te zetten; 

 Uit te zoeken of een vereveningsfonds oplossing is voor financiering en daarin mee te 
nemen bouwlocatie Nedtrainterrein (eigendom gemeente. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De VOORZITTER: Dan gaan we nu schorsen en om 20.00 uur gaan we verder. 
[18.50 uur] 
 
De wnd. VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. U weet dat ik zo nu en dan 
schoolmeester ben. Tegen de kinderen in mijn klas zeg ik wel eens: niet net doen alsof ik 
er niet ben. Dat geldt voor nu ook. Ik verzoek u echt het geroezemoes te staken. Vooral 
ook voor thuis. Het lijkt wat betuttelend, maar er is gereageerd op al dat geroezemoes. 
Daarom even mijn accent. We beginnen met de tweede termijn van het college. Het 
woord is aan de burgemeester. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Wederom dank voor uw aller bijdragen en meer over het 
algemeen voor het in stand houden van de begroting, de baten en de lasten. Daarop zal 
wethouder Van Spijk dadelijk meer uitgebreid ingaan. Dan zie je toch hoe ingewikkeld 
het is om zo’n grote afhankelijkheid van de rijksoverheid te hebben. Drie decentralisaties, 
prima, maar dan wel alvast 10% efficiencykorting en als het niet goed gaat, dan is het 
rekening gemeente en als het wel goed gaat, dan kan er nog wat af. Dan wordt het 
moeilijk begroten en zo zien we ook dat we halverwege het jaar ineens nog weer eens als 
donderslag bij heldere hemel toch geconfronteerd worden met zo maar weer miljoenen 
euro’s minder. Dat maakt het allemaal niet eenvoudiger. Wat dat betreft is het goed dat 
we ook in het verband van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kijken naar de 
systematiek waarbij gesproken wordt over een groter eigen belastinggebied. Dat wordt 
dan natuurlijk gecompenseerd door andere, door minder rijksbelastingen, maar dan heb je 
misschien een wat meer solide basis om gewoon je begroting op orde te houden omdat 
we dan wat minder afhankelijk zijn van een wat wispelturige rijksoverheid. 
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De wnd. VOORZITTER: Moment, burgemeester. Twee interrupties. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Dat is dan over de slag bij heldere hemel en wispelturige 
overheid. Als je nu de afgelopen tien jaar terugkijkt bij de Meicirculaire, is het dan wel 
eens voorgekomen dat we plotseling 10 miljoen euro extra kregen, of is het altijd dat je 
een gemiddelde kan inschatten van wat het ongeveer wordt? 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Ik kan u echt zeggen dat daar echt geen peil op te trekken 
is. Dat hangt samen met de begrotingssystematiek, samen trap op, samen trap af, het 
hangt erg af van de rijksuitgaven etc. Dat is echt niet in te schatten. Je kunt niet anders 
zeggen dan zeker als het om zulke grote bedragen gaat, dit ons gewoon overvalt.  
 
De heer SMIT: U had het over een meer eigenstandig beleid om zelf belasting te kunnen 
heffen. Mij hebben signalen uit Den Haag bereikt dat het betekent dat de uitkering uit het 
Gemeentefonds dan omlaaggaat met een bedrag dat gemeenten kunnen innen, dus 
volgens mij is dat vestzak-broekzak.  
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dat is het denk ik niet. In opdracht van de VNG heeft de 
heer Rinnooy Kan een onderzoek gedaan naar de vraag of gemeenten een groter 
belastinggebied zouden kunnen krijgen. Daaronder zitten twee gedachten: dat je daarmee 
de lokale democratie kunt versterken omdat je dan veel meer een koppeling hebt tussen je 
beleid, je uitgaven, je voorzieningenniveau en de belastingdruk die daarbij hoort en aan 
de andere kant dat de gemeenten stabieler kunnen werken doordat ze een minder grote 
afhankelijkheid hebben van de Haagse begroting.  
 
De heer SMIT: Ik help het u hopen, maar ik denk dat het gekort gaat worden op het 
gemeentefonds.  
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Nou ja, dat is wel de praktijk van de afgelopen tijd en 
daarmee zien we dat het inderdaad steeds lastiger wordt voor een gemeentebestuur om 
begrotingen stabiel in de hand te houden. 
De fractie van D66 heeft nog gevraagd naar de mogelijkheid van fusiepartner voor de 
gemeente Haarlemmerliede en daar is men ervan op de hoogte dat wij inderdaad enige 
schuld hebben. Hoe we daarmee dan omgaan? Haarlemmerliede heeft op een goede 
manier de burgers betrokken bij het proces en heeft uiteindelijk de conclusie getrokken en 
gezegd dat ze niet zelfstandig verder wil. Haarlemmerliede gaat nu zelf kijken wie de 
ideale fusiepartner zou zijn, maar men heeft het uiteindelijk maar deels zelf in de hand, 
want uiteindelijk bepaalt de Tweede Kamer, of beter gezegd het parlement, wat er gaat 
gebeuren. In de Eerste en Tweede Kamer wordt de gemeentelijke indeling bepaald. De 
Provincie heeft daar een duidelijke rol in om het daar naartoe te brengen. Dan gaat het 
over een groot aantal argumenten waarom een gemeente op een bepaalde manier over zou 
gaan of opgedeeld zou worden. Daar is natuurlijk de voorkeur van de gemeenteraad van 
Haarlemmerliede waarbij in het achterhoofd misschien ook de schuld van Haarlem een 
rol speelt, slechts een van de vele argumenten. Dan heeft de PvdA gevraagd nog even te 
spreken over de spertijd van de bruggen in de commissie. Dat is uiteraard goed om te 
doen. Het CDA, nog even over uw voorstel om tot effectievere handhaving over te gaan 
om hondenpoepoverlast tegen te gaan. Wij hebben daarover in onze schriftelijke reactie 
opgemerkt dat we wel wat haken en ogen zien aan de invoering daarvan. Je moet zorgen 
dat je DNA inzamelt, dus je zult een laboratorium moeten hebben om matches te maken. 
Je zult een hele administratie nodig hebben. Daar zit natuurlijk nogal wat aan vast. Om 
eerlijk te zijn, we hebben op dit moment niet heel veel capaciteit om dat nu allemaal te 
gaan uitzoeken. Hoe mooi zou het zijn als je dat intergemeentelijk zou doen, bijvoorbeeld 
ook weer in VNG-verband? Of laat een andere gemeente hierin het voortouw nemen. Om 
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hierin nu heel veel tijd te gaan steken, daar staat het college eerlijk gezegd niet om te 
trappelen.  
 
De heer VAN DRIEL: Toch even, want de burgemeester zegt nu om hierin nu zoveel tijd 
te steken, dit is wel al jarenlang de top nummer 1 ergernis van mensen in de wijk. Dus ik 
vind het eigenlijk best vreemd om zo snel te zeggen dat we er eigenlijk geen capaciteit 
voor hebben en dat het allemaal heel ingewikkeld is. Waar doet de gemeente het dan 
voor? Waarom kunt u de grootste ergernissen hier in huis niet als prioriteit bestempelen? 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dat zou ik best kunnen als de raad die motie aanneemt. 
Dan gaan we het natuurlijk doen. Maar wij hebben op dit moment het idee dat we 
daarvoor niet heel veel capaciteit hebben. Dat is zeker geen onwil, maar wat ik net schets, 
het lijkt me een hele organisatie om dat voor elkaar te krijgen. Ik wil daar nu niet allemaal 
te ver op ingaan, maar volgens mij moet je allemaal afspraken maken met dierenartsen 
die DNA gaan afnemen. Hoe gaan we dat dan regelen? Iemand gaat die hondendrol van 
straat halen en die moet ermee naar een laboratorium. Het lijkt me allemaal nog best een 
organisatie om dat allemaal te gaan regelen. Om nu te zeggen dat dat echt het speerpunt is 
van het beleid de komende tijd? Nee. 
 
De heer SMIT: Even een opmerking voor de heer Van Driel. Ik heb bij de verkiezingen 
begrepen dat meeuwenoverlast het grootste probleem is voor de Haarlemmers. Toen al 
was meeuwenoverlast ingehaald door hondenpoep, begrijp ik? 
 
De heer VAN DRIEL: De heer Smit kan wel heel denigrerend gaan doen over 
meeuwenoverlast, maar er zijn mensen in deze stad die hierdoor echt 
gezondheidsproblemen hebben. Dus ook hier kunnen we wel heel hard lachten, maar nee, 
het is én/én, mijnheer Smit. Meeuwenoverlast is volgens mij een onderschat probleem 
hier in deze stad, maar ook dit punt. Hiervan heb ik al gezegd dat het een vrij eenvoudige 
belastingmaatregel is, dus een wijziging van dat beleid. Maar goed, we hebben de 
burgemeester gehoord. Het is naar inschatting van het college complex. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Alle bereidheid om er nog eens een keer over door te 
praten, maar dan moeten we eerst eens even in beeld krijgen wat dat dan allemaal aan 
uitvoeringslasten betekent om dit goed voor elkaar te krijgen. Misschien moeten we 
daarna dan zeggen dat we er wel of niet op doorgaan. Zo op het eerste gezicht is het 
complex om dit zo in te voeren. Het is niet een eenvoudige belastingmaatregel omdat er 
heel veel organisatie aan voorafgaat. 
Ten slotte heeft de heer Visser van de ChristenUnie nog gevraagd of we toch zouden 
kunnen overgaan tot aanscherping van het prostitutiebeleid. Kijk, op zich staat het college 
daar wel sympathiek tegenover. O nee, dat mocht ik niet meer zeggen. Wij vinden het wel 
een aardig voorstel en zeker ook erg nuttig. We hebben net in de commissie Bestuur 
gesproken over minder regels om te kunnen bezuinigen op handhaving. Het gaat om een 
heel groot bedrag, om 800.000 euro. U kent de uitkomst van die discussie. Er waren 
natuurlijk verschillende opvattingen. Toen heeft een groep raadsleden gezegd dat die toch 
nog eens een keer heel goed de APV met elkaar wilde doorvlooien want misschien 
kunnen er nog wel meer regels worden geschrapt. Het lijkt me heel goed om in dat kader 
toch ook nog eens te kijken naar wat we met het prostitutiebeleid hebben bepaald. Dit is 
dan wel weer een aanscherping met waarschijnlijk wat meer regels en wat meer 
handhavingscapaciteit, maar ik ben er groot voorstander van als we straks het resultaat 
hebben van het doorlopen van de hele APV-exercitie om dan nog eens even te kijken wat 
de consequentie van uw voorstel is. 
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De heer VISSER (ChristenUnie): Natuurlijk moeten we kritisch door die APV heen gaan 
en wij vinden ook dat er her en der best wel wat gesnoeid kan worden in de APV. Hier 
gaat het echter om een andere kwestie. Een groot deel van het voorstel in mijn motie – en 
ik heb een nog veel langer lijstje, want ik heb echt minutieus alle APV’s van 
verschillende steden doorgenomen op dit punt – die komen uiteindelijk uit in landelijke 
regelgeving, dus die zullen we sowieso moeten doen. Je zou ook kunnen zeggen dat we 
ons nu al gaan voorbereiden op iets wat we sowieso straks moeten gaan doen. De kwestie 
is alleen, als we nu niet wachten hebben we het risico van olievlekwerking. In bepaalde 
steden is het onder de 21 jaar niet meer toegestaan en dan loop je het risico dat het naar 
Haarlem toe komt. Dat moet je op dit vlak helemaal niet willen. Het zijn regels die we 
sowieso toch al gaan krijgen. In dat kader vind ik het dus niet passen, want we moeten het 
straks toch wettelijk doen. Gezien de ernst van de zaak denk ik dat het goed is het aan te 
pakken. Een aantal heel progressieve steden doet het al. We hebben laatst een 
documentaire daarover op tv gezien. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Ik had wel uit uw motie begrepen dat u voorstelt dat aan te 
pakken. Als u zegt dat dit er toch allemaal aankomt, dan is het de vraag of je dat nu dan 
nog weer moet gaan regelen in de APV omdat we dan net zo goed die wetgeving kunnen 
afwachten. Nogmaals, wij zijn er niet tegen, maar we hebben wel net gezegd: minder 
regels minder handhaving, dus ik vind het niet consequent om nu onmiddellijk aan u toe 
te zeggen dat we dat gaan doen. Laten we dit gewoon straks in die nadere discussie die 
we krijgen over de APV meenemen en als het gaat om de sociale misstanden die 
daarachter zitten, dan vindt u mij volledig aan uw zijde. We moeten wel even naar een 
aantal andere juridische aspecten kijken. Als je achttien bent, ben je meerderjarig en dan 
is er ook een vrije beroepskeuze. Als dat gekoppeld is aan mensenhandel, zijn we daar 
natuurlijk erg op tegen. Die aspecten moeten we ook allemaal even goed in de 
beschouwingen betrekken.  
 
Mevrouw LEITNER: Ik wilde de burgemeester even helpen. Als wij tegenwoordig iets 
aardig vinden, maar we gaan het niet doen, dan zeggen we nice to have.  
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Oké, dank u wel. Ik ben altijd erg van de Nederlandse taal. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dan gaat wethouder Van Spijk nu verder.  
 
Wethouder VAN SPIJK: Ik zal de punten langslopen. Ik begin even met de financiële 
punten. De Wwb-reserve. Die bestaat al heel lang in Haarlem en vanuit het principe dat 
de bijstand buiten decentralisaties vallen, is in het verleden besloten daarvoor een aparte 
reserve te vormen, dus de reserve Sociaal domein. Ik begrijp dat vorig jaar rondom de 
discussie over incidentele bezuinigingen bij de Kadernota 2014, en ik verwijs u naar 
bladzijde 81 tot 83 van de Kadernota van vorig jaar, dat er ook voor is gekozen de Wwb 
mee te nemen in het totaalpakket van bezuinigingen. Dit is toen echt zo besloten. Het gaat 
hier over incidentele bezuinigingen die vorig jaar zijn besproken. In die discussie is een 
totaalpakket neergelegd waarbij op verschillende punten verschuivingen hebben 
plaatsgevonden en dat is besloten. Voor mij is dat op dit moment een gegeven. 
 
De heer GARRETSEN: U heeft voor de helft gelijk, wethouder, dat is inderdaad besloten, 
maar dat gold voor het bedrag dat boven 5,1 miljoen euro uitging.  
 
Wethouder VAN SPIJK: En u zegt dat uit de Jaarrekening 2014 blijkt dat de stand aan het 
begin 2015 aanzienlijk beter was dan we hadden voorzien in 2014. Hij was begin 2014 
5,2 miljoen euro en begin 2015 7,9 miljoen euro. Dus dat was een meevaller. Tegelijk 
hebben we in deze Kadernota aangegeven dat we verwachten dat die in 2018 zal worden 
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uitgeput. Dat staat op bladzijde 22 van deze Kadernota. We zeggen dan: op het moment 
dat dat zo is, dan gaan we het ten laste brengen van de algemene middelen. Maar goed, 
dan zijn we een aantal jaren verder. U ziet dat daarin dus fluctuaties zitten. Het is zoals u 
zegt: de Wwb is een openeinderegeling en mocht blijken dat er in de toekomst tekorten 
zijn, dan hebben we afgesproken dat we dat aanvullen vanuit de algemene reserve. 
 
De heer GARRETSEN: Ik mis in uw antwoord waarom van de 5,1 miljoen euroregel is 
afgeweken. Dat is afgesproken boven de 5,1 miljoen euro kon het wel, daar beneden niet. 
Wat is de reden dat die regel is veranderd? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Nogmaals, dan verwijs ik naar de passage in de Kadernota van 
vorig jaar waarin dat besluit aan u wordt voorgelegd. 
Dan heeft u het over de 7,5 miljoen euro die u extra wilt aflossen om sneller op een lagere 
schuld te komen. Daarover hebben we het gisteren ook gehad. Het college kiest daarvoor 
nu niet. Wij kiezen voor een gebalanceerd pakket waarbij we aan de ene kant de schulden 
gaan saneren en waarbij we 5 miljoen euro gaan aflossen en aan de andere kant blijven 
we investeren in de stad en haar mensen. Daarin hebben we een balans gevonden. Als u 
zegt dat u 7,5 miljoen euro extra wilt aflossen, dan is dat natuurlijk een fantastisch 
initiatief, maar dan moet u daarvoor met inhoudelijke onderbouwingen komen. Dan moet 
u zeggen: dit willen wij niet meer, dit stuk in het sociale domein gaan we niet meer doen, 
dit stuk in het fysieke domein gaan we niet meer doen, dit stuk in het culturele domein 
gaan we niet meer doen. Daarin moet u keuzes maken. Wij hebben nu in deze Kadernota 
een goede mix neergelegd van én investeren in de stad én de financiën gezond krijgen. 
Dan over de 3,1 miljoen euro. Nogmaals, dit betreft een incidentele tegenvaller vanuit het 
Rijk waarmee we begin juni werden geconfronteerd en waarover we gisteren in het 
college konden praten omdat toen alles was doorgerekend. Dit is geen onderdeel van de 
Kadernota, dit is onderdeel van de p&c-cyclus die nu loopt. Ik ben het met iedereen eens 
dat een bedrag van 3,1 miljoen euro een bedrag is waarnaar je serieus moet kijken. Het is 
weliswaar iets meer dan een 0,5% van onze begroting, maar het is een enorm hoog 
bedrag. Ik ben er gisteren ook op ingegaan, wij gaan nu los van deze 3,1 miljoen euro 
kijken als onderdeel van de voorbereiding van de Berap II wat het totaalpakket aan 
meevallers en tegenvallers is. Daaraan wordt de komende weken nog hard gewerkt en dan 
zullen wij met het college afwegen wat voor maatregelen we gaan nemen. Ik kan u dat nu 
nog niet zeggen, want het is nog te vers van de pers om daarover echt een concreet 
voorstel te doen. Wij willen dat echter uiteraard met u in de Berap II bespreken en dan 
kunnen we kijken hoe we daarmee omgaan. 
 
De heer VAN DRIEL: Het kan aan mijn concentratie liggen, maar zegt de wethouder nu 
dat we twee overzichten in de Kadernota zien? Eentje stand van Berap I 2015 en een 
begroting overzichtstand na Kadernota 2015. In de eerste staat voor dit jaar min 
2,4 miljoen euro, in de tweede min 0,4 miljoen euro. Zegt u nu eigenlijk dat we moeten 
uitgaan van die eerste tabel, dus Berap 2015 I of moeten we uitgaan van de tweede tabel 
als we die 3,1 miljoen euro erbij willen optellen? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Kijk, en dit is ook gelijk een poging om het richting Actiepartij 
te verduidelijken: wij zeggen dat die tabel waarover u het gisteren ook had, en dat is die 
tabel op bladzijde 27 en die eindigt op 3,84 miljoen euro negatief, dat het effect dat wij 
verwachten 2,4 miljoen euro negatief was. Vervolgens hebben we gezegd dat we 
1,3 miljoen euro uit het rekeningenresultaat hierbij halen en vervolgens is er een aantal 
positieve en negatieve effecten rondom het IP, het cluster Sociaal etc. Dat leidt nu tot een 
stand van 3,84 miljoen euro negatief. Daarbovenop komt nu, en dat is nieuwe informatie 
en die was niet bekend toen we deze Kadernota maakten, die 3,1 miljoen euro negatief. 
Volgens mij hebben we het gisteren ook kort daarover gehad. Dat betekent dat die 
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3,84 miljoen euro en die 3,1 miljoen euro het bedrag is. Maar er zijn natuurlijk ook 
meevallers. Deze 3,1 miljoen euro waarover we het nu hebben, dat is een belangrijke en 
die is sinds gisteren officieel vastgesteld, maar er zijn natuurlijk nog andere punten. Dat 
wordt nu uitgezocht en dat totaalpakket overziend zullen we bekijken of we extra 
maatregelen moeten nemen of niet.  
 
De heer VAN DRIEL: Dan constateer ik wel dat dit een soort tussenstand is tussen Berap 
I en Berap II, een soort Berap Ia? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Dat klopt. Dus deze tegenvaller maakt deel uit van Berap II. Wij 
gaan nu het totaalpakket doorrekenen en dan proberen we tot een nieuwe schatting te 
komen van het eindbeeld. Dat is wat we doen. Het college stuurt niet op een positief 
rekeningenresultaat, het college stuurt op een sluitende begroting. Wij sturen op nul. En 
elke keer als er een ontwikkeling is, zullen we afwegen of we extra maatregelen moeten 
nemen of kunnen we deze ontvangen etc. Dat is waar wij voortdurend voor staan en bij de 
Berap II moeten we daarover verder discussiëren. Ik kan u natuurlijk niet garanderen dat 
er in het najaar geen tegenvallers meer komen. Dat zullen wij continu moeten bezien. 
Risico’s inschatten, uitgaven etc. Dat is volgens mij een gebruikelijke p&c-cyclus waarbij 
het college stuurt op een sluitende begroting. Dan een hele korte opmerking en die is 
vooral richting OPH. U was een beetje somber, vond ik. Haarlem is in mijn optiek geen 
slaapstad. Ik ben hier wethouder Ruimtelijke ordening en ik kan u zeggen dat ik elke 
week wel een supermarkt heb die hier graag ergens een supermarkt wil openen en ik kan 
u ook zeggen dat iedereen op dit moment wel ergens een rijtjeswoning wil bouwen. Dat is 
geen enkel probleem, die mensen melden zich wel. Ik ben het met u eens dat we moeten 
kijken naar een mix, dus naar betaalbare woningen, naar woningen voor ouderen en dat is 
de uitdaging. Daar staan we voor en daarin zullen we het komend halfjaar een aantal 
besluiten moeten nemen. Er zijn een heleboel ontwikkelingen in Schalkwijk en wij 
hebben daar plannen voor. Positief, daar bent u zelf ook bij. De Italiëlaan, net iets anders, 
maar uiteindelijk nemen wij een besluit. Daarop zullen wij met elkaar verder moeten 
sturen. Maar ik ben niet zo somber als u dat net presenteerde. 
 
De heer SMIT: Ik heb de indruk dat er voor een- en tweepersoonshuishoudens in feite 
niet gematcht wordt met de vraag en dat er te weinig bouwplannen zijn. Als u zegt dat 
iedereen in de rij staat voor een eengezinswoning, dan is het geweldig, maar volgens mij 
staan mensen vierbreed in de rij voor één- en tweepersoonsappartementen. Dat is wat ik 
suggereerde en uit uw reactie snap ik niet precies of u dat deelt of niet. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Dat deel ik zeker en dat moeten we ook monitoren. Dat is het 
volgende punt. Wij monitoren met elkaar de ontwikkelingen in de type woningen en ook 
in de sociale woningvoorraad. Dit is een regulier proces en uit de afgelopen jaren blijkt 
bijvoorbeeld dat we steeds op 36% sociale woningbouw zitten. Het is waar, de ene keer 
heb je meer kleinere woningen en dan andere keer heb je meer grotere woningen. Recente 
onderzoeken laten zien dat er op bepaalde punten tekorten zijn. Daar kunnen we voor een 
deel op sturen en daarop moeten wij ook sturen. Daarover hebben we regelmatig contact, 
vooral in de commissie Ontwikkeling en vlak na de zomer komt er een aantal stukken aan 
samen met mijn collega Langenacker waarin we weer verder gaan kijken hoe het ermee 
zit en op welke manier we dat kunnen sturen. Dan had u een opmerking over het 
professioneel wagenpark. Vanuit mijn pet Bedrijfsvoering ben ik er erg voor om het 
wagenpark centraal aan te sturen. Ik wil weten welke auto’s er zijn. We kunnen niet 
individueel auto's kopen, dat moet centraal worden aangestuurd. Het liefst willen we dat 
overlaten aan een professionele leasemaatschappij. Het afgelopen jaar is het aantal auto's 
al teruggebracht en volgens ons is daarop nog meer te bereiken. Wij kiezen dus voor een 
professionele benadering en daarom wil ik niet als wethouder Bedrijfsvoering kijken in 
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de ANWB-gids om te kijken wat een willekeurige auto kost. Dan hebben we 25 auto's en 
dan moeten we elke keer de afweging maken. Nee, wij kiezen ervoor om dat te 
professionaliseren. Wij zullen dus langzamerhand onze eigen auto’s afstoten en op een 
gegeven moment allemaal bij een professionele provider – excuses voor dit Engelse 
woord – neerleggen.  
 
De heer GÜN: Wethouder Van Spijk was destijds nog niet aan boord maar GroenLinks is 
samen met de PvdA en OPH destijds de aanstichter geweest van het voorkomen van de 
aanschaf van een nieuwe college-auto vorig jaar. Het was overigens een goede interventie 
en daarachter staan we nog steeds. Het was een voorstel waarvan geen chocola te maken 
viel. U heeft GroenLinks in deze raadsperiode ook leren kennen als een fractie die met 
grote belangstelling de bedrijfsvoering volgt en optimaal inzet op efficiënte 
bedrijfsvoeringsprocessen. We juichen het dus toe dat het college een voorstel doet om 
het gemeentelijke wagenpark maximaal onder te brengen bij een leasemaatschappij, een 
verhuurbedrijf, en dat past ook volledig in de transformatie naar een regieorganisatie die 
de gemeente Haarlem wil zijn. Dus dat juichen wij toe. GroenLinks Haarlem heeft wel 
een maar. Wij willen namelijk de toezegging dat het totale wagenpark energiezuiniger 
wordt ingericht en prioriteit wordt gegeven aan het rijden op schone elektriciteit en dat 
waar dat niet mogelijk is, wordt gekozen voor hybride voertuigen. Dit alles mede in het 
licht van de extra reductie van 25% CO2-uitstoot in lijn met de uitspraak van de rechtbank 
in een zaak die de stichting Urgenda heeft aangespannen. Als het college deze toezegging 
kan doen, zullen wij de ingediende motie van OPH in ieder geval niet steunen. We vragen 
dus wel om deze toezegging. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Ik ben het volledig met u eens om te innoveren. Auto's worden 
steeds zuiniger, de elektrische techniek neemt toe en wij zullen het zeker in ons 
wagenpark moeten meenemen. Dat is de morele verplichting die je hebt. 
 
De VOORZITTER: Dames en heren, ik stel voor dit onderwerp niet te gaan behandelen. 
U heeft de wethouder gehoord. Er ligt een motie. Kijk even naar de tijd. We hebben nog 
tien minuten en er komt nog een aantal wethouders en bovendien is het de gewoonte dat 
we tamelijk kort van stof zijn. Dus alleen dringende onderwerpen alstublieft of als u echt 
iets nieuws toe te voegen heeft. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Ik heb hierover in de eerste termijn twee concrete 
vragen gesteld en die zijn niet beantwoord. Ik heb gevraagd of het voorstel naar de raad 
kan komen zodat wij het kunnen beoordelen juist ten aanzien van duurzaamheid. En ik 
heb daarvoor ook een reden gegeven namelijk dat er vorige week een onderzoek is 
gepresenteerd dat overheden de mond vol hebben van duurzaam inkopen, maar in de 
praktijk niet aan de wettelijke regels voldoen. Het is een collegebevoegdheid, ik weet het, 
maar ik wil het als raad het eerst zien voordat u de handtekening zet, juist omdat 
overheden in de praktijk de regels niet volgen. Graag een toezegging. 
 
De heer SMIT: Een opmerking waarbij ik de wethouder volledig steun als hij zegt dat hij 
de auto's langzamerhand wil inruilen voor leaseauto’s. Dat is ook de strekking van de 
motie Langzamerhand en ik betwijfel of GroenLinks een rechte rug heeft, maar daar 
komen we straks wel achter. Dan heb ik nog een opmerking. Ik heb u vier financiële 
vragen gesteld en het lijkt alsof u de financiële paragraaf al hebt afgesloten. Of komt dat 
terug? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Zeker. Ik wil het zeker met de ChristenUnie hebben over 
duurzaam inkopen en ons inkoopbeleid. Zeker. Maar wat ik niet wil doen, is dat we over 
individuele auto's gaan praten. Ik wil best een keer met u praten over hoe ons 
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inkoopbeleid eruitziet, hoe we omgaan met social return, hoe we omgaan met 
duurzaamheid. Dat zijn duidelijke zaken waarover we van gedachten kunnen wisselen. 
Maar om nou over een auto te gaan praten. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Het gaat mij om het totale pakket auto's. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Ik zal dat meenemen in die algemene discussie over duurzaam 
inkopen en sociaal return en dan kunt u daarnaar kijken. 
 
De wnd. VOORZITTER: U heeft de toezegging van de wethouder dat dit onderwerp 
ergens na het reces terugkomt. Wethouder, gaat u door. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Dan ga ik door, want OPH had inderdaad nog een aantal vragen. 
U heeft het nu over bestemmingsreserves. U had een paar financiële punten. En u heeft 
gelijk, want ik heb even snel in de pauze de berekening gemaakt hoe u aan die 
14,2 miljoen euro kwam. Die heb ik nu inderdaad ook voor me. Maar het gaat echt om 
bestemmingsreserves en niet over de algemene reserves. De bestemmingsreserve telt ook 
niet mee in ons weerstandsvermogen. Continu zijn wij in een dynamische omgeving en 
we hebben allerlei bestemmingsreserves. Laat ik er twee noemen. De bodemsanering. Op 
een gegeven moment weten we dat we ergens grond moeten saneren. Dat kan alleen een 
jaar later zijn of een jaar eerder. We hebben daarvoor een reserve en op een gegeven 
moment wordt dat uitbesteed omdat dat op dat moment moet. Daarvoor hebben we een 
reserve en die gaat dan een keer naar beneden. Het jaar daarop vastgoed. We verkopen 
iets en binnen het vastgoed komt er iets in die reserve. Uiteindelijk wordt dat weer ergens 
gebruikt in het onderhoud en dan verdwijnt het weer, dus dat fluctueert. Dat heeft geen 
gevolgen voor het weerstandsvermogen. U vraagt ook of de algemene reserve gelijk 
blijft. Dat kan ik u niet toezeggen want ook dat fluctueert. Kijkt u naar alle jaarrekeningen 
en kadernota's van de afgelopen periode, dat fluctueert en het behoort ook tot de 
mogelijkheden om algemene reserves te gebruiken om tegenvallers op te vangen. Dat 
gebeurt natuurlijk. Dat is iets wat continu aan de gang is. De ChristenUnie had een 
opmerking over de ambitie voor schuldsanering en heeft daarvoor ook een aantal 
suggesties gedaan. Ik meende gisteren daarop te hebben geantwoord in de discussie toen 
ik het had over de hekjes. In mijn optiek zet u er een aantal hekjes bij. Als er een 
rentemeevaller is, dan wilt u dat weer in een apart potje en dat moet dan worden gebruikt 
om af te lossen. Dat is weer een hekje en dat is wat we niet moeten willen. Ik heb dat 
gisteren ook gezegd. Stelt u zich nu eens een Haarlem voor zonder hekjes, dan kunt u 
echt sturen. Dan heeft u 3 miljoen euro over. Alles wordt hier echter besteed, alles staat 
vast en uiteindelijk heeft u geen sturingsmogelijkheden. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Ik pleit niet voor nog meer hekjes, maar ik pleit ervoor 
de hekjes wat anders te positioneren en ze een mooi likje verf te geven. 
 
De heer SMIT: Ik heb de indruk dat in de rapportage van de accountant toch enige 
positieve opmerkingen werden gemaakt over de groei van de bestemde reserves en ook 
het risico werd aangegeven dat die mogelijk werden aangetast in 2015 en dat gebeurt nu. 
Ik denk dat ik het met de accountant eens ben dat het toch een beetje zorgelijk is dat de 
bestemde reserves met 14 miljoen euro afnemen. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Ik ziet het als onderdeel van het normale bedrijfsproces dat dat 
fluctueert. De coalitiemotie Nice to haves lijkt me goed idee om die in die paylijst op te 
nemen. We kunnen ook met Nederlandse woorden gaan werken en dan heet het iets komt 
onder of iets komt boven de zaaglijn. Dan de parkeergarage van HartvoorHaarlem. We 
hebben het gisteren ook al gezegd, het college is het met u eens dat er een kans ligt en we 
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kiezen nu voor een faciliterende rol. Wij zeggen nu, laten we eens kijken. Dit zijn twee 
particuliere marktpartijen, niet de eersten de besten, NedTrain en het 
Rijksvastgoedbedrijf. Laten we eens kijken of we ze bij elkaar kunnen krijgen zonder dat 
wij als gemeente als eerste de portemonnee trekken. Het zou kunnen dat dat misschien 
nodig is maar wij zeggen: begin daarmee nu niet. U begint meteen over participeren in de 
parkeergarage, maar misschien hoeft dat helemaal niet. Misschien gaan ze dat zelf doen 
of komt er een marktpartij. De gedachte dat wij als gemeente onmiddellijk de 
portemonnee trekken en het naar ons toe trekken, daarvan zegt het college: stop daarmee. 
Ook gezien de discussie die hier door meerdere partijen is gevoerd. Als je dat 
investeringsplafond onder controle wilt houden, dan moet je niet steeds nieuwe 
investeringen naar je toe halen. Dus wij ontraden die motie. 
 
De heer VAN HAGA: Kunt u dan in ieder geval toezeggen dat u uw uiterste best zult 
doen om deze kans te benutten? Er is niet zoveel tijd en als u de tijd laat verstrijken, dan 
grijpt u mis. 
 
De VOORZITTER: Dat ben ik met u eens. Ik zet mij er hard voor in. Er is op zowel 
ambtelijk als bestuurlijk niveau regelmatig overleg. Ik zal dit meenemen en ik houd u ook 
op de hoogte als daar concrete stappen zijn, zeker op dit punt. 
 
De heer GARRETSEN: Ik krijg de indruk dat de wethouder nu bezig is met de moties en 
met de amendementen. Ik heb in de eerste termijn een paar uitdrukkelijke vragen gesteld 
en daarop heb ik geen antwoord gekregen. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik vind het jammer dat de wethouder het verkleint tot twee 
marktpartijen en het gebied verkleint tot alleen de Koepel. Mij gaat het erom dat het 
gebied groter is dan het parkeerterrein dat nu wordt verhuurd aan NedTrain. Het is ons 
grondgebied, het ligt aan de overkant van het spoor. Daarop zit een programma. Daar 
kunnen we tot 20 m op bouwen. Een paar jaar geleden was het idee daar een hotel te 
bouwen. Probleem was dan het parkeren. Dus het is helemaal niet iets tussen NedTrain en 
de Koepel. Nee, het gaat er juist om hoe wij het meeste profijt kunnen krijgen van de 
ontwikkelingen die we daar zelf willen. Als we een hotel willen, dan heb je ook 
parkeerplaatsen nodig. Ik hoor GroenLinks praten over CO2-uitstoot, maar het is juist aan 
de oostkant van de stad waar je auto’s kunt parkeren. Verhuur er fietsen bij en je hebt ook 
een probleem opgelost. Dus ik vind dat u iets te klein denkt en dat vind ik jammer, want 
in uw Kadernota straalt u toch een zekere ambitie uit. Als het hierbij blijft, vind ik dat 
zeer teleurstellend. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Ik ben het niet met u eens. De Koepel is voor Haarlem een 
enorme kans. Daar komt een hele andere functie, het is geen gesloten functie. Ik ben het 
met u eens dat daar een enorme ontwikkeling is en dat daar een kans ligt, maar wij 
zeggen dat we daaraan als gemeente niet meteen geld willen uitgeven. We willen het aan 
de markt overlaten. 
 
De wnd. VOORZITTER: Mevrouw Van Zetten, het is gemakkelijker als u dat via de 
voorzitter wilt doen. En houd u het alstublieft bij een zin want we hebben niet de tijd om 
hierover de hele avond door te praten. Maak even uw punt. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Nu ben ik helemaal van mijn à propos en dat vind ik ook wel 
weer knap van u, voorzitter. Ik weet het weer. U zegt dat we geld gaan uitgeven, maar 
juist daarom hebben wij het honorarium van de stadsbouwmeester van 40.000 euro, wat 
ver onder zijn normale honorarium zit, als beginpunt gegeven. Dus wij hebben helemaal 
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met u meegedacht. U verwacht initiatief. Dat krijgt u. U krijgt een stadsbouwmeester die 
bereid is zijn salaris in te leveren voor een heel goed plan. Ik zou denken: dat grijpt u aan.  
 
Wethouder VAN SPIJK: Ik wil nu verder gaan met mijn laatste punt, maar ik heb 
blijkbaar nog wat dingen overgeslagen, maar ik ben al heel lang aan het woord. Ik heb 
best nog een groot punt en dat is de reddingsbrigade. De VVD heeft hierover als eerste 
gesproken en dat heb ik nog niet aan de orde gesteld. Ik ben het met u eens, en volgens 
mij is iedereen dat hier in de raad, dat de reddingsbrigade heel belangrijk is voor 
Haarlem. Daaraan zit nu een heel lang traject vast waarbij het een en ander het gevolg 
was van allerlei ontwikkelingen. Er is een heel dossier. Ik heb dat allemaal een keer 
doorgelezen. Er zijn in het verleden afspraken gemaakt en op een gegeven moment zijn er 
weer nieuwe afspraken gemaakt. Ik heb twee weken geleden voor het eerst met het 
bestuur van de reddingsbrigade gesproken. Dat was een gesprek waarin we gingen 
vaststellen wat nu de situatie was en wat nu de financiële stand van zaken was. We 
hebben met elkaar de ambitie om de reddingsbrigade daar te verplaatsen. We hebben 
overigens nog twee andere gebouwen, de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het 
Spaarne en Dynamiek. In de voorbereidingen loopt dat, alleen is dat geen gemakkelijk 
traject. Dat zit daar in de milieuzone en daar zitten allerlei bodemonderzoeken die helaas 
tegenvielen dus dat traject duurt wat langer. Dus wij hebben gesprekken. Ik heb die 
notulen waarover u het had, persoonlijk niet gezien. Misschien gaan we dat bij het 
volgende overleg nog even bespreken. Wij hebben geconstateerd dat er een gat is van 
100.000 euro. Ik heb dat niet gedekt. We hebben een collegebesluit dat uitgaat van 
350.000 euro en ik heb gezegd dat we met elkaar naar een oplossing moeten zoeken en 
daarbij hebben we een aantal dingen genoemd. Ik heb aan de stichting gevraagd of ze ook 
eigen vermogen heeft of zelf gespaard heeft om die 100.000 euro te kunnen overbruggen. 
Het zit nu in containers en dat lijkt best wel een hoge huur. Het is allemaal afgeschreven. 
Ik heb gezegd dat we misschien iets aan de huurprijs kunnen doen. Daarover wil ik in 
ieder geval het gesprek aangaan, zeker nadat ik het vandaag heb gezien. Bij dat gesprek 
met het bestuur zat ook de aannemer die het gaat ontwikkelen, de projectontwikkelaar, en 
ik heb ook naar hem gekeken en gevraagd of er nog wat van de prijs af kan. Het is een 
mooi gebouw, het is een heel duurzaam ingericht gebouw met overigens nog een aantal 
milieusubsidies. Het is hartstikke mooi dat dat erbij zit. De aannemer heeft gezegd dat hij 
mogelijkerwijs nog wat aan de prijs kan doen. En ik heb gezegd dat ik ga kijken wat ik 
nog kan doen. Het collegebesluit gaat uit van 350.000 euro. Het is meer, het wordt 
450.000 euro. Ik heb gezegd dat we daarvoor twee weken de tijd moeten nemen. Dat is 
hoe we uit elkaar zijn gegaan en zo heb ik het geïnterpreteerd. Als ik het dossier zo 
bestudeer, dan zie ik zelf dat hoe langer zij in de container zitten, des te eerder dat geld op 
is. Dus ik zie zelf erg die urgentie om dit zo snel mogelijk op te lossen. In het vorige 
overleg heb ik aangegeven dat we over twee, drie weken echt bij elkaar moeten komen, 
want we moeten er zo snel mogelijk uitkomen, maar ik moet ook met het college 
overleggen en ik moet het geld ook zoeken. Zo werkt dat. Ik heb volgende week 
woensdag een gesprek waarbij ik hoop dat vanuit het bestuur en vanuit de aannemer die 
erbij zat en vanuit ons we tot een model kunnen komen om die 100.000 euro op te lossen. 
Zo zit ik er in en wat mij betreft zou ik er voor het zomerreces uit willen komen. Dan 
kunnen we bouwen. Ze zitten al in het bouwvergunningaanvraagtraject. Ze hebben er 
hard aan gewerkt. Voor een deel zijn het tegenslagen die niemand had kunnen voorzien, 
maar wij zitten er constructief in. Ik zou graag willen dat we er voor de zomer een go aan 
kunnen geven, waarbij ik er wel van uitga dat ook zij een stuk van het financiële 
probleem oplossen op de manier waarop wij het hebben geschetst. Ik ben daar positief 
over. 
 
De heer DE BOER: Ik zal geen welles-nietesspelletje doen over wat er is gezegd. Ik ben 
er niet bij geweest. Ik ben blij dat ik nu kan constateren dat u een positieve houding heeft. 



   

 

25 juni 2015 44  
 
 
 
 
 

Ik wil nog wel even een vraag stellen. U heeft vanmiddag een interview gegeven aan 
RTV Noord-Holland en daarin zegt u dat u best geld wilt meebrengen, maar dat de 
nieuwbouwplannen moeten worden aangepast. Is dat de insteek van het gesprek? Ik weet 
heel goed dat de nieuwbouwplannen echt tot een minimum zijn teruggebracht. Is uw 
insteek dat we aan tafel gaan zitten en dat we dit gaan oplossen, wetende dat er gewoon 
100.000 euro gevonden moet worden? Daar komt het linksom of rechtsom echt op neer. 
Of is het uw insteek die u bij RTV Noord-Holland gaf, dat wij misschien met de helft 
komen en de rest moet van hen komen? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Wat ik positief vond aan het gesprek dat ik had met het bestuur, 
was dat de aannemer die daar zat, zei dat hij nog wel ruimte zag in de financiële 
berekeningen, aanpassing in een slimmere constructie. Daarover was ik heel positief. 
Daar zit ruimte. Laten we kijken wat er door die aannemer kan worden gedaan. Als dat 
een bedrag oplevert, dan wordt dat gat van 100.000 euro een stuk kleiner. Als er vanuit de 
stichting nog mogelijkheden zijn en als wij nog bij Ballast Nedam die nu dat het pand 
beheert, die huur nog een stukje naar beneden kunnen krijgen of misschien helemaal van 
tafel kunnen krijgen, dan zie ik een totaalpakket ontstaan waarin we er hopelijk uitkomen. 
Dat is echt de inzet. Het is zo dat hoe langer we hier wachten, des te duurder het verhaal 
wordt. Op een gegeven moment gaat het geld gewoon op. Dus je moet op een gegeven 
moment iets besluiten. Er wordt nu met de Ark gesproken, er wordt gesproken over het 
ontwerp ten opzichte van de drie panden die daar komen. Dat is in een vergevorderd 
stadium. Dus dit is ook echt het moment om er een klap op te geven. Nogmaals, het 
college staat hier constructief in, maar we zeggen wel dat iedereen de 
verantwoordelijkheid heeft dat gat op te vullen. 
 
De heer BOER: Ik hoor heel duidelijk wat u zegt. Ik ben blij dat u zelf ook nog even over 
de Ark begint. Het is een langdurig proces geweest, dus als u nu gaat zeggen tegen de 
reddingsbrigade dat ze het bouwplan moet aanpakken, kunnen we weer gaan beginnen 
met de Ark. Die weg is al dicht. Ik geef u mee dat we uiteindelijk hier de keus hebben of 
dit geld aan de reddingsbrigade gaan geven, ja of nee. Linksom of rechtsom, dat is de 
keuze. Als we het niet geven, dan houdt de reddingsbrigade op te bestaan. Geven we het 
wel, dan kan ze voort. Ik wens u heel veel succes woensdag bij dat gesprek. 
 
Mevrouw CANNEGIETER: Er wordt hier de hele tijd gesproken over die 100.000 euro. 
Ligt dat al klaar of hebben we dat niet? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Het is misschien wat technisch om dat uit te leggen. Die 
100.000 euro is het verschil dat wij hebben tussen de bouwkosten en wat we nu hebben. 
Dus voor een deel is dat een stukje huur dat we nog moeten betalen voor de huidige 
containers en voor een deel is dat een bouwcomponent. Als je het wilt realiseren, dan 
moet je die onder 100.000 euro overbruggen. Dat is de uitdaging. 
 
Mevrouw CANNEGIETER: Begrijp ik het goed dat u ook verwacht dat de 
reddingsbrigade in die 100.000 euro gaat meedelen?  
 
De wnd. VOORZITTER: Ik heb in het gesprek tegen de reddingsbrigade gezegd dat we 
een gezamenlijk probleem hebben en dat we het gezamenlijk moeten oplossen. Ik heb 
gezegd: denk ook aan jullie kant mee. Het gaat over haar eigen vermogen. We hebben het 
gehad over de bouwconstructie. De aannemer gaf meteen al aan dat hij wat kon doen aan 
de prijs. Dat was al een goed begin. Laten we kijken wat dat oplevert. En ik wil ook bij 
Ballast Nedam nog eens kijken of daar nog wat te verdienen is. Het is best wel een hoge 
huur voor de kwaliteit van die containers. 
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De wnd. VOORZITTER: Ik heb het idee dat over dit onderwerp momenteel alles gezegd 
is. Dus ik wil graag door met wethouder Van der Hoek. 
 
De heer GARRETSEN: Nee, nee, er zijn nog twee concrete vragen uit de eerste termijn 
waarop de SP nog geen antwoord heeft gekregen. Ik heb de indruk dat de wethouder ze 
oprecht niet meer weet, daarom herhaal ik het maar even. Over de herinrichting. Het 
college zegt dat herinrichting voortaan wordt betaald vanuit de begroting en niet meer 
vanuit het IP. Ik heb gevraagd hoe het dan met het Houtplein zit, 2,5 miljoen euro. Verder 
heb ik samen met andere partijen een motie ingediend over de investeringen 2014. Een 
deel van die investeringen gaat u uitgeven in 2016-2017. Niemand van de raad weet 
welke investeringen dat zijn en we hebben een motie ingediend om die investeringen 
alsnog aan de raad te overleggen zodat we een oordeel kunnen vellen over nut en 
noodzaak daarvan. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Die eerste vraag wordt door mijn collega Sikkema beantwoord. 
Die tweede vraag is vanmiddag in de vorm van een technisch antwoord naar u gestuurd. 
Ik weet niet of u dat, dus waar die 7,5 miljoen euro zit, ontvangen heeft? 
 
De heer GARRETSEN: Die is ontvangen, maar het gaat erom dat de raad daarover moet 
kunnen oordelen. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Wat ik in de e-mail vanmiddag heb gedaan, is even snel, globaal 
laten uitzoeken waar die 7,5 miljoen euro en waar die 5 miljoen euro zit. Die zit voor de 
rest wel gewoon in het IP. Ik heb aangewezen waar dat bedrag ongeveer zit. Dan heb ik 
niet elke euro omgedraaid maar wel de grote bedragen even bij elkaar opgeteld.  
 
De wnd. VOORZITTER: En de uitleg is rondgemaild, verneem ik net van de griffier. Dus 
die zit in de box. Wethouder Van der Hoek, gaat u gang. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Om maar te beginnen bij de ChristenUnie en de 
afschrijvingstermijncultuur en onderhoud. U zegt dat het college beter op de 
afschrijvingstermijnen moet letten bij de cultuurpodia. Zo vat ik het maar even samen. 
Maar, mijnheer Visser, dat doet het college ook. De termijnen zijn niet zomaar 
vastgesteld. Dat heb ik ook bij mijn eerste termijn al gezegd. Als je in het verleden hebt 
gekozen voor het ver- dan wel nieuwbouwen van podia, dan brengt dat met zich mee dat 
die panden natuurlijk ook wel onderhouden moeten worden. Dat doen we volgens de 
regels en termijnen die er voor zijn voor het vervangen van de investeringen. Het IP is de 
planning van die investeringen en in die planning wordt op basis van de daadwerkelijke 
staat van het gebouw of de installaties jaarlijks geactualiseerd. Tijdens die actualisatie, 
dat moet u van mij aannemen, zijn wij kritisch. De podia geven aan wat nodig is, maar 
wij bepalen nut en noodzaak van investeringen. We doen niet zomaar wat met het IP en 
dat doen we ieder jaar opnieuw. Dus om nu al te besluiten of we in 2020 iets wel of juist 
niet gaan doen, dat is in de ogen van het college niet reëel. Met betrekking tot de vraag 
van de Actiepartij over de onduidelijkheid in de beantwoording over de BBV, zit het zo. 
Mijnheer Vrugt, u heeft gelijk en ik ook. Ik zal het u uitleggen. Als u zegt dat de BBV 
ruimte geeft om de afschrijvingstermijnen te wijzigen als daartoe aanleiding is, ja, dat 
klopt. Maar wij hebben ook gelijk daar waar het gaat om hetgeen in de motie werd 
gevraagd. Daar gaat het namelijk om het verlengen van de afschrijvingstermijnen dan wel 
aan het eind van de economische levensduur de vervangingsdatum voor een beperkte 
periode uit te stellen. Dat kan op basis van de BBV niet. De Wmo. Trots vraagt of wij ons 
nu wel aan de procedures gaan houden, nadat staatssecretaris Van Rijn met sancties dreigt 
aan de foute gemeenten. Het moet me toch van het hart, Trots luistert niet goed en dan 
vraag ik me af of mijn beantwoording in de eerste termijn wel zin heeft gehad. Ik heb 
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gisteren al gezegd dat wij ons aan de procedures houden en dat het beeld dat van andere 
gemeenten wordt geschetst op Haarlem niet van toepassing is. Die procedure komt 
morgen nog eens via de Raadsaam naar u toe als afdoening van de zogenaamde 
bestuurlijke agendazaak. Ik heb daarover eerder in de commissie al een keer een 
toezegging gedaan dat ik dat nog eens zou uitschrijven en dat zit morgen bij de 
Raadsaam. Als u nu in de tweede termijn weer beweert dat wij ons niet aan de procedures 
houden, dan hoor ik van u graag de onderbouwing daarbij. U kunt zich wat mij betreft, 
als we het over fouten hebben, beter kwaad maken met het college in plaats van 
tegenover een foute rijksoverheid, namelijk die financiële afspraken niet nakomt en ons 
onterecht voor miljoenen euro’s benadeelt met het nieuwe budget voor beschermd wonen. 
Dan de ViVa! en de huishoudelijke ondersteuning. De SP zegt dat er geen scholing 
plaatsvindt, maar dan moet u de bal niet bij ons neerleggen om dat aan te tonen. Dat vind 
ik een beetje raar. Het is toch de SP die iets beweert en dan moet die ook leveren. Ik heb 
geen signalen anders dan uw verhalen. Dus zodra ik of mijn ambtenaren, en ik ga het nog 
een keer zeggen, de medewerkers hebben gesproken en van hen horen wat er precies 
speelt, dan weet ik waarnaar ik specifiek onderzoek moet doen. Nogmaals, het kennen 
van de medewerkers is alleen voor mij relevant. Hun namen zal ik niet openbaar 
gebruiken. Hou nou toch eens op met dat beeld neer te zetten alsof ik er niets aan wil 
doen en ik ViVa! alleen maar op haar blauwe ogen geloof. Zo werkt het niet en dat weet u 
ook. Wij vragen periodiek om verantwoording van de prestaties met al onze uitvoerders 
en we kijken of het gebeurt zoals is afgesproken. U gaat hierin een behoorlijke stap 
verder, namelijk u beschuldigt in het openbaar een bestaande contractpartij van de 
gemeente onder andere over angstcultuur. Dat mag u doen, maar zoals u nu probeert het 
beeld neer te zetten, dat ik ViVa! zomaar geloof zonder dat scholing plaatsvindt zonder 
nadere toetsing of onderzoek, daar verwacht u van mij nu wel dat ik u zo maar geloof op 
basis van een paar zinnen bij deze Kadernota waarbij u personeelsleden citeert die, als ik 
om nadere gegevens vraag, anoniem willen blijven. Daarmee kan ik dus helemaal niets. 
Ook al is de cultuur in een bedrijf in de eerste plaats een zaak tussen de uitvoerder en de 
medewerkers en directie zelf, als het daarbij ook gaat om zaken als het niet krijgen van 
scholing, nogmaals dan wil ik daaraan graag iets doen maar dan moet ik wel eerst horen 
waarom het precies gaat. 
 
Mevrouw ÖZOGUL: Twee punten. Vorig jaar november toen wij met de vaste 
medewerker kwamen, zei u ook: onzin, komt u met bewijzen. Achteraf bleek dat waar te 
zijn. U spreekt over bestuurlijk overleg en dat ViVa! beweert dat ze het doet. Maar u 
komt ook niet met bewijzen. U komt ook niet met de punten waarop u dat toetst. Wij 
hebben medewerkers die dat beweren. Dat zeiden we in november vorig jaar ook. 
Medewerkers willen uit angst niet met hun naam naar de gemeenten en u beschuldigt ons 
er nu van onzin te zeggen. Dat gaat mij echt te ver. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dit is volgens mij een statement. De standpunten zijn duidelijk. 
Ik stel voor dit niet helemaal te gaan uitdiepen, want daarvoor zijn andere gelegenheden. 
De standpunten zijn duidelijk. Gaat u verder. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: U heeft het goed verwoord en u heeft helemaal gelijk. 
Daarbij wil ik het ook laten. Het andere punt was de huishoudelijke ondersteuning. 
Gevraagd wordt om als mensen een vereniging willen oprichten die ook over de 
uitvoering gaat medeverantwoordelijkheid te nemen op basis van het coalitieprogramma. 
In dat programma staat nog dat wij op basis van dat akkoord een actieve rol zouden 
moeten spelen. Ik zie die tekst overigens niet. Ik blijf bij wat ik gisteren al heb gezegd. 
Daarvoor is de overheid niet. Als burgers een vereniging willen oprichten, dan is dat geen 
rol voor ons. Het was juist niet bij de gedachte van de kanteling waarbij we eerst kijken 
naar de eigen kracht. Dat heb ik gisteren ook gezegd. En in dit geval was uw vraag als zij 
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nu een vereniging worden en ze worden serieus genomen en ze kunnen meedoen aan een 
aanbesteding, neemt u ze dan serieus? Daarop hebben wij ja geantwoord. Als ze voldoen 
aan het programma van eisen, dan nemen wij zo’n partij serieus, dan kunnen we ze waar 
mogelijk misschien nog van advies voorzien, maar we nemen niet over en we voeren niet 
uit. 
 
De heer GARRETSEN: Ik heb letterlijk uit het coalitieprogramma geciteerd en ik neem 
aan dat u mij daarin vertrouwt en niet mijn integriteit in het geding stelt. Laat ik het 
anders zeggen. Stel, er komt een vereniging. Stel, de SP roept mensen op om een 
vereniging op te richten. In het coalitieakkoord staat meedenken en meewerken. Wilt u 
als die vereniging er eenmaal is, dan uitvoeren wat in het coalitieakkoord staat? Dus met 
ze meedenken en met ze meewerken? Wilt u dat wel toezeggen? 
 
De wnd. VOORZITTER: Wethouder, ik neem het even van u over. Daarop heeft de 
wethouder juist antwoord gegeven. Ik help even, want we krijgen een herhaling van 
zetten en dat probeer ik te voorkomen. De wethouder heeft uitgelegd dat het college wel 
degelijk contact wil opnemen met verenigingen. Er is een voorwaarde en dat is het 
programma van eisen. Nu vraagt u of de wethouder mensen wil begeleiden, mensen wil 
helpen, tegemoet wil komen om tot iets te komen.  
 
Wethouder VAN DER HOEK: Ik twijfel niet aan de integriteit. Ik vind dat u daar wel 
zware woorden gebruikt als u alleen maar citeert uit het coalitieakkoord. Natuurlijk doet u 
dat, maar kennelijk gaat het hier om de interpretatie die wij anders hebben dan u. 
Dan de eenzaamheid. De Actiepartij zegt dat ze de motie heeft aangepast. Dat verhaal 
over BUUV is eruit, maar dat maakt het ontraden niet anders, mijnheer Vrugt. Het punt 
dat blijft staan, is het plan van aanpak maken. Daar blijf ik bij de beantwoording van de 
eerdere motie. Daartoe zien wij op dit moment geen aanleiding. Wacht u nu gewoon eerst 
die nota af waarover ook het CDA al sprak en dan ziet u hopelijk ook met mij dat een 
apart plan van aanpak niet nodig is. 
 
De heer BRANDER: In hoeverre is dan die nota te interpreteren als een plan van aanpak? 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Nee, volgens mij zal uit de nota blijken dat wij integraal 
door alle programma’s heen al zoveel doen aan het bestrijden van eenzaamheid en daarop 
inzetten. Nu is volgens mij de beeldvorming dat er te weinig aan gebeurt en dat er nog 
een apart plan van aanpak zou moeten komen. Daarvan is mijn stelling steeds dat die niet 
nodig is, want we doen er al van alles aan op allerlei vlakken binnen onze programma's. 
Dat heb ik gisteren al verteld en dat ga ik niet allemaal herhalen. Die nota zal ik u laten 
zien. Die zal inzicht geven in hoe breed dat is, hoe divers en dan hoeft er volgens mij 
daarna niet nog eens een apart plan van aanpak te komen omdat we dingen al gewoon 
doen. 
 
De heer VRUGT: De moties hebben wij met name opgesteld naar aanleiding van de 
resultaten uit het jaarverslag. Daaruit blijkt dat de ambitie op dat punt nog niet is gehaald, 
nog ruim onvoldoende is. Dus als de wethouder zegt dat we al zoveel doen en dat hij het 
allemaal op een rijtje gaat zetten in een nota, dan is dat voor mij beslist onvoldoende. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: In die nota zal ik beslist ook ingaan op datgene wat uit die 
monitoring komt. Daarbij is natuurlijk wel het een en ander te zeggen. We hebben 
volgens mij niet voor niks regelmatig in de commissie discussie over hoe wenselijk of 
hoe reëel percentages zijn en wat de invloeden in enig jaar op die percentages zijn. Als 
we ze nu als een soort absolute waarheden gaan benaderen, dan mag dat van uw kant, 
maar dan heb ik daarbij nog wel een verhaal. 
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De heer VRUGT: Ik kan natuurlijk alleen maar afgaan op uw eigen rapportage in het 
jaarverslag en die dien ik serieus te nemen, denk ik. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Dat snap ik en dat doe ik ook, maar de uitleg en de 
context zijn daarbij dan wel van belang.  
Dan als laatste de motie over het Rosenstock-Huessy Huis. De vraag is of we actief 
willen meedenken over de invulling en of we willen doen wat er kan. Ik begrijp de wens 
en de achtergrond van de vraag van de Actiepartij ook vanwege die gewaardeerde functie 
tot op heden. De maatschappelijke rol bestendigen is echter ook al een doelstelling van 
Stadsherstel op zich. Als u de website bekijkt, dan ziet u dat Stadsherstel zich ook 
daarvoor inzet. Daarbij komt ook nog dat het pand inmiddels niet meer van Vastgoed is. 
Wat betreft uw inhoudelijke punt is het in z'n algemeenheid ook nog zo dat koop huur 
niet breekt zoals we dat we noemen. Ofwel: de nieuwe eigenaar moet gewoon de 
bestaande contracten respecteren. Verder is Stadsherstel, en dat heb ik gisteren ook al 
gezegd in het kader van de Kaatsbaan, gewoon een gerespecteerde partner, een 
betrouwbare partij die ook heeft aangetoond zorgvuldig met het bezit om te gaan. Ik zie 
dan ook geen reden dan wel geen mogelijkheden om mee te gaan met de motie behoudens 
van wat we altijd al doen, monitoren wat ontwikkelingen zijn, alert zijn als er 
vergunningen worden aangevraagd bij datgene wat er gebeurt in het kader van het 
bestemmingsplan. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dan komt aan het woord wethouder Langenacker. 
 
Wethouder LANGENACKER: Ik heb nog vijf punten openstaan waarop ik graag met u 
wil ingaan. Het eerste is een oproep vanuit OPH over de klanttevredenheid. U geeft aan, 
een tandje erbij rondom klanttevredenheid bij SoZaWe. U wordt niet blij met 7 als u dat 
bij Booking.com tegenkomt. Laat ik dat even in perspectief zetten. Op het moment dat 
mijn dochter met een rapport met alleen maar zevens thuiskomt, ben ik daar wel blij mee. 
In mijn termijn heb ik aangegeven dat wij ambitie hebben op dit terrein en dat we dus 
inderdaad op een andere manier gaan peilen en dat we daarmee ook leren om onze 
klantentevredenheid en de bejegening naar de klanten toe verder te willen aanpassen. Uw 
oproep nemen wij mee. Dan GroenLinks met het basisinkomen. U heeft mij gevraagd de 
komende tijd in ieder geval te inventariseren bij de pilotgemeente in hoeverre die pilots 
werken en hoe het ermee staat. Ik doe u bij dezen de toezegging en ik zal u ook terug 
rapporteren wat de uitkomsten bij die gemeenten zijn in deze periode. En vervolgens gaan 
wij daarmee volgend jaar ook zelf aan de slag. De SP, mijnheer Garretsen. Naast de man 
met de hamer bent u ook een beetje een goochelaar met cijfers. Ik herken de cijfers niet 
die u aangeeft rondom de bezwaarschriften, maar voordat wij elkaar gaan bestrijden met 
cijfers stel ik voor om buiten de vergadering om nog eens die cijfers met elkaar te delen 
om hopelijk toch te komen tot een begrip hierover. 
 
De heer GARRETSEN: Een korte opmerking om het verloop van de vergadering te 
bespoedigen. Ik heb hier technische vragen en die zal ik aan u geven en dan kunnen we in 
de loop van volgende week een keer kijken wie er gelijk heeft. 
 
De wnd. VOORZITTER: Bedankt voor de medewerking. 
 
Wethouder LANGENACKER: Heel goed. De PvdA vraagt om een voorstel voor de 
besteding van de CER-gelden 2014. Het college heeft het verzoek gehoord en zal na de 
zomer, uiterlijk voor de begroting, met een voorstel hierover komen. De Actiepartij geeft 
aan dat er al jaren een projectleider Transformatie rond loopt. Hoe kan dat? Ik heb u 
recent nog een brief gestuurd waarin wij u hebben aangegeven dat er op dit moment 
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onderzoek wordt gedaan over het transformeren en dat we daarna gericht een 
transformatieaanjager gaan aantrekken. Mijnheer Vrugt, misschien heeft u een mystery 
guest of ghost ontmoet, maar even serieus. Er lopen bij ons natuurlijk wel gewoon 
projectleiders rond die soms heel specifiek met gebouwen bezig zijn. Die worden 
overigens niet vanuit de ISV-gelden betaald. Nogmaals, de aanjager, die gaat nog komen. 
Dat waren mijn opmerkingen in de tweede termijn. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dan is het woord aan wethouder Snoek.  
 
Wethouder SNOEK: Drie puntjes. D66 kwam in haar tweede termijn nog terug op het 
university college. U geeft aan dat het wat u betreft breder mag zijn. Het mag een 
dependance zijn en het hoeft niet per se Engelstalig te zijn. Ik denk dat u daarmee ook de 
steun van de SP voor uw motie binnen heeft en ik zal de opdracht dan ook als zodanig 
interpreteren. U heeft ook aangegeven dat u zich kunt vinden in onze beantwoording, 
waarin wij aangeven dat we eerst zullen peilen en internationaal willen kijken wat de 
mogelijkheden zijn alvorens we tot een onderzoek overgaan. Na die peiling kom ik bij u 
terug en dat bespreken we met elkaar in de commissie. GroenLinks heeft in haar tweede 
termijn gereageerd op de motie over zwerfjongeren. U heeft gevraagd de evaluatie te zien 
die is toegezegd. Die staat nu op de agenda voor eind september. Het is ons streven om 
die dan met u te bespreken. Ik kan me voorstellen dat u zegt naar aanleiding van die 
evaluatie verder te willen spreken. De ChristenUnie heeft gezegd nu al te willen kijken 
voor het moment dat er nog meer kinderen komen in Haarlem dan we nu verwachten. Ik 
zie dat u daarmee een andere insteek neemt dat NLMP die mij juist oproept hierop actief 
beleid te voeren om dit te voorkomen. Ik moet zeggen dat beide mij eigenlijk op dit 
moment niet zo aanspreken. Ik kies voor een middenweg. Die middenweg is dat we zelfs 
tweejaarlijks evalueren. Iedere twee jaar krijgen we nieuwe cijfers over de groei van die 
leerlingcijfers. Ik denk dat het niet goed is om binnen die twee jaar alweer te anticiperen 
of u stelt zelfs voor ruimtelijke procedures op te starten die gericht zijn op die groei. Als 
over twee jaar blijkt dat die cijfers nog weer sterker groeien, dan zullen we op dat 
moment ook weer op dat beleid moeten sturen, maar we hebben nu een vooruitzicht naar 
2020 en daar bouwen we naar toe.  
 
De heer VISSER (ChristenUnie): U heeft juist in de commissievergadering erkend dat 
nieuwe scholen bouwen zelfs niet zou kunnen omdat dan de ruimtelijke procedures te 
lang zouden duren. Op een gegeven moment zijn de bestaande gebouwen op. Dus al een 
beetje voorbereidend werk en verkennen is gewoon heel verstandig. Dat is het enige wat 
ik vraag. Ik vraag geen geld of dat soort dingen uit te geven, maar het kan niet zo zijn dat 
we over twee jaar zeggen dat we eigenlijk weer lokalen nodig hebben en dat dat dan 
alleen maar in bestaande gebouwen kan. En als we dan niet vooruit hebben gekeken naar 
waar we eventueel een school zouden kunnen bouwen, resten ons alleen maar hele dure 
oplossingen. Regeren is vooruitzien. Meer vraag ik niet. 
 
Wethouder SNOEK: Ik vind het vreemd dat u nu zegt: regeren is vooruitzien. Dat doen 
wij juist. We werken op basis van prognoses. We hebben meerjarige cijfers en daarop 
passen we ons beleid aan. U zegt alleen dat u van nog weer andere scenario’s uitgaat en u 
wilt zelfs dat we ruimtelijke procedures opstarten om dat te voorzien, terwijl wij u zeggen 
in ons SRO, dat we geen nieuwbouw willen plegen, maar dat we bestaand vastgoed 
willen hergebruiken. Ook als over twee jaar blijkt dat we nog meer nodig hebben, dan is 
het niet mijn ambitie om nieuwbouw neer te zetten, maar om bestaand vastgoed te 
hergebruiken. Wij zien vooruit, wij regeren vooruit, we gebruiken meerjarige prognoses 
en natuurlijk, u kunt me ook vragen of we van alles niet moeten doen omdat het allemaal 
heel erg tegenvalt. We gaan echter uit van de prognoses die we nu hebben. Over twee jaar 
krijgen we opnieuw prognoses en daarop zullen we dan het beleid aanpassen. 
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De wnd. VOORZITTER: En dan als laatste wethouder Sikkema. 
 
Wethouder SIKKEMA: Ik begin met duurzaamheid. Zoals GroenLinks en verschillende 
andere partijen gisteren al hebben genoemd, is er gisteren iets bijzonders gebeurd. De 
rechter heeft Urgenda gelijk gegeven en vindt dat de staat meer moet doen om 
klimaatverandering tegen te gaan vanuit de in mijn ogen terechte gedachte dat de staat de 
leefomgeving van de mensen moet beschermen. Dat is een behoorlijke doorbraak, ook 
internationaal. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik als wethouder duurzaamheid me ook wel 
schaam over hoe laag Nederland in de duurzaamheidslijstjes staat als we kijken naar 
Europese landen. We lopen heel erg achterop en daarbij wil ik ook genoemd hebben dat 
ik juist merk op lokaal niveau, daar heb ik veel overleg met de wethouders duurzaamheid, 
dat er enorm veel spirit is er wat aan te doen. Dus ik zie dat vooral op landelijk niveau die 
urgentie meer mag komen U heeft naar aanleiding daarvan een motie opgesteld. Goh, wat 
betekent dat nou voor de gemeente Haarlem? Werk dat uit en kom daarop terug. Dat ga ik 
zeker doen. SP, u had net al aan wethouder Van Spijk gevraagd waarom investeringen 
voor herinrichting ook in het IP zijn opgenomen zoals het Houtplein. Dat heeft u als 
voorbeeld genoemd. Het uitgangspunt is, en zo staat het ook verwoord in de strategievisie 
beheer en onderhoud, dat ze in het IP worden opgenomen als het een knooppunt betreft 
van zodanig financiële omvang, dat het niet uit de exploitatie kan worden gehaald. 
Houtplein is een dergelijk knooppunt en de herinrichting van dit plein is ook een wens 
van zowel college en raad. Dan kom ik bij de fietsenstalling Botermarkt. De ChristenUnie 
had daarover een motie en die vraagt te kijken naar goedkopere varianten en goedkope 
alternatieven. Dat doen wij. We volgen natuurlijk de innovaties op dat gebied en als die 
goedkoper kunnen, dan zullen we dat ook zeker doen. Op dit moment ga je een bedrag 
opnemen en wij hebben toevallig die variant die u noemt, die volautomatische 
fietsenstalling laatst onderzocht. Qua investeringen is die niet zoveel goedkoper, qua 
beheer en onderhoud waarschijnlijk wel. In het IP zul je dat bedrag dan wel moeten 
reserveren, maar bij beheer en onderhoud – dat is in de exploitatie opgenomen – kan het 
bedrag naar beneden. Dus dat is absoluut iets wat we gaan onderzoeken. Ik weet niet of u 
daarvoor nu een aparte motie moet indienen. U moet mij er ook op vertrouwen dat we in 
de uitvoering van dergelijke investeringen uiteraard kijken naar welke innovaties er zijn 
en hoe we dat binnen alle randvoorwaarden die we stellen, goed kunnen inpassen. U had 
ook nog een opmerking over het spoor. Wij onderzoeken wel, en dat heb ik gisteren niet 
helemaal goed gezegd, of die subsidie voor ons realistisch is. Dat is nog niet helemaal 
duidelijk. Er zijn twee situaties denkbaar en bij de een is het niet echt toepasselijk en bij 
de ander zou het kunnen. Dus we zoeken verder uit of we daarvan gebruik kunnen maken. 
De uitkomst daarvan zal ik u rapporteren. Dan heeft de ChristenUnie ook nog een motie 
over de SOR. In de commissie is daarover al een technische beantwoording geweest en u 
heeft daarover een brief ontvangen. Wij willen absoluut geen dubbel werk doen. Dat wil 
ik nogmaals benadrukken. Wij zullen ook geen dubbel geld uitgeven. Er wordt 
voortgebouwd op eerdere participatie die heeft plaatsgevonden. Dat gaat niet helemaal 
opnieuw gebeuren. Het gaat nu om verdieping van de plannen die er al liggen en de 
concretisering van die plannen. De op te stellen SOR wordt integraal opgezet en conform 
de werkwijze die uit de Omgevingswet wordt gevraagd. We sorteren dus juist maximaal 
voor op die Omgevingsvisie. Samen met het vigerende structuurplan voor de bebouwde 
omgeving kan de SOR worden opgevat als omgevingsvisie in wording in Haarlem. Dus 
we zijn al flink op weg om daarvoor de basis te leggen. Wij zijn het helemaal met u eens 
dat we heel zuinig met het geld moeten omgaan. Ik ontraad wel de motie omdat ik het 
idee heb dat we juist doen wat u vraagt. Dan OPH. Die heeft vragen gesteld over het 
riool. Wij doen nu onderzoek naar het afkoppelen van stelsels en dat is ook nodig om de 
stad klimaatbestendiger te maken. De huidige economische omstandigheden vereisen ook 
matiging in de investeringen. Dat is ook verwoord in het bestuursakkoord Water, een 
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nationaal bestuursakkoord. Het doel is dat we besparingen gaan vinden in de hele 
afvalwaterketen. Wij doen nu onderzoek en daarin zitten verschillende stappen. Ten 
eerste: waar zijn de waterproblemen op dit moment in Haarlem het grootst? Dan 
onderzoeken we op die plek wat nu de beste manier is om daaraan invulling te geven en 
wat is de meest efficiënte manier? Dat kan per gebied verschillen. In het ene gebied blijkt 
dat drainage te zijn en in het andere gebied een bergbezinkbassin of een 
bergbezinkleiding. Dus dat willen we per situatie bekijken. We hebben nu in kaart waar 
de overlast het grootst is. Het onderzoek willen we gebruiken voor wat de beste oplossing 
biedt. Dat moet dus onderzocht worden en als dat klaar is, gaan we naar het volgende 
gebied waar het probleem het grootst is. Dus daarom is het niet een eenmalig onderzoek. 
Het is per gebied iets anders en het doel is juist dat we gaan kiezen voor de meest 
efficiënte en meest effectieve methode die je kunt gebruiken om enorm te kunnen 
bezuinigen in de investeringen die nodig zijn. Dus het is in die zin juist een win-
winsituatie.  
 
De heer SMIT: Waarom het mij gaat, is dat er 3,8 miljoen euro aan investeringen vrijvalt 
en die 3,8 miljoen euro wordt ingezet voor onderzoek. Dat is geen kinderachtig bedrag. 
Het is niet eenmalig, het loopt elk jaar door. Daarom vind ik dat u de raad nader moet 
informeren. Als het een keer is, dan valt daarna 3,5 miljoen euro van de 3,8 miljoen euro 
vrij. 
 
Wethouder SIKKEMA: Het gaat erom dat we de kapitaallasten van die investeringen 
gaan omzetten naar de exploitatie. Omdat je nog niet zeker weet waartoe het resulteert, 
mag je die onderzoeken niet in het IP opnemen. Dat moet in de exploitatie. We moeten 
elk jaar onderzoeken doen, dus we proberen dat geld daarop in te zetten. Wat overblijft, 
wordt natuurlijk verwerkt in de rioolheffing.  
 
De heer SMIT: Voorlopig lijkt het alsof 3,8 miljoen euro die vrijvalt aan 
investeringsruimte en investeringslasten 100% wordt ingezet voor onderzoek in de 
komende jaren. U zegt: jaar in jaar uit. 
 
Wethouder SIKKEMA: Nee, de kapitaallasten die daarmee vrijvallen.  
 
De heer SMIT: Die kapitaalslasten, dat is 250.000 euro per jaar en dat valt vrij net zo lang 
als de afschrijving duurt, ongeveer vijftien jaar. Dat is opgeteld weer 3,8 miljoen euro. 
Dus als u vijftien jaar lang 250.000 euro aan onderzoek besteedt, kan dat heel goed zijn 
voor het rioolplan. Dan vraag ik alleen of u na het zomerreces de commissie kunt 
informeren over hoe dat bedrag globaal de komende vijftien jaar aan onderzoek wordt 
weggezet. 
 
Wethouder SIKKEMA: Daarvoor hebben we dus dat VGRP en dat heeft u vastgesteld in 
de raad. Daarin staan al die onderzoeken opgenomen.  
 
De heer SMIT: Die hebben wij vastgesteld in 2013 zonder onderzoeksbudget. Dus als er 
nu een onderzoeksbudget is, dan lijkt het me toch dat dat mag terugkomen in de 
commissie.  
 
Wethouder SIKKEMA: U heeft wel aangegeven dat er onderzoek moet komen zonder dat 
er een budget bij was. Wij zijn alleen maar blij dat we nu niet extra gelden hoeven te 
reserveren om die extra onderzoeken te doen.  
 
De heer SMIT: Dat ben ik ook, maar dan wil ik toch graag weten waar dat binnenkort en 
de jaren daarop ongeveer aan besteed gaat worden.  
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De wnd. VOORZITTER: En nu grijp ik even in. De vraag van de heer Smit was om na 
het reces even over de besteding van het geld door te praten. Daartegen kan niemand 
bezwaar hebben. Dat blijft uiteindelijk over als kern. De wethouder heeft helemaal gelijk 
dat het allemaal vastgesteld is in het GVRP. Dat informeren komt dan na het reces.  
 
Wethouder SIKKEMA: Dat is goed. Dan tot slot had de Actiepartij nog iets over de 
inboet. In mijn woorden zei u: geen woorden maar daden. Ik weet niet welke fans ik nu 
tekortdoe. Wij willen het komend plantseizoen die achterstand inhalen. Die loopt van 
eind oktober tot en met maart volgend jaar. In die tijd kan natuurlijk ook weer een nieuwe 
inboet ontstaan en we willen proberen die gelijk te verwerken. Anders komt die na het 
volgende plantseizoen. 
 
De wnd. VOORZITTER: Dat was de tweede termijn van het college op uw moties. Dan 
stel ik voor even te schorsen. Twintig minuten. Dan kunnen we allemaal even een kop 
koffie drinken. Tien minuten? Ook goed. 
 
De heer BLOEM: Even een vraag over de moties. Hebben alle moties nu een advies van 
het college gehad? Met name de in de tweede termijn ingediende moties die wat later zijn 
rondgestuurd. Hebben die allemaal advies van het college gehad en hebben we dat 
advies? Ik kan heel concreet worden, de motie van het CDA over het stadhuis? Oké. 
 
De wnd. VOORZITTER: De vergadering is geschorst. [21.20 uur] 
 
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. We zijn nu toe aan datgene waar het 
allemaal om te doen is, de besluitvorming. Ik leg het voor de zekerheid nog maar even 
een keer uit. Het is allemaal niet zo heel erg ingewikkeld. We hebben allemaal al eerder 
een Kadernota meegemaakt met een groot aantal moties en amendementen. Het is door de 
griffie uitstekend voorbereid, ook al omdat wijzigingen nog zijn doorgevoerd in het hele 
pakket. Die zijn in rood en daar staat dan ook precies bij of het een ingetrokken of 
gewijzigd exemplaar is. Dat moet ons vlot door de besluitvorming heen leiden. Carla van 
Esveld, hartelijk dank daarvoor. Goed gedaan. Natuurlijk mag u een stemverklaring 
afleggen, maar niet als u indiener bent van de motie. Dat nog even van de goede orde. En 
het is ook zeker niet nodig om overal een stemverklaring over af te leggen, want in de 
eerste en tweede termijn is al heel veel gezegd. Laten we ons zoveel mogelijk beperken 
zodat we er vlot doorheen gaan. We lopen de genummerde moties af.  
Motie 1, Controle, geen mandaat op volkshuisvestingsgelden. Wie wil er een 
stemverklaring afleggen? Niemand. Wie steunt de motie? Dat zijn SP, OPH, de 
Actiepartij en de VVD en daarmee is de motie verworpen. 
Motie 2, Als het eruitziet als een fietsenrek, wordt gebruikt als een fietsenrek, misschien 
is het dan wel ... Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
 
De heer DE GROOT: D66 is wat verbaasd over het antwoord van het college. Het is 
namelijk maar de vraag of de noodzaak van extra fietsenrekken vervalt met oplevering 
van de fietsflat. Mijn vraag aan de wethouder is daar waar mogelijk rond het station meer 
fietsparkeerplekken te creëren, bijvoorbeeld naast de Beijneshal. De voorgestelde plek is 
wat ons betreft niet de goede. Wij steunen deze motie niet. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat zijn SP, ChristenUnie en Actiepartij en 
daarmee is de motie verworpen. 
Dan motie 3, Twee weken wachten op grootvuil te grof. Wie wil er een stemverklaring 
afleggen? Wie steunt de motie? Dat is D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Trots en 
PvdA en daarmee is de motie aangenomen. 
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Dan motie 4, Geen scholing geen gebrek. Wie wil er een stemverklaring afleggen? Wie 
steunt de motie? Dat zijn SP, ChristenUnie, OPH, Trots en Actiepartij en daarmee is de 
motie verworpen. 
Dan motie 5, Van ViVa! fiasco naar zeggenschap cliënten. Wie wil er een stemverklaring 
afleggen? 
 
De heer BRANDER: Wij gaan deze motie steunen. We vinden het eigenlijk een 
prutmotie aan het begin, maar het dictum klopt als een bus. We vinden het heel belangrijk 
dat mensen zich kunnen vinden en verenigen en daarom gaan we deze motie wel steunen. 
 
De heer SPIJKERMAN: De redenering van de heer Brander kunnen wij volgen, ware het 
niet dat we tot een andere conclusie komen. Juist omdat er in het dictum conclusies staan 
die wat ons betreft veel te voorbarig zijn, kiezen wij ervoor de motie niet te steunen. 
 
Mevrouw KLAZES: Wij sluiten ons aan bij het standpunt van D66. Wij staan heel 
positief tegenover het idee van een vereniging, maar de conclusie die wordt getrokken, is 
niet in overeenstemming met de overweging die eraan voorafgaat. Wij steunen de motie 
niet.  
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat zijn SP, PvdA, Actiepartij en Trots en 
daarmee is de motie verworpen. 
Dan motie 6, Wachttijd jongeren bij aanvraag bijstand. 
Wie wil er een stemverklaring afleggen? Wie steunt de motie? Dat zijn D66, GroenLinks, 
SP, ChristenUnie, OPH, Trots, Actiepartij en de PvdA en daarmee is de motie 
aangenomen. 
Motie 7, Onderzoek naar doelmatigheid Sociale Dienst. Wie wil er een stemverklaring 
afleggen? 
 
De heer NEDERBRAGT: Het college geeft terecht aan dat het in het geval van deze 
motie en ook in het geval van motie nummer 28 van de Actiepartij over de Wmo gaat 
over artikel 213. Onderzoeken en de bevoegdheid daarvan ligt bij het college. Ik geloof 
dat ik niet meer mag zeggen dat mijn fractie de moties sympathiek vindt. De motie is nog 
niet aangenomen, dus het kan wel. Maar dan toch de tip van de dag voor het college: 
mocht het willen kiezen tussen die twee onderzoeken, dan gaat de voorkeur van D66 uit 
naar het Wmo-onderzoek. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dan zijn SP, HartvoorHaarlem, ChristenUnie, 
OPH, Trots, Actiepartij en VVD en daarmee is de motie verworpen. 
Motie 8, Toekomstwijk. Wie wil er een stemverklaring afleggen?  
 
Mevrouw CANNEGIETER: D66 steunt progressieve ideeën over het algemeen erg graag 
en onderzoek naar de haalbaarheid van Toekomstwijk is daarom prima. Maar, wethouder, 
we hebben geen geld, dus een kostenneutraal project graag. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat zijn D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie, 
OPH, Trots, Actiepartij, CDA en de PvdA en daarmee is de motie aangenomen. 
Motie 9, Burgertop in Haarlem. Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
 
De heer VRUGT: Dit is typisch iets wat niet bij motie geregeld hoeft te worden. 
Natuurlijk is het een prima idee, maar als het gaat om participatie doen we hier in 
toenemende mate natuurlijk al dingen buiten deze raad om. Stadsgesprekken etc. Dus we 
begrijpen niet wat dit daaraan toevoegt. 
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De heer VAN DRIEL: Wij zullen voorstellen maar dan wel in de geest van de reactie van 
het college: raad, organiseert u dit en wij staan er positief tegenover. 
 
De heer VAN LEEUWEN: Ook D66 steunt dit en ziet ook een grote rol voor de raad zelf 
weggelegd. Dit is een mooi moment om te zeggen dat komende zondag de 28

ste
 er een 

inspiratiebijeenkomst plaatsvindt voor bewonersinitiatieven. Dat is een eerste opmaat 
hiernaartoe. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat is de raad met uitzondering van de VVD en 
HartvoorHaarlem en daarmee is de motie aangenomen. 
Motie 10, Initiatiefvoorstel Gescheiden afval, het levert wat op. Wie wil er een 
stemverklaring afleggen? Wie stemt er voor de motie? Dat zijn SP, OPH en Trots en 
daarmee is de motie verworpen. 
Dan 11, het initiatiefvoorstel Leges, eerlijk is eerlijk. Wie wil er een stemverklaring 
afleggen? Wie steunt dit voorstel? Dat zijn SP, HartvoorHaarlem, OPH, Trots en de VVD 
en daarmee is het voorstel verworpen. 
Motie 12, Het oranjefietsenplan. Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
 
De heer VRUGT: Los daarvan dat wij dan liever witte fietsen hadden gezien, moeite met 
de kleur, zouden we dit zeker aan de bestaande marktpartijen willen overlaten die fietsen 
verhuren of opknappen zoals Paswerk en dergelijke. Sympathiek, maar we zullen niet 
meegaan. 
 
Mevrouw KLAZES: Wij vinden deze motie aimabel. We kunnen ons vinden in de 
aanbeveling van het college dat het door de markt geregeld zou moeten worden, maar ik 
wil nog wel aan Trots vragen of zij misschien samen met ons wil optrekken wanneer onze 
motie over fietsverhuur vanuit garages al dan niet wordt aangenomen om te zoeken naar 
een commerciële partner om te kunnen combineren met ons plan en het allemaal in één 
keer te realiseren. Wij zullen de motie niet steunen.  
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat zijn SP, OPH en Trots en daarmee is de 
motie verworpen. 
Motie 13, De raad stelt de kaders: Geen geheim van geheime stukken. Wie wil er een 
stemverklaring afleggen? 
 
De heer GÜN: We zijn het eens met de motie. We zien echter graag een kleine aanvulling 
in die zin dat het opheffen ook onderdeel zou moeten zijn van deze motie. Daarvoor 
vragen wij aandacht. We steunen de motie.  
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat is raadsbreed en daarmee is de motie 
aangenomen. 
Motie 14, De raad stelt de kaders: Geen bezuinigingen op handhaving en veiligheid. 
Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
 
De heer VRUGT: In het verleden hebben wij ook moties of amendementen gehad die 
stelden dat er niet bezuinigd moest worden op veiligheid en handhaving. Aangezien we in 
de commissie een heel pakket hebben besproken waarvan wij zeggen dat je meer dan het 
dubbele zou kunnen bezuinigen op alle procedures die zinloos worden gevoerd over de 
kleinste onderwerpjes, daar valt meer mee te halen dan met dit voorstel, dus wij zullen 
niet voorstemmen. 
 
De heer RIJSSENBEEK: Voor D66 is veiligheid belangrijk, maar toch zullen we tegen 
deze motie stemmen. Waarom? Er ligt gewoon een takenpakket op veiligheid en 
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handhaving. Minder regels, minder handhaving, daarin zit een dereguleringscomponent, 
maar we kunnen niet helemaal uitsluiten dat er ook bezuinigd zal worden op het 
veiligheidsaspect. Om die reden zullen wij tegenstemmen, maar we zullen er wel voor 
waken dat Haarlem nog steeds een veilige stad blijft. 
 
De heer VAN DRIEL: Wij hebben afspraken gemaakt in het collegeprogramma, maar 
wat het CDA betreft zouden we nooit voorstellen om te bezuinigen op handhaving en 
veiligheid. We hebben wel de afspraak gemaakt om regelgeving te schrappen en de 
handhaving die daarbij hoort dan dus ook te schrappen. Dat betekent bezuinigen op 
handhaving en om die reden kunnen wij niet instemmen met deze motie. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Wij steunen deze motie vanwege de intentie. Er is wel 
discussie over handhaving. Handhaving gaat veel verder dan alleen beveiligingsthema's 
en we hebben inderdaad een discussie over minder regels. Als je regels schrapt, hoef je ze 
natuurlijk niets meer te handhaven. Deze motie gaat over veiligheid en ik maak daarbij 
wel de kanttekening dat het in het debat heel erg over politie ging en daarover gaan we 
niet qua budget. Dat komt van het Rijk af. Maar de intentie niet bezuinigen op veiligheid, 
steunen we. 
 
De heer GARRETSEN: De vorige sprekers hebben mij de woorden uit de mond gehaald, 
dus om die redenen steunen wij de motie niet. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat zijn HartvoorHaarlem, ChristenUnie, OPH, 
Trots en de VVD en daarmee is de motie verworpen. 
Motie 15, De raad stelt de kaders: Dubbele stem voor direct omwonenden. Wie wil er een 
stemverklaring afleggen? Wie steunt de motie? Dat zijn OPH en Trots en daarmee is de 
motie verworpen. 
Motie 16, Parkeergarage De Kamp, de groene trots van Haarlem. Wie wil er een 
stemverklaring afleggen? Wie stemt er voor de motie? Dat zijn D66, SP, OPH, Trots, 
Actiepartij en het CDA en daarmee is de motie aangenomen. 
Motie 17, Kadernota en jaarverslag, wat ben je mooi, maar kritiek is gratis advies en van 
fouten valt te leren. Wie wil er een stemverklaring afleggen? Wie steunt de motie? Dat 
zijn SP, ChristenUnie, OPH en Trots en daarmee is de motie verworpen. 
Motie 18, Wettelijk verplicht vermindering schaarste sociale huurwoningen. Wie wil er 
een stemverklaring afleggen? Wie steunt de motie? Dat zijn SP, ChristenUnie, OPH, 
Trots, Actiepartij en VVD en daarmee is de motie verworpen. 
Motie 19, Bestemming rekeningresultaat. Wie wil er een stemverklaring afleggen? Wie 
stemt er voor de motie? Dat zijn SP, HartvoorHaarlem, ChristenUnie, Trots en VVD en 
daarmee is de motie verworpen. 
Motie 20, 2040 is veel te laat, 2026 is op tijd. Wie wil er een stemverklaring afleggen?  
 
De heer VRUGT: Al eerder gezegd in dit debat: bovenop de bezuinigingen die we al 
achter de rug hebben en op de schuld tot reductie die nu eindelijk wordt ingezet nog eens 
7,5 miljoen euro bezuinigen, lijkt ons onverstandig eerlijk gezegd dus wij zullen de motie 
niet steunen. 
 
De heer SMIT: Wij denken toch dat een verlaging van het kasstroomplafond mogelijk is 
voor de komende jaren en daarom steunen wij de motie. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Wij steunen de ambitie die deze motie uitstraalt te 
kijken of er meer bezuinigd kan worden, maar de ambities die worden opgesomd, een 
flink deel daarvan steunen wij niet. Wij zijn dus tegen deze motie. 
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De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat zijn SP, HartvoorHaarlem, OPH en de 
VVD en daarmee is de motie verworpen. 
 
Amendement 21, Kadernota IP: eerst onderhouden, dan pas uitbreiden. Wie wil er een 
stemverklaring afleggen? Wie steunt het amendement? Dat zijn de SP, HartvoorHaarlem, 
Trots, Actiepartij en VVD en daarmee is de motie verworpen. 
Motie 22, Plan de herplantplicht. Wie wil er een stemverklaring afleggen?  
 
Mevrouw HUYSSE: Uiteraard zijn wij zeker voor een plan om de herplantplicht uit te 
voeren. We lopen al een tijdje achter. Hoewel de wethouder al heeft aangegeven dat het 
nieuwe plantseizoen wordt begonnen met het herplanten van.., maar om haar een duwtje 
in de rug te geven stemmen wij voor deze motie. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: In het algemeen ben ik er niet voor om die moties die echt 
voor de bühne zijn, te steunen maar ik ben het wel van harte eens dat het college hier een 
steuntje in de rug kan gebruiken. Dus ik ben voor. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Trots ziet het ook als een goede steun en wij helpen graag 
duwen. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat is de raad met uitzondering van de VVD en 
daarmee is de motie aangenomen. 
Motie 23, Sociaal domein niet algemeen. Wie wil er een stemverklaring afleggen?  
 
De heer SPIJKERMAN: D66 is tegen deze motie om een tweetal redenen. Ten eerste 
trekt dit voorstel een gat in de begroting en ten tweede vindt mijn partij het belangrijk om 
de algemene reserve Sociaal domein voor de transities sec te gebruiken en niet overall 
voor het gehele sociale domein. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat zijn SP, OPH, en Actiepartij en daarmee is 
de motie verworpen. 
Motie 24, Bestrijdt de eenzaamheid (bis). U ziet daarin dat een aantal zinnen is 
vervangen. Wie wil er een stemverklaring afleggen? Wie steunt de motie? Dat zijn 
GroenLinks, SP, ChristenUnie, OPH, Trots, Actiepartij, CDA en PvdA en daarmee is de 
motie aangenomen. 
Motie 25, De kost gaat voor den baet. Wie wil er een stemverklaring afleggen? Wie stemt 
er voor de motie? Dat zijn GroenLinks, SP, ChristenUnie, OPH, Trots en de Actiepartij 
en daarmee is de motie verworpen. 
Motie 26, Ontmaskerde witwaswasserettes. Wie wil er een stemverklaring afleggen? Wie 
stemt er voor de motie? Dat is de raad met uitzondering van de witte overhemden van de 
VVD. 
Motie 27, Bijzondere afdeling voor bijzondere doelgroepen. Wie wil er een 
stemverklaring afleggen? 
 
Mevrouw VAN KETEL: De SP steunt deze regeling van harte, want we hebben gelezen 
dat inderdaad heel veel medewerkers van de Sociale Dienst ervoor geschoold zijn. Dat 
klopt. Alleen, als je er geen feeling voor hebt, dan houdt het helemaal op. Nu is het voor 
de aanstaande cliënt een soort lotto: heb je goeie of slechte? Dus als we weer een 
Bijzonderedoelgroepenafdeling krijgen, dan zijn wij zeer content. We steunen de motie. 
 
Mevrouw HUYSSE: Wij merken ook dat de bijzondere doelgroep vaak wel heel 
bijzonder is. Het gaat natuurlijk om mensen die niet in een stramien passen en er zijn ook 
heel bijzondere mensen voor nodig om dat dan weer te onderkennen. Wij voelen er heel 
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veel voor om hier opnieuw een dergelijke afdeling in te richten zodat mensen zich daarin 
kunnen specialiseren. 
 
De heer SMIT: Ongetwijfeld moet de deskundigheid aanwezig zijn om de bijzondere 
doelgroepen te begeleiden, maar ik denk dat het aan de wethouder, aan het college en aan 
de dienst zelf is om daaraan invulling te geven en niet aan de raad om dwingend op te 
leggen hoe de organisatie eruit moet zien. 
 
De heer SPIJKERMAN: Zojuist stonden de medewerkers van de griffie centraal. Ik wilde 
de meneer die daar achter het college zit bij de beantwoording hier centraal stellen. Zoals 
de heer Smit al aangeeft, als raadsleden kunnen wij ons overal tegenaan bemoeien. Dit is 
echt een verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris en zijn team en wij moeten ons 
als D66 daarin niet gaan mengen. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Wij gaan ook niet voorstemmen. Niet nog meer een groepje 
binnen een groepje. Dat wordt een beetje te veel. 
 
De VOORZITTER: Wie stemt er voor de motie? Dat zijn SP, ChristenUnie en de 
Actiepartij en daarmee is de motie verworpen. 
Motie 28, Tref doel met onderzoek naar Wmo. Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
Wie steunt de motie? Dat zijn SP, ChristenUnie, OPH en Actiepartij en daarmee is de 
motie verworpen. 
Motie 29, Houdt u nog even vol? Wie wil er een stemverklaring afleggen?  
 
De heer VAN DEN RAADT: Ik ben pas nog in wat locaties geweest en ik zie hoeveel 
beveiliging rondloopt. Ik heb ook mensen gesproken die daar regelmatig komen en die 
zien het ook niet als een probleem. Volgens mij is het prima geregeld zoals het is 
geregeld. Daarop vertrouw ik. Dus wij gaan tegenstemmen. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat zijn SP, OPH en de Actiepartij en daarmee 
is de motie verworpen. 
Motie 30, De mare van Mutare: Niet prematuur opgeheven, noch opgegeven. Wie wil er 
een stemverklaring afleggen? 
 
De heer VAN DRIEL: Het CDA is altijd ruimhartig als het gaat om 
ontwikkelingssamenwerking, maar dan wel vanuit Den Haag en niet vanuit Haarlem. Wij 
zullen niet instemmen. 
 
Mevrouw HUYSSE: GroenLinks heeft een enorm dilemma. Wij denken dat we daar wel 
degelijk een rol hebben in die verstandhouding tussen Haarlem en Mutare. Na mijn 
studiereis daarheen heb ik nog een keer kunnen zien hoe belangrijk het kan zijn, om 
ervaringen uit te wisselen. Bovendien zien wij de functie van stichting Mutare ook als een 
belangrijke rol in de millenniumdoelen. We hebben daarover nu eenmaal in het 
coalitieakkoord afspraken gemaakt. Dus, met pijn in het hart kunnen we daar helaas niet 
in meegaan. Bovendien volgt er nog een uitspraak van een Bezwarencommissie. We 
willen wel graag pleiten voor het behoud van de vriendschapsband en ik hoop dat het 
college en de gemeente daarmee actief bezig gaan zodat die in ieder geval behouden kan 
blijven. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Vriendschapsbanden kan iedereen op zijn eigen manier 
onderhouden. Daarbij hoeft de overheid niet betrokken te zijn. Eerlijk gezegd ben ik erg 
blij met het besluit dat er eindelijk een einde komt aan deze banden met de stichting. 



   

 

25 juni 2015 58  
 
 
 
 
 

Sinds 2006 heb ik hiervoor gepleit. Het is nu gelukt. Je moet soms wel even wachten 
voordat je uiteindelijk een resultaatje boekt. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? De Actiepartij en OPH en daarmee is de motie 
verworpen. 
Motie 31, Meer ruimte voor wind. Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
 
De heer VRUGT: Aanvankelijk stond ik hier wat sceptisch in als gevraagd wordt om 
windmolens op Haarlems grondgebied te plaatsen. Die paar die er staan, gaan vervangen 
worden. Dat staat ook in de reactie en het was ook al bekend. Maar aangezien je 
natuurlijk ook kleinere windmolens op daken kunt plaatsen, is dat een uitstekend idee en 
vanuit die situatie kunnen wij er wel in meegaan. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Wij sluiten ons helemaal aan bij de stemverklaring van 
de Actiepartij en we hopen dat deze motie een aanmoediging is voor de coalitiepartijen 
om hun collega’s van dezelfde partijen in de Provincie aan te spreken op het beleid ten 
aanzien van windenergie. 
 
Mevrouw KLAZES: Wij zijn natuurlijk erg voor die energie zoals u zult begrijpen en we 
zijn al heel blij dat de partijen D66 en CDA ook tot het inzicht zijn gekomen uiteindelijk, 
want dat is precies waar deze partijen in de Provinciale Staten altijd tegen waren. Wij 
zullen deze motie steunen. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Wij zullen de motie niet steunen want windenergie kost 
gewoon te veel subsidiegeld. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat is de raad met uitzondering van 
HartvoorHaarlem, Trots, OPH en de VVD en daarmee is de motie aangenomen. 
Motie 32, Een Haarlemse internationale school. Wie wil er een stemverklaring afleggen?  
Wie stemt er voor de motie? Dat is de raad met uitzondering van de SP en de Actiepartij 
en daarmee is de motie aangenomen. 
Motie 33, University college Haarlem. Wie wil er een stemverklaring afleggen?. 
 
De heer GARRETSEN: Dit heeft tot woeste discussies binnen onze fractie geleid en 
uiteindelijk stemden wij voor om twee redenen. Wij zijn eventueel wel voor een 
onderafdeling van de Universiteit van Amsterdam of de universiteit van Leiden net zoals 
dat bij Groningen en Leeuwarden het geval is. Verder heeft mevrouw Leitner de 
mogelijkheid nadrukkelijk opengehouden dat het een Nederlandstalige afdeling wordt in 
tegenstelling tot wat de wethouder abusievelijk zei. Wij zullen voorstemmen. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Trots kan zich goed herinneren dat wij dit eigenlijk alleen 
in het programma van D66 hebben gelezen. Dit was ook het enige punt dat er echt 
uitsprong. We zijn blij dat ze dat weer terug oppakken. Wij gaan het steunen. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Wij zijn tevreden met de reactie van het college en 
steunen daarom de motie niet. 
 
De VOORZITTER: Wie stemt er voor de motie? Dat is de raad met uitzondering van de 
ChristenUnie en de Actiepartij en daarmee is de motie aangenomen. 
Motie 34, Meer groeninitiatief, minder areaal, meer geld voor het overige onderhoud. 
Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
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De heer BLOEM: Wij gaan deze motie van harte steunen hoewel wij toch altijd wel bij 
dit soort moties bedenkingen hebben wat we nu gaan doen met de buurten die niet dit 
soort initiatieven hebben. Blijven die niet achter? Wij juichen de initiatieven toe, maar 
blijven ons bezorgd maken om buurten waar die niet opkomen. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Het is allemaal, die groeninitiatieven, maar ik denk dat we ook 
moeten waken voor dat simpele groen. Zonder te betalen wordt het uiteindelijk 
gesoupeerd door burgers en tegen de tijd dat we het misschien kunnen gebruiken en terug 
willen, lukt dat niet meer, omdat het allemaal verjaard is of niet gedocumenteerd. Ik zal 
dus tegenstemmen. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Prima idee van de inbrengers. Ik hoop dat dit uiteindelijk 
kostenbesparend wordt voor alle burgers. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Ik ben het eens met HartvoorHaarlem dat het goed 
gedocumenteerd moet worden. Voor de rest is het een prima motie. Als het college maar 
niet gelijk de bedragen gaat inboeken zoals bij de boomspiegels is gebeurd. Laten we 
eerst kijken hoe veel interesse er is. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat is de raad met uitzondering van de VVD en 
HartvoorHaarlem en daarmee is de motie aangenomen. 
Motie 35, Met minder regels op weg naar een meer duurzaam Haarlem. Wie wil er een 
stemverklaring afleggen? Wie stemt er voor de motie? Dat is raadsbreed. Vastgesteld. 
Motie 36, Plaats voor een camperplaats. Wie wil er een stemverklaring afleggen? Wie 
stemt er voor de motie? Dat zijn D66, SP, ChristenUnie, Trots, Actiepartij en de VVD en 
daarmee is de motie aangenomen. 
Motie 37, Van Haarlems hout zaagt men banken. Wie wil er een stemverklaring 
afleggen? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik vond het aanvankelijk vrij betuttelend en dacht: laat die 
mensen zelf bepalen wat ze willen maken van hun hout. De heer Van Leeuwen heeft mij 
echter overtuigd en ik stem voor. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Wij hebben binnen de fractie iemand die veel verstand 
heeft van hout en de prima vloeren legt, maar die waarschuwde wel dat het anderhalf tot 
twee jaar duurt voordat de boom droog is en gebruikt kan worden. Maar dan zitten we 
lekker vast.  
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat is een raadsbreed. 
Motie 38, Handhaving hondenpoep op basis van DNA. Wie wil er een stemverklaring 
afleggen? 
 
Mevrouw HUYSSE: Wij zijn natuurlijk hartstikke voor om de overlast die Haarlemmers 
bezighoudt, hondenpoep op straat, tegen te gaan. Deze methode overtuigt ons er niet van 
dat die effect gaat sorteren, want ook het forensisch instituut heeft ertegen geadviseerd. 
Het is erg lastig om dit te organiseren. Helaas kunnen wij met deze motie niet instemmen. 
 
De heer RIJSSENBEEK: Het is een enorm overlastprobleem in die zin dat het de grootste 
ergernis is van Haarlemmers. Wat dat betreft alle lof voor het CDA dat het zich actief 
inzet om daar een keer een oplossing voor te vinden. De handhaving zoals die nu 
geschiedt, voldoet in ieder geval niet. De vraag is of dit dan de oplossing is. Wij zouden 
kunnen instemmen met de eerste bullet van deze motie, namelijk gewoon onderzoeken of 
het financieel en praktisch haalbaar is. De motie is uitgebreider en om die reden zullen 
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wij de motie niet steunen. Als dat onderzoek er komt of als er bijvoorbeeld een 
initiatiefvoorstel komt vanuit het CDA, dan kijken wij daar met belangstelling naar uit. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik kan me nog goed herinneren dat voormalig wethouder 
Hilde van der Molen op een poepzuigmachine zat en daarmee goede sier maakte. Wat mij 
betreft zijn dit echt een soort pretmoties om in het nieuws te komen. Ze zullen wel serieus 
bedoeld zijn maar ik moet er altijd een beetje om lachen. Ik ben gewoon tegen. 
 
De heer BLOEM: Het slechte nieuws is dat we de motie van het CDA niet gaan steunen, 
want wij willen het college dit niet in de maag splitsen. We merken heel duidelijk dat het 
bij het college niet in goede handen is. Het heeft er geen zin in. Maar ik hoor het de heer 
Van Rijssenbeek ook zeggen. Wat mij betreft gaan we hiervoor een raadsinitiatief 
schrijven waarbij we goed op een rijtje zetten wat de kosten zijn, wat de baten zijn en op 
wat voor manier het wel haalbaar zou kunnen zijn. Dus wij stemmen niet in, maar 
volgens mij gaan we deze zomer aan de slag met een raadsinitiatief samen met D66. 
 
De heer DE JONG: Voor ons is het een slechte interpretatie van een voorstel eerder in 
Amsterdam gedaan en het is opmerkelijk dat een voormalige bestuurspartij dit als thema 
neemt van de Kadernotabehandeling. 
 
De heer SMIT: Wij gaan even niet uit van de haalbaarheid van de uitvoering maar we 
constateren wel dat het begin van het verhaal is dat degenen die meedoen in feite een 
reductie krijgen op de hondenbelasting en daarmee betaalt de gemeente het begin van het 
verhaal van duizenden honden het DNA-profiel vastleggen. Dat betekent een claim op de 
gemeentelijke financiën. Ik zie nog steeds geen dekking en wij wachten af hoe iedereen 
creatief wordt. 
 
Mevrouw RAMSODIT:  
Niemand houdt van hondenpoep.  
Daarom begrijpen we deze oproep.  
U krijgt dus voor die hondenprofilering  
alom waardering 
Het gaat echter aan de ene kant om de uitvoerbaarheid 
En aan de andere kant om innovativiteit. 
Wij zullen daarom als fractie daarover verdeeld stemmen. 
 
De heer BLOEM: Voorzitter, ik vraag een hoofdelijke stemming aan. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Voorzitter, ik kan u geruststellen. Wij zullen niet 
verdeeld stemmen. Zonder gekheid, ik moest eerst denken wat is dit voor gek voorstel 
met name wat betreft de financiën. Toen ik vervolgens zag dat er toch wat meer studie 
achter zat en in de krant opeens die cijfers kwamen, toen dacht ik, mijnheer Van Driel: 
had die cijfers nu in de raad neergelegd. Ik wacht een initiatiefvoorstel af. Op dit moment 
steun ik de motie niet omdat ik vind dat we eerst moeten kijken wat we met handhaving 
kunnen bereiken en ik zou de burgemeester willen uitdagen eens wat handhavers naar het 
Schoterbos te sturen. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Om aan te geven hoe belangrijk dit onderwerp is, ga ik ook 
een stemverklaring geven want dan hebben we iedereen gehad, geloof ik. Trots Haarlem 
is altijd tegen de hondenbelasting geweest. Wij zijn dan meer voor een 
verhonderdvoudiging van de boetes zodat je het wel uit je hoofd laat. Voor de rest denk 
ik dat er inderdaad wel een heel mooi initiatiefvoorstel aankomt met wat meer foto’s in de 
krant. Dus dat komt helemaal goed. 
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De VOORZITTER: Wie stemt er voor de motie? Dat is een lid van de PvdA en de gehele 
CDA-fractie en daarmee is de motie verworpen. 
Motie 39, Veiligheid Schalkwijk. Wie wil er een stemverklaring afleggen? Wie stemt er 
voor de motie? Dat is de gehele raad. 
Motie 40, Een nieuwe collegeauto: nice to have. Wie wil er een stemverklaring afleggen?. 
Wie stemt er voor de motie? Dat zijn de SP, HartvoorHaarlem, ChristenUnie, OPH, 
Trots, Actiepartij en de VVD en daarmee is de motie verworpen.  
Motie 41, De effecten van de Meicirculaire (bis). Wie wil er een stemverklaring 
afleggen? Wie steunt de motie? Dat is raadsbreed en daarmee is de motie aangenomen. 
Motie 42, Werken aan werk in Haarlem: inkopen bij sociale firma’s. Wie wil er een 
stemverklaring afleggen? Wie steunt de motie? Dat zijn D66, GroenLinks, SP, 
ChristenUnie, OPH, Trots, Actiepartij en de PvdA en daarmee is de motie aangenomen.  
Dan motie 43, Piramide Boerhaave verdient renovatie. Wie wil er een stemverklaring 
afleggen? 
 
De heer VAN DEN RAADT: Wij gaan voorstemmen, maar dan wel met de zekerheid dat 
die school alles zelf gaat bijbetalen. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: HartvoorHaarlem vindt openbaar onderwijs heel belangrijk 
juist in Schalkwijk. We zien daar een groei van Al Ikhlaas en de vrije school. Ik noem het 
altijd de witte vlucht. Nou ja, dat andere zal ik maar niet benoemen. Ik vind wel dat daar 
met voorrang aandacht moet komen voor het openbaar onderwijs en dat we alles moeten 
inzetten om dat op peil te houden en daar een goede school van te maken. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? De gehele raad en daarmee is de motie 
aangenomen.  
Motie 44, Inzet van mystery guest bij aanvraag bijstandsuitkering. Wie wil er een 
stemverklaring afleggen? 
 
De heer NEDERBRAGT: D66 zal deze motie steunen, maar vindt het wel belangrijk een 
paar kanttekeningen te maken. We willen dat er gewerkt wordt met goede, 
objectiveerbare criteria aan de hand waarvan de medewerkers die geobserveerd worden, 
beoordeeld worden. Verder is het ook van belang dat er bij het management van de 
medewerkers draagvlak is voor deze manier van monitoren. Anders bestaat het risico dat 
onderzoeken die worden gedaan in een lade verdwijnen. Het vraagt dus ook een bepaalde 
professionaliteit van de mystery guest. Tot slot zouden wij als het college met een 
voorstel komt, ook graag zien dat er een evaluatiemoment wordt meegenomen. 
 
De VOORZITTER: Wie stemt er voor de motie? Dat zijn D66, GroenLinks, SP, 
ChristenUnie, Trots, Actiepartij, CDA en PvdA en daarmee is de motie aangenomen. 
Motie 45, Visie op waaier internetsites. Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
 
De heer BLOEM: Wij steunen deze motie van harte. De motie is alleen niet volledig. Ik 
mis heel erg de tafel van X. Dat is de site die we hebben gemaakt om afval te scheiden. 
Daar komt niemand. Ik heb drie maanden geleden echt een hele goede tip gegeven hoe je 
kaarsen kunt recyclen. Niets meer mee gedaan. Volgens mij heeft het wel een hele hoop 
geld gekost, dus wij steunen deze motie van harte om efficiënter met sites om te gaan. 
 
De VOORZITTER: Wie stemt er voor de motie? Dat is raadsbreed en daarmee is de 
motie aangenomen. 
Motie 46, Subsidietoets wegbeheer.  
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De heer VISSER (ChristenUnie): Voorzitter, even voor het verslag. In de schema’s staat 
nog steeds de ChristenUnie als enige indiener, terwijl behoorlijk wat moties ook door 
anderen zijn mede-ingediend. 
 
De VOORZITTER: Oké. Wie wil er een stemverklaring afleggen? Wie steunt de motie? 
De raad met uitzondering van HartvoorHaarlem en de VVD en daarmee is de motie 
aangenomen. 
Motie 47, Schuldreductie afspraak = afspraak. Deze motie is ingetrokken. 
Motie 48, Goedhuurwoningen in Haarlem (bis). Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
 
De heer BLOEM: Wij steunen dit van harte en wij constateren met de ChristenUnie dat 
de corporaties hun werk niet doen. Als de markt daarbij kan helpen, graag. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt motie 48 (bis)? De raad met uitzondering van de VVD en 
HartvoorHaarlem. Vastgesteld. 
Motie 49, Digitaal participeren. Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
 
De heer BLOEM: Digitaal participeren is belangrijk om goed te regelen, maar de SP blijft 
wel aandacht vragen voor de mensen die niet digitaal kunnen participeren. We steunen 
deze motie desalniettemin. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Trots heeft alle moties van de ChristenUnie mede-
ingediend en wil bij dezen dan even zeggen dat deze echt fantastisch was. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? De raad met uitzondering van de VVD en 
HartvoorHaarlem. 
Motie 50, Meevallers meer inzetten voor schuldreductie. Wie wil er een stemverklaring 
afleggen? Wie steunt de motie? Dat zijn SP, ChristenUnie en Trots en daarmee is de 
motie verworpen. 
Motie 51, Bezuinigingen op raadscatering e.d. structureel. Deze motie is ingetrokken.  
Motie 52, Voorkom mensenhandel door strakkere regels. Wie wil er een stemverklaring 
afleggen? 
 
De heer VRUGT: Altijd een bijzonder belangrijk onderwerp geweest en dat zal het helaas 
voorlopig nog wel blijven. Er is er meer over gezegd. Wij scharen ons achter het 
argument dat dit straks wettelijk geregeld gaat worden en we kunnen ons niet in het 
totaalpakket vinden dat hier staat opgesomd. Dus, helaas kunnen we de motie niet 
steunen. 
 
De heer RIJSSENBEEK: Wat D66 betreft is mensenhandel een zeer serieus probleem en 
zeker in de prostitutie zorgt dat voor mensonterende omstandigheden. D66 vindt dat we 
de problematiek een beetje tekortdoen als we deze motie steunen. Enerzijds omdat een 
deel al nationaal wettelijk wordt geregeld, anderzijds omdat het weerbarstige materie is 
waarnaar we beter moeten kijken dan bij motie bij de Kadernota af te doen. 
 
De heer GARRETSEN: Wij hebben ongeveer dezelfde overwegingen als de heer 
Rijssenbeek. Onze conclusie is dat we de motie steunen. Wij vinden mensenhandel een 
ontzettend belangrijke zaak. 
 
De heer SMIT: Behalve het woord sympathiek zou ik ook het woord helaas bij de 
verboden woorden willen zetten. Wij steunen de motie. 
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De heer VAN DEN RAADT: En kleine correctie. Bij deze motie van de ChristenUnie 
waren we wel tegen dat hier inderdaad een wet aankomt. Daar wachten we nog even op. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat zijn SP, ChristenUnie en OPH en daarmee 
is de motie verworpen. 
Amendement 53, Onderzoek vervangingsinvesteringen cultuurpodia. Wie wil er een 
stemverklaring afleggen? 
 
De heer VISSER (CDA): Het CDA kan deze motie niet steunen omwille van de redenen 
die het college heeft aangegeven. Wij behouden ons wel het recht voor om nader terug te 
komen. Het gaat om heel veel geld en we willen toch iets meer weten van de inhoud van 
deze vervangingsvoorstellen. Dus wij komen erop terug om de discussie op een bepaalde 
manier open te breken. Maar nu zijn wij tegen.  
 
De heer VRUGT: De Actiepartij heeft bij meerdere kadernota’s en begrotingen exact 
hetzelfde punt aangehaald als de heer Visser terecht aansnijdt. Met andere woorden: zo 
sympathiek dat we deze motie uiteraard zullen steunen. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat zijn de SP, ChristenUnie, OPH, Trots en de 
Actiepartij en daarmee is de motie verworpen. 
Motie 54, Zwerfafval retour met premie. Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
 
De heer VAN DEN RAADT: Wij vonden dit zo mooi. Het leek een beetje op het idee van 
Trots om mensen korting te geven als ze meedoen aan het recyclen. Wij steunen dit van 
harte. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt deze motie? Dat zijn D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie, 
Trots en de Actiepartij en daarmee is de motie aangenomen. 
Motie 55 is vervangen door 55 bis; De laatste reddingsboei (bis).  
 
De heer DE JONG: Kan ik hierover even iets zeggen? De VVD wil gezien de 
beantwoording van de wethouder die volgende week een gesprek heeft met de 
reddingsbrigade deze motie nu intrekken, maar zij wil haar dan wel paraat houden om als 
motie vreemd in te dienen bij de raad van volgende week, zodat we dan alsnog in het 
openbaar met de wethouder voor het reces van gedachten kunnen wisselen over de 
bereikte resultaten. 
 
De VOORZITTER: Dat lijkt me prima. Formeel is het zo dat het eigenlijk in een 
commissiebehandeling aan de orde moet zijn geweest, maar dit is natuurlijk zo duidelijk 
aan de orde geweest dat we het als een commissie kunnen interpreteren. De Kadernota is 
eigenlijk soms ook een soort commissiebehandeling. 
Motie 56, Elke parkeergarage in Haarlem een snellaadstation voor elektrische auto’s. Wie 
wil er een stemverklaring afleggen? 
 
De heer DE GROOT: D66 is het met de VVD eens dat we zeker in de toekomst meer 
laadpalen in garages zouden moeten plaatsen. D66 kan zich echter ook vinden in de 
argumentatie van het college. Wij wachten de notitie dus af en steunen deze motie niet. 
 
De heer GÜN: We hebben eerder de toezegging gehad dat er meer energiezuinig gereden 
gaat worden door de gemeenten. Wij steunen overigens het initiatief in zoverre dat het 
een prima voorstel is maar wij kunnen ons totaal niet vinden in de dekking. Als u 
bijvoorbeeld gedacht had aan het potje mobiliteit, dan had het kwartje anders kunnen 
vallen. We steunen haar dus niet. 
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De heer VISSER (ChristenUnie): Wij zijn blij met een groene motie van de VVD. Toch 
zullen we de motie niet steunen omdat we vinden dat er een breder plaatje nodig is. Als 
uiteindelijk alle auto’s elektrisch worden, waar we naartoe willen, en elke parkeerplaats 
in de garage van zo’n paal voorzien zou moeten zijn, dan draait het om hele andere 
bedragen. Eigenlijk zou je moeten kijken of je het uit de businesscase van de garages 
zouden kunnen halen. We willen eerst meer toekomstgerichte visie en niet allemaal ad-
hocpaaltjes. Daarom steunen we de motie niet. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Volgens mij is de toekomstvisie elektrische palen in elke 
garage dus wij gaan de motie wel steunen. 
 
De heer BLOEM: Een jaar geleden heeft de SP ingestemd met het subsidiëren van 
scooters en groene daken. Achteraf denken we dat we er wat beter over na moeten denken 
over hoe dit soort zaken efficiënt aan te pakken. Dus we hebben spijt dat we dat toen 
gesteund hebben en we willen hier over een jaar niet staan en ook weer spijt hebben van 
het neerzetten van die laadpalen. Wij hebben dus iets meer geduld en we gaan niet 
voorstemmen. We wachten de voorstellen van de wethouder af. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat zijn de VVD, Trots en HartvoorHaarlem en 
daarmee is de motie verworpen. 
Motie 57, De wind in de zeilen houden. Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
 
Mevrouw CANNEGIETER: Wij zijn erg voor kansen grijpen als die er zijn en de VVD 
heeft dat met deze motie gedaan. We kunnen de motie van harte steunen en in aansluiting 
met de campers wordt de stad nog mooier voor de toeristen. 
 
De heer VISSER (CDA): Behalve de opmerking over de campers, idem de vorige 
spreker. 
 
De VOORZITTER: Wie stemt er voor de motie? Dat is de raad met uitzondering van de 
Actiepartij. 
Motie 58, Financieel cultureel pardon stichting Kunstlijn Haarlem. Deze motie is 
ingetrokken.  
Motie 59, Kwetsbare jongeren, ‘uitgezworven’? 
 
Mevrouw HUYSSE: Op basis van de toezegging van de wethouder willen we deze motie 
intrekken.  
 
De VOORZITTER: Motie 59 wordt nu ingetrokken. De Actiepartij is het daar ook mee 
eens? Goed.  
 
Motie 60, Heerlijk Haarlems drinkwater. Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
 
De heer BLOEM: Wij stemmen hiermee in maar de uiteindelijke uitwerking en hoeveel 
het gaat kosten, daarover gaan wij een heel zorgvuldige afweging maken. Water kun je 
ook gewoon vragen en je zou het gratis moeten kunnen krijgen. 
 
De heer SMIT: Eigenlijk hetzelfde als de SP. Wij stemmen wat schoorvoetend in, maar 
we willen vooral weten wat het gaat kosten. Dat was toch erg onduidelijk in de motie. Als 
het te duur wordt, zeggen we alsnog nee. 
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De VOORZITTER: Duidelijk. Wie stemt er voor de motie? Dat is raadsbreed. 
Aangenomen. 
Motie 61, Egelantier langer open. Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
 
De heer BLOEM: De SP ziet dit als een stap in de goede richting en de Egelantier moet 
openblijven wat de SP betreft. Langer open is in ieder geval de goede kant op. Wij 
stemmen in. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: We hadden al gehoord in de commissie dat de Popschool daar 
sowieso kon blijven in de Egelantier tot de zomer. Dan kan de rest toch ook blijven, lijkt 
mij. Ik vind de rest een doekje voor het bloeden want er moet echt een gedegen oplossing 
komen. In die zin steunen wij deze motie niet. 
 
De heer VAN HAGA: Dit is een half plan, maar ja, het is eigenlijk niet eens een plan. Je 
zou kunnen zeggen dat het beter is dan niets, maar bij wijze van symbool gaan wij toch 
tegenstemmen en we hopen vurig dat er nog een echt plan komt. 
 
De heer VRUGT: Het verpatsen van de Egelantier is natuurlijk een buitengewoon onzalig 
plan. Dus in lijn met vorige sprekers: het moet natuurlijk gewoon veel langer openblijven 
voor alles wat er nu in zit. Maar goed, dit is een stapje in die richting, dus daar kunnen we 
moeilijk tegenstemmen. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Wij vinden het doekje voor het bloeden ook mooi, omdat 
het na een tijdje rood wordt. We hopen dan wel dat het niet te lang duurt en we gaan 
voorstemmen. 
 
De heer SMIT: Wij stemmen voor gedachtig het feit dat er dan een aantal maanden langer 
de tijd is om een oplossing te vinden voor een nieuw gezamenlijk podium voor deze 
kleine instellingen. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat is de raad met uitzondering van de VVD en 
HartvoorHaarlem. Aangenomen. 
 
Motie 62, Fietsen als de auto staat te nietsen. Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
Wie steunt motie? Dat zijn D66, GroenLinks, SP, HartvoorHaarlem, ChristenUnie, Trots, 
Actiepartij, CDA en PvdA en daarmee is de motie aangenomen. 
Motie 63, Kappen met vroegtijdig kappen. Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Dat is natuurlijk ook gewoon echt voor de bühne. Het is 
staand beleid maar je moet je bijna vastpinnen aan de boom om die hier niet te laten 
kappen. Ik stem dus voor. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Wij zijn tevreden met de toezeggingen van het college 
plus dat het wat ons betreft niet helemaal valt uit te sluiten dat je soms toch kiest voor 
kappen omdat dan per saldo de plusjes toch opwegen tegen de minnetjes. Prima om je er 
voor in te spannen, maar deze motie gaat ons net iets te ver en de toezegging van het 
college is voldoende. 
 
De VOORZITTER: Wie stemt er voor de motie? De raad met uitzondering van de 
ChristenUnie. 
Motie 64, Leve de Leefstraat. Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
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De heer VAN DEN RAADT: Wij gaan hier tegenstemmen. We zijn zeer verbaasd dat bij 
het invoeren van de pilot voor betaald parkeren per minuut wordt gezegd dat het allemaal 
gedekt moet zijn, want anders gaat het kennelijk niet door en hier mag je een hele straat 
afzetten. Dat kan ook parkeerplekken en parkeerinkomsten kosten en dat mag kennelijk 
wel. 
 
De heer SMIT: Het is OPH niet duidelijk wat er met de straten rondom de Leefstraat 
gebeurt. Dan krijgen die alle auto-overlast. Wij vinden de motie dus onduidelijk en 
stemmen tegen. 
 
De heer VAN LEEUWEN: Eigenlijk is de analyse van D66 vrijwel hetzelfde als die van 
OPH. Omdat wij het initiatief toejuichen, zullen wij voorstemmen maar dan wel met de 
opmerking dat het in z'n totaliteit bezien moet worden, bijvoorbeeld de overlast voor de 
omringende straten. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Wij sluiten ons aan bij de stemverklaring van D66. Wij 
zien het wel als een kans als hier straks met bewonersvergunningen misschien ook 
openstaande plaatsen in garages kunnen worden opgevuld als er voldoende ruimte is. Ik 
zie bijvoorbeeld wel wat Leefstraten rondom de Cronjéstraat ontstaan. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? De raad met uitzondering van 
HartvoorHaarlem, Trots, OPH en de VVD en daarmee is de motie aangenomen. 
Motie 65, (Lokaal experiment onvoorwaardelijk) Basisinkomen. 
 
Mevrouw HUYSSE: Op basis van de toezegging zouden we deze motie willen intrekken. 
Wij hebben overleg gepleegd met ieder geval de indieners. 
 
De VOORZITTER: Ja, ja, dualisme. Goed, de motie is ingetrokken. 
Motie 66, Niet langer het vuilste jongetje van de klas. Wie wil er een stemverklaring 
afleggen? 
 
De heer BLOEM: Wij stemmen in met deze motie maar we blijven ons wel zorgen 
maken, zeker als het woord wordt genoemd: Diftar. We willen niet dat de rekening voor 
onze slechte afvalscheiding terechtkomt bij de zwakkeren in deze samenleving, dus we 
steunen deze motie maar houden de uitvoering sterk in de gaten op dat vlak. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Dit leek ook een beetje op dat fantastische plan van Trots 
natuurlijk. Wij zijn zeer voor gedifferentieerde tarieven. We begrijpen ook eigenlijk niet 
waarom je in Haarlem als afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishouden 340 euro 
betaalt terwijl het maar 190 euro kost. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat is de raad met uitzondering van de VVD en 
HartvoorHaarlem. Vastgesteld. 
Motie 67, Stadslandbouw, doe het nou. Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
 
Mevrouw CANNEGIETER: D66 zou liever zien dat als er stadslandbouw wordt 
ontwikkeld, dat dat niet voor een project of een persoon beschikbaar zou moeten zijn, 
maar voor alle Haarlemmers. Als deze motie het initiatief breder had gepresenteerd, 
platform Haarlem groener bijvoorbeeld, dan zou het wat D66 betreft beter passen. Verder 
geven we de ruimte aan de wethouder om het een en ander rond de consequenties voor de 
belastingen uit te zoeken. We steunen de motie niet, maar we begrijpen dat met dit 
initiatief vooruitgelopen moet worden en we willen graag in de commissie Ontwikkeling 
verder praten over deze kwestie. 
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De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat zijn GroenLinks, SP, ChristenUnie, 
Actiepartij, CDA en PvdA en daarmee is de motie aangenomen. 
Motie Toerisme voedt de cultuurwortels (bis). Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
Wie steunt de motie? Dat zijn GroenLinks en de Actiepartij en daarmee is de motie 
verworpen.  
Motie 69, Vergroot de hoop.  
 
Mevrouw HUYSSE: Wij willen deze motie ook intrekken omdat we inmiddels 
geconstateerd hebben dat Spaarnelanden hiermee heel voortvarend aan de slag is gegaan 
en sinds vorige week een inzamelpunt heeft voor taxussnoeisel. 
Motie 70 Parkeergarage Koepel SAMEN DOEN met NedTrain (bis). Wie wil er een 
stemverklaring afleggen? 
 
De heer VISSER (CDA): Helaas kan het CDA niet instemmen met deze motie om 
formele redenen, namelijk de dekking. We complimenteren de wethouder wel met zijn 
bijdragen over dit onderwerp, maar wat betreft de inhoud van de rest van de motie 
ondersteunt het CDA de tekst volledig. 
 
Mevrouw CANNEGIETER: D66 is erg voor de ontwikkeling van parkeergarages en 
natuurlijk vinden wij het belangrijk dat partijen worden geholpen en vooruitlopend op de 
ontwikkelingen van de Koepel dat die garage wordt gerealiseerd. Natuurlijk hebben we er 
als stad groot belang bij dat er ook voor dit deel van de stad goede parkeermogelijkheden 
komen. De motie van HartvoorHaarlem kent wat betreft D66 een zwak punt en dat is 
inderdaad het geld. HartvoorHaarlem vindt dat de gemeente moet meebetalen aan de 
garage en dat kunnen we niet, want we hebben het geld gewoon niet. De oplossing die 
HartvoorHaarlem hiervoor biedt, vinden wij vergezocht en bovendien onnodig. NedTrain 
en de Rijksgebouwendienst, de toekomstige ontwikkelaar eigenlijk, kunnen de garage 
prima zelf bekostigen en exploiteren. We steunen de motie dus niet. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Ik kom later nog met een motie Gelijke behandeling van de 
raad en nu ik dit hoor zal het even het stukje voorlezen dat er ook bij hoort. De heer Fritz 
heeft op de eerste dag gezegd dat het gebruik is om ideeën bij de Kadernota neer te 
leggen want dan hoef je geen dekking aan te geven en dan kan het uit de reserves. 
Gisteren deed GroenLinks daartoe ook een poging en die werd afgeschoten en nu horen 
we weer geen dekking, geen dekking. Je kan me de boom in. Geen dekking? Wij gaan 
gewoon voorstemmen. 
 
De heer SMIT: Ik denk dat hier sprake is van het vragen van een klein bedrag dat niet 
direct uitgegeven hoeft te worden maar dat vooral aangeeft dat je als gemeente Haarlem 
hier een positie inneemt en je belangen erkent. Als je dat doet met de stadsarchitect, dan 
denk ik dat je hier een toegevoegde waarde hebt. Volgens mij is dat de teneur van deze 
motie en die ondersteunen wij van harte. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat zijn SP, HartvoorHaarlem, ChristenUnie, 
OPH, Trots, Actiepartij en de VVD en daarmee is de motie verworpen. 
De Motie 71, Klimaatzaak: Werk aan de winkel. Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
Wie steunt de motie? Dat is de raad met uitzondering van de VVD en HartvoorHaarlem. 
Vastgesteld. 
Motie 72, Betrokken fiducie in Rosenstock Huessy. Wie wil er een stemverklaring 
afleggen? Wie steunt de motie? Dat zijn SP, GroenLinks en de Actiepartij en daarmee is 
de motie verworpen. 
Motie 73, Zoek ruimte voor nieuwe scholen.  
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De heer VISSER (ChristenUnie): Ik wil deze motie intrekken en mogelijk komt deze 
motie in een gewijzigde vorm terug bij de volgende raadsvergadering.  
 
De VOORZITTER: Dat is goed.  
Motie 74, Onderzoek Botermarkt fietsmarkt.  
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Deze motie trek ik in. Ik ben tevreden met de 
toezegging van wethouder. 
 
De VOORZITTER: Prima. 
Motie 75, Minder beleidsstukken door een omgevingsvisie. Wie wil er een 
stemverklaring afleggen?  
 
Mevrouw KLAZES: Wij hebben de wethouder de toezegging horen doen dat hij voortaan 
de visies integraal zal benaderen en dan is er voor ons niet langer een noodzaak om deze 
motie te steunen. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat zijn SP, ChristenUnie en de Actiepartij en 
daarmee is de motie verworpen. 
Motie 76, Het plafond geldt voor alle investeringen. Wie wil er een stemverklaring 
afleggen? Wie steunt de motie? Dat zijn SP, HartvoorHaarlem, ChristenUnie, OPH, 
Trots, Actiepartij en VVD en daarmee is de motie verworpen. 
Motie 77, Gelijke behandeling ook in de raad. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Voorzitter, u zag mijn frustratie daarnet al. Ik wil deze 
motie intrekken. 
 
De VOORZITTER: Prima. U kunt altijd uw suggesties meegeven aan het presidium. 
Motie 78, Minder schorsen, meer openbare en transparante democratie. Wie wil er een 
stemverklaring afleggen? 
 
De heer VAN DEN RAADT: U ziet dat er allemaal goede punten in staan en dat de 
coalitiepartijen onderling gaan schorsen. Dat was mij ook een doorn in het oog. Ik hoop 
dat we hierover een keer in de commissie kunnen praten. Ik trek deze motie terug. 
 
De VOORZITTER: Goed. 
Motie 79, Pilot hier, pilot daar, maar beste pilot stelt u zich eens voor en zien we u nog 
terug. Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
 
De heer BLOEM: Ik vind het wel een hele goede motie, want we pilotten wat af hier in de 
gemeente en het begint een beetje een langspeelplaat te worden. We stellen van tevoren 
nooit goede criteria vast en wanneer iets wel of niet slaagt. Wij steunen deze motie dan 
ook van harte. 
 
De heer SMIT: Ook OPH steunt de motie want het is precies wat de heer Bloem zegt. Wij 
hebben verschrikkelijk veel pilots hier, we starten ermee, spelen ermee, we weten soms 
de uitkomst niet. Strakke spelregels ontbreken bij de pilots en het wordt tijd dat die er 
komen. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Wij stellen een pilot voor om de pilots aan strakke 
criteria te laten voldoen. Nee, wij steunen de motie maar het eerste deel van het dictum 
van geen enkel voorstel met een pilot meer voor te leggen, nou, als het college met een 
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geweldige pilot de komende maanden komt en als die notitie dan nog niet klaar is, dan 
zullen we het op zich wel steunen. 
 
De heer VAN LEEUWEN: Een ander geluid, een ander geluid van D66. Wij zijn voor 
pilots, wij zijn voor experimenten. Onze samenleving gaat steeds sneller en wij vragen 
hier met elkaar daarop adoptief te reageren. Voor ons is het zo dat een pilot waarbij we 
vooraf als raad de kaders vaststellen en waarbij we het dan later een slechte evaluatie 
vinden, dat we dat dan echt zelf met z’n 39’en in de hand hebben. Dus wij zijn voor pilots 
waarbij wij als raad de kaders vaststellen. Wij zijn dus tegen deze motie. 
 
De heer VAN DRIEL: Bij het lezen van de titel haakte ik al af. Toen heb ik toch een 
poging gedaan het nog een keer te lezen en daarna nog een keer, maar ik begrijp de motie 
nog steeds niet. Wij stemmen dus tegen. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat zijn SP, ChristenUnie, OPH en Trots en 
daarmee is de motie verworpen. 
Motie 80, Houdt de wensenlijst in het vizier. Wie wil er een stemverklaring afleggen? 
Wie steunt de motie? Dat zijn D66, GroenLinks, ChristenUnie, OPH, CDA en de PvdA 
en daarmee is de motie aangenomen. 
Motie 81, NLMP Geen gelul, Inge Crul fair-playbokaal. Wie wil er een stemverklaring 
afleggen? 
 
De heer AYNAN: Via onze capabele en aimabele voorzitter willen wij de indieners 
complimenteren met deze prachtige motie. Deze motie gaat over een prijs om de sfeer in 
de raad te verbeteren. Dat is wel een punt. Ik wil graag melden dat wij aan het begin van 
de avond een zak Engelse drop hebben laten rondgaan. Daarom zullen we uiteraard de 
motie steunen. Dat wilde ik even benadrukken. En ik ben de complimenten aan de griffie 
vergeten, voor de organisatie, voor onze collega-raadsleden.  
 
De VOORZITTER: Als die vikinghelm nog naar binnengebracht wordt, dan zetten we 
hem vanavond nog op het hoofd van de heer Aynan. Nog meer stemverklaringen? 
 
Mevrouw LEITNER: Ik kondig hierbij aan dat mijn fractie hierover hoofdelijk zal 
stemmen. 
 
De heer VRUGT: Aangezien mijn oud-collega hier nu genoemd wordt daar waar zijn 
onze chante de reflection vorm geeft, kunnen wij natuurlijk onmogelijk niet instemmen 
met dit fantastische voorstel. 
 
De heer VISSER (CDA): Als er een klassement bijgehouden moet worden, dan stelt het 
CDA zich voor dat wij daarmee de griffie niet gaan opzadelen. Als de jonge en 
enthousiaste collega’s dit initiatief willen toepassen, dan moeten zij warempel zelf aan het 
werk en niet gemakkelijk anderen aan het werk zetten. Dus graag zelf bijhouden. Als u 
dat doet, zijn wij nieuwsgierig naar de uitslag en dan steunen wij de motie. 
 
De heer SMIT: De woorden van de heer Visser aanvullend en dat doe ik ook omdat u mij 
in de vorige raadsvergadering terechtwees omdat ik tot twee keer toe onze oud-collega 
Inge Crul aanriep, steunen wij dus de motie. Zij staat mij zeer na. En het moet natuurlijk 
niet de taak van de griffie zijn om mij nu weer twee punten extra te geven. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Voorzitter, het is bijna 23.00 uur en volgens mij zouden we 
dan stoppen. Het duurt allemaal veel te lang. Ik begrijp ook niet welke ambtenaar binnen 
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dit college dit allemaal goedkeurt. Ik ga tegenstemmen, want ik merk dat we gewoon al 
veel te veel moeite hebben om de normale regels te handhaven. 
 
De heer VISSER (ChristenUnie): Wij steunen deze motie van harte, maar we sluiten ons 
wel aan bij de kritiek van het CDA. Het zal OPH wel aanspreken maar wij stellen voor 
dat deze prijs voortaan wordt uitgereikt door de raadsnestor. 
 
Mevrouw KLAZES: Ik houd het heel kort. Wij vinden ook dit een heel aimabele motie. 
We zullen die zeker steunen. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat is de raad met uitzondering van de VVD 
op één lid na, mevrouw Sterenberg, HartvoorHaarlem, de D66-fractie met uitzondering 
van de heer Mohr, mevrouw Leitner, de heer Van Leeuwen en de heer De Groot en 
daarmee is de motie aangenomen. 
Motie 82, Stadhuis als duurzaam lichtend voorbeeld. Wie steunt dit? Daar kan toch 
niemand op tegen zijn? 
 
De heer SMIT: U vroeg even niet naar een stemverklaring. U moet niet zeggen dat 
iedereen dat steunt, want je kunt redenen hebben het niet te steunen. 
 
De VOORZITTER: Ik word helemaal gallisch van al die stemverklaringen. Sorry hoor, 
dat is tien strafpunten geloof ik. Ik heb mezelf herpakt. Wie wil er een stemverklaring 
afleggen? 
 
De heer SMIT: Ik vind dat deze motie iets te vroeg komt, want je moet geen voorstel nu 
al afdwingen. Je moet kijken wat de voor- en nadelen zijn van een complete vervanging. 
Dat wilde ik alleen maar even zeggen. 
 
De VOORZITTER: Wie steunt de motie? Dat is de raad met uitzondering van de VVD, 
OPH, HartvoorHaarlem en Trots. Vastgesteld. 
Dat waren alle moties. Fantastisch. Een moment, want nu moeten we nog even naar het 
raadsbesluit. Het bestaat uit negentien punten. Is er nog iemand die daarover een 
stemverklaring wil afleggen? 
 
De heer GARRETSEN: Wij zijn tegen een aantal punten uit het collegevoorstel. Punt 6 
steunen we niet; punt 9 niet; punt 10 niet en ook punt 11 niet. Dus wij stemmen tegen de 
hele Kadernota. 
 
De heer DE JONG: Wat de VVD-fractie betreft is deze Kadernota ambitieloos en 
visieloos. Deze Kadernota ontkent de realiteit en de uitdaging waarvoor deze stad staat. 
Met deze Kadernota roept u ellende over uzelf af en u schuift die voor u uit. Wij stemmen 
tegen werkelijk alle besluitpunten die met de Kadernota samenhangen. 
 
De heer FRITZ: Evenwicht, het gaat de PvdA om evenwicht tussen het op orde brengen 
van de financiën, het omlaag brengen van de schuld en onze stad sociaal houden. Dat 
wordt met deze Kadernota gerealiseerd en daarom steunen wij deze Kadernota. 
 
De heer SMIT: De woorden van de SP aanvullend ondersteunen we dezelfde punten niet 
die door de SP worden genoemd en we onderschrijven ook de woorden van de VVD. Er 
moet nog heel veel gebeuren en er moet nog heel veel water door de Rijn voordat we een 
sluitende meerjarenbegroting hebben en dat betekent dat we wachten op de voorstellen 
die straks in de begroting worden aangereikt en dat we nu niet kunnen instemmen met de 
Kadernota. 
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De heer VISSER (ChristenUnie): Alles afwegende zullen we de Kadernota wel steunen, 
hoewel het college heel wat huiswerk heeft gezien alle p.m.-posten en ook gezien de 
tegenvaller van de Meicirculaire. Ik hoop echt dat de wethouder minimaal dit jaar die 
miljoen euro haalt, ondanks die tegenvaller van 3 miljoen euro. Ik daag het hele college 
uit deze zomer nog een extra stapje te zetten wat betreft schuldreductie en met voorstellen 
te komen. 
 
Mevrouw LEITNER: Wij kijken terug op een enerverende behandeling van de Kadernota 
deze week. Wij vinden dat er een gebalanceerd voorstel ligt. We zien uit naar de 
voorstellen van het college na de zomer. We stemmen in met deze Kadernota en we 
willen in ieder geval iedereen in de raad en in het college bedanken voor de inzet, ook de 
ambtenaren en alle betrokkenen. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik vind dat er helemaal geen gebalanceerde afwegingen 
worden gemaakt. Er worden heel rare besluiten genomen. Ik vind het heel erg jammer dat 
cultuur en economie zo weinig plaats heeft gekregen in deze Kadernota. Er zijn 
verschillende punten waarin ik me echt niet kan vinden, dus ik steun deze Kadernota niet. 
Ik geef u veel moed en doorzettingsvermogen om het eind van het jaar op een goede 
manier te bereiken. 
 
De VOORZITTER: Mag ik dan vragen wie instemt met de Kadernota? Dat is de raad met 
uitzondering van de SP, HartvoorHaarlem, OPH, Trots en de VVD en daarmee is die 
aangenomen en vastgesteld.  
Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze raadsvergadering, maar niet 
zonder de nestor van deze raad het woord te geven  
 
De heer VISSER (CDA): Zeer gewaardeerde collega’s, een kort woord inderdaad. Elke 
dag even wat aantekeningen maken en ze uiteindelijk ze weer wegdoen, want alles wat ik 
nu noem, heeft vanavond plaatsgevonden. Toch nog even naar de historie kijken. De 
graven van Holland kijken op ons neer. Ze hadden het vroeger niet gemakkelijk, want als 
ze geld nodig hadden, dan moesten ze gaan rondreizen, steden bezoeken, en ze moesten 
een bede doen aan de stadsbesturen. De stadsbesturen waren daar lang niet altijd blij mee 
en regelmatig kregen de graven dan ook nul op het rekest. Dan moest stormerderhand de 
stad genomen worden en dan ontstaan er allerlei geschiedkundige feiten en 
gewelddadigheden. Andere tijden natuurlijk. Nu gaat het blijkbaar toch gemakkelijker 
want Den Haag stelt zo haar eigen kaders en vervolgens voordat we het weten, komen we 
een paar miljoen euro tekort. Tijden veranderen. Toch jammer dat het op deze manier 
gaat. Wat wint er dezer dagen? Dezer dagen wint de familiecultuur in onze raad. We 
hebben regelmatig in de afgelopen twintig jaar wel onderzoeken gehad en die gingen dan 
om het college, het presidium, de raadsleden te onderzoeken. Er was allemaal geld voor 
blijkbaar. En vervolgens kwam daar altijd de conclusie uit: familiecultuur. Wanneer blijkt 
dat? Dat bleek vooral vanavond, want dan zijn we bijna klaar, we zitten in die lekkere 
stoelen, de burgemeester is in topvorm, hij heeft een paar goede grappen verteld en 
daarom hebben we allemaal uitbundig gelachen. We hebben op de tafel geslagen. Ik heb 
de beste natuurlijk opgeschreven en dat waren de witte overhemden van de VVD. Ik kan 
het ook niet helpen, maar die paste fantastisch in die motie. Wat ook een hele leuke was 
van de burgemeester was van Spijkerman en de camper. Wie weet of je daarvoor dan een 
vergunning krijgt, want je weet, je mag er niet wonen. Toch wel een hoogtepunt in onze 
raadsgeschiedenis is het feit dat er iets gebeurd is, wat nauwelijks eerder gebeurd is, 
namelijk een PvdA die verdeeld stemt. Het is voor het CDA een eer dat het een motie van 
het CDA was, een poepmotie, en vervolgens leidt dat dan tot verdeeld stemmen. En een 
zin die heel vaak langskwam dezer dagen en die werd serieus bedoeld door iedereen, was 



   

 

25 juni 2015 72  
 
 
 
 
 

dat iedereen vond dat we serieus naar de financiën moesten kijken. Dat was geen 
verrassing voor ons. Wij moeten serieus naar de financiën kijken. Die zin kwam zo vaak 
voor in de interrupties en in de bijdragen, dat ik ‘m opgeschreven heb. Zelf heb ik het 
idee dat het college wel serieus naar de financiën moet kijken, want ‘vriend’ en ‘vijand’ 
in deze raad hebben het college uitgelegd dat er wel wat wordt verwacht. En de 
wethouder van Financiën heeft ook aangegeven wat zijn streven is, namelijk 2015 
sluitend krijgen naar aanleiding van de Meicirculaire. Dat wordt wat, dat wordt wat. Wat 
ook wel anders was dan anders bij deze Kadernotabehandeling, was de eerste termijn van 
de raad. Toen maakten we warempel wat debat mee, niet alleen richting wethouder. Die 
kon op een zeker moment toch wel even rustig gaan zitten en hij ging ook regelmatig 
even zitten, maar er werd gepingpongd met debat. Later werd dat minder, maar het pleit 
ervoor dat meer mensen hebben meegedaan. Dat is netjes. De financiële opgave ligt er 
voor ons allemaal. We hebben wel wat spottend en hier en daar wat badinerend gedaan 
over fracties die dan wel heel hard aan de slag willen met bezuinigingen. Natuurlijk 
meteen de vraag: hoe doe je dat dan? Politieke spelletjes worden gespeeld; de 
rolverdeling wordt uitmuntend ingevuld, zo werkt het nu eenmaal. Maar ik neem aan dat 
we met z’n allen, elke fractie, een bijdrage proberen te leveren aan de 
bezuinigingsproblematiek. Niet om het college te helpen, maar om de gemeente Haarlem 
te helpen. Want daarom gaat het. In het rollenspel dat de oppositie grotendeels tegen de 
Kadernota stemt, is dat volstrekt logisch. Zeker de VVD was bijzonder consistent in haar 
bijdragen zonder de andere partijen tekort te doen. Twee hardnekkigheden in de 
terminologie. Bij de ene is er zo langzamerhand kans dat die achter de rug is. Jarenlang 
hebben we met z’n allen volgehouden dat de lijfspreuk van Haarlem ‘de deugd heeft het 
geweld overwonnen’ en ondanks bijdragen van Latinisten over de vertaling, bleef dat een 
hardnekkig fenomeen. Vanavond hebben we wel degelijk de juiste vertaling gehoord. 
Moed heeft het geweld overwonnen. Er is één herdenkingsteken dat de Tweede 
Wereldoorlog herdenkt en wie van u weet op welk gedenkteken deze term juist vertaald 
staat? Dat is het Reinaldaparkmonument voor de koopvaart, voor de herdenking van de 
slachtoffers. Daar staat het inderdaad: moed heeft het geweld overwonnen. Warempel. 
Een andere die maar niet uitroeibaar is, is die verdraaide Kaatsbaan. Dames en heren, het 
is geen Kaatsbaan, het was nooit een Kaatsbaan en het zal ook nooit een Kaatsbaan 
worden. Het is de voorloper van het tennisspel. Het is een tennisbaan. Daarom zijn die 
Engelsen er ook zo tuk op om er rond te kijken. Onze Nederlandse mensen zijn als het 
ware geïnfecteerd door Engelsen die daar helemaal gek op zijn. Het is een tennisbaan en 
misschien is het woordje Kaatsbaan nu uitgestorven. De college-auto, ja de college-auto 
wordt een oldtimer. Burgemeester, bereid u zich daar maar op voor. Wie weet wat straks 
weer de belastingvoordelen zijn bij oldtimers. Dan moet u daarin maar vooral blijven 
rijden. Ik denk nu even associatief aan de overleden wethouder Van Velsen die wel 
toertjes maakte met raadsleden in zijn fantastisch oude Fordje. Ik zie u daarin ook wel 
rondrijden. Tot slot, voorzitter, nog twee opmerkingen. Welke Engelse term zal nog wel 
een poosje blijven hangen? Triggermoney natuurlijk. Hoewel sommigen triggergeld 
zeiden. Dan zijn we met ongelooflijk slordig taalgebruik bezig. Is het nu triggermoney als 
je consequent bent? Wij maken er dan weer triggergeld van. En die must haves en nice to 
haves? Alsjeblieft eruit laten. En een mystery guest? Hoe durf je het op te schrijven? 
Laten we die poging nu maar even proberen te doen. Ik heb een aantal strepen gezet van 
opmerkingen die ik niet moet maken, want die zijn te politiek. Helaas.  
Tot slot even de serieuze noot. Wij weten allemaal natuurlijk dat onze collega Hendrikje 
van der Smagt ziek thuis is en ik stel voor dat wij haar nu de hartelijke groeten doen. Wie 
weet luistert ze. En als u een roffel wilt geven, dan is het nu het moment. Dank u wel. Die 
is voor jou, Hendrikje. Wij moeten ook meeleven met mevrouw De Leeuw die hier wel 
zit, maar haar man is erg ziek en de kansen zijn werkelijk heel slecht. Sterkte ermee en 
knap dat je er bent. Maar het gaat niet goed. De afloop is bekend. 
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Mevrouw DE LEEUW: Dank je wel. 
 
De heer VISSER (CDA): Dank je wel iedereen voor de sfeer van deze dagen. Zo nu en 
dan pittig, maar volgens mij was dit wel te hachelen. Ik ga nu de burgemeester citeren: 
nog een stemverklaring te gaan. En wat roept de burgemeester? Ik heb het helemaal 
gehad. Nog een stemverklaring gehad. Hartelijk dank voor deze dagen en alle mensen 
eromheen, uiteraard hartelijk dank. 
 
 
 SLUITING 
 
De VOORZITTER: Ik zou zeggen, tien punten voor de nestor. De vergadering is 
gesloten. [23.10 uur] 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van ………… (in te vullen door de griffie) 
 
 
 
 
Griffier     Voorzitter 


