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Afwezig: de heer J.J. Visser (CDA) 
 
1. OPENING 
 
De VOORZITTER: Ik open de raadsvergadering. Hartelijk welkom allemaal. De 
mededelingen. De nestor van de raad, de heer Jur Visser, is afwezig omdat hij vandaag 
met pensioen is gegaan en dat is hij aan het vieren. Dat kunnen we ons voorstellen. 
 
2. VRAGENUUR 
 
MONDELINGE VRAGEN SP OVER SCHOUWTJESLAAN 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Er zijn vragen van de SP over verkeersmaatregelen 
Schouwtjeslaan. Wie mag ik het woord geven. De heer Bloem. 
 
De heer BLOEM: Ik kan het heel kort houden. Deze vragen waren bedoeld als inleiding 
bij motie Vreemd die zou komen omtrent Schouwtjeslaan. Het is een heel intensief proces 
geweest om daar de gelden voor de verbetering van de verkeersmaatregelen nog dit jaar 
te besteden. De uitkomst was goed, maar eigenlijk hadden de bewoners graag gezien dat 
er ook zebrapaden kwamen. Ook na het lezen van het argument van de politie vindt de SP 
nog steeds dat zebrapaden daar op hun plek zijn. Dat gezegd hebbende, merk ik dat 
hiervoor geen draagvlak is bij andere partijen in de raad, dus heb ik er geen vragen over 
te stellen en leg ik mij neer bij het goede resultaat dat nu is geboekt en zal ik ook geen 
motie indienen. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dank u wel. 
 

  
 
CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE 
HAARLEM OP DONDERDAG 30 JUNI 2011 OM 17.00 UUR 
  
 
 
 
DD 
   

 

  
 
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE 
HAARLEM OP DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015 OM 20.30 UUR 
 
Vastgesteld in de vergadering van 17 december 2015 
 

 

 



   26 november 2015 2  
 
 
 
 
 

MONDELINGE VRAGEN TROTS HAARLEM OVER FIETSPAD WESTERGRACHT 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dan Trots over het fietspad Westergracht. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Over de Westergracht hebben we allemaal gehoord dat er 
zo veel mogelijk gezonde bomen niet gekapt zouden worden. Dat gebeurt nu wel. Er 
zitten ook monumentale bomen tussen. Ook is er gezegd dat er geen fietspad van asfalt 
langs de bomen gelegd zou kunnen worden. Dat gebeurt nu wel. De vraag van Trots 
Haarlem is: Is er bij dat fietspad van asfalt vlak naast de bomen worteldoek gebruikt? Dat 
is niet zo’n heel interessante vraag. Maar de meest interessante vraag is: Beste wethouder, 
kunnen we dit nu niet anders doen en kunnen we niet van u een toezegging krijgen dat we 
hier gewoon in de commissie nog eens over spreken en dat we misschien een mooi 
compromis kunnen sluiten waarbij bomen die gewoon gezond zijn, bewaard blijven? 
Dank u wel. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Mevrouw Sikkema. 
 
Wethouder SIKKEMA: Het is in de commissie Beroep en Bezwaar geweest. De 
bezwaren zijn daar ingediend en daar is een advies op gekomen. Het college heeft dat 
advies overgenomen. Het advies met de argumenten wordt ter informatie naar u 
doorgestuurd en u bent natuurlijk vrij om dat te agenderen. 
 
MONDELINGE VRAGEN TROTS HAARLEM OVER ONAFHANKELIJKHEID 
BEROEP EN BEZWAARCOMMISSIE 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dan vragen van Trots over de onafhankelijkheid van de 
commissie Beroep en Bezwaar. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Er is een procedure geweest bij de commissie Beroep en 
Bezwaar. Daar zijn wat dingen fout gegaan. Ik begrijp dat er een paar e-mails heen en 
weer zijn gestuurd om wat onduidelijkheden op te lossen. Maar onze vraag blijft toch: 
Hoe onafhankelijk is de secretaris van de commissie Beroep en Bezwaar als dat een 
ambtenaar is en hij of zij collega’s tegenover zich krijgt? 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: De commissie Beroep en Bezwaar is een onafhankelijke 
commissie en dat geldt ook voor de secretaris. 
 
MONDELINGE VRAGEN TROTS HAARLEM OVER BRANDKRANEN EN 
LEIDINGEN 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Een vraag van Trots over brandkranen en leidingen. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Ik lees in de krant dat de gemeenten Haarlem, Zandvoort, 
Velsen en Bloemendaal een schikking hebben getroffen met PWN. Er is eigenlijk 
jarenlang onduidelijkheid geweest. Het is alsof je een auto koopt met een 
onderhoudscontract, maar dat dan de koper niet wil betalen. De vraag van Trots Haarlem 
is: Is het onderhoud wel uitgevoerd aan de waterleidingen? 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dat is niet altijd helemaal duidelijk geweest. Het heeft 
onderdeel uitgemaakt van de beschikking. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Kunnen wij dan de schikking ter inzage krijgen? 
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Burgemeester SCHNEIDERS: Ja. Dit waren de vragen. 
 
3. VASTSTELLEN AGENDA 
 
De VOORZITTER: Bent u het eens met agendapunt 3, het vaststellen van de agenda? Wil 
iemand iets opwaarderen, afwaarderen? Nee? 

 
4. BEKRACHTIGEN/OPHEFFEN GEHEIMHOUDING 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Er is in deze vergadering geen voorstel te doen ten 
behoeve van de bekrachtiging of opheffing van de geheimhouding. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik had eigenlijk nog een stuk willen aanmelden bij de vorige 
vergadering. Dat gaat namelijk over een commissieverslag van de commissie Bestuur uit 
2007, van 10 mei. Dat was een besloten vergadering en er staat helemaal niets onoorbaars 
in, dus graag dat geheim opheffen. Dan kan dat dossier compleet worden gemaakt. Ik 
denk dat de griffier wel weet waar het over gaat. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Ik denk dat we dat maar even op een andere manier 
moeten doen. 
 
5. VASTSTELLEN ONTWERPNOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 

29 OKTOBER, 9 EN 11 NOVEMBER 2015 
 
De VOORZITTER: Wil iemand hier iets over zeggen? Nee? 
 
 
  HAMERSTUKKEN 
 
6. HERSTELBESLUIT BESTEMMINGSPLAN 

KONINGINNEBUURT,PARTIËLE HERZIENING 2014 EX ARTIKEL 6:19 
AWB 

7. AFSLUITEN VAN GRONDEXPLOITATIE 
SCHEEPMAKERSKWARTIERFASE 1 (COMPLEX 113) 

8. AFSLUITEN GRONDEXPLOITATIE LAND IN ZICHT 
9. INTREKKEN VAN DE BIJZONDERE 

SUBSIDIEVERORDENINGSPORTACCOMMODATIES EN DUURZAME 
SPORTVOORZIENINGEN 

 
Burgemeester SCHNEIDERS: Deze zijn allemaal vastgesteld. 
 

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 
 

10. RAPPORT VAN BEVINDINGEN REKENKAMERCOMMISSIE, 
ONDERZOEK EFFECTIVITEIT VAN HET LEEGSTANDSBELEID 

 
Burgemeester SCHNEIDERS: Wie een stemverklaring? De heer Bloem. 
 
De heer BLOEM: De SP is de Rekenkamer erg dankbaar voor het werk dat is geleverd. 
Wij ondersteunen de oproep voor een integraal plan als het gaat om leegstand. De nood 
voor met name sociale huurwoningen is erg groot. Wij weten dat het college dat wel 
efficiënt gaat oppakken en natuurlijk ook de moties die zijn aangenomen bij de begroting 
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van de PvdA daarin meeneemt, zodat we echt integraal met een goed plan die leegstand 
aan gaan pakken. We stemmen daarmee in. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: De heer Berkhout. 
 
De heer BERKHOUT: Ook wij zijn erg bij met dit Rekenkamercommissie-onderzoek, 
zeer verhelderend. Eigenlijk geeft de motie van de Actiepartij ´Rotte kiezen gevuld´, 
zoals tijdens de begroting ingediend, perfect invulling hieraan. We zien dan ook het 
zogenaamde vlekkenplan zo snel mogelijk of begin volgend jaar tegemoet. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Anderen? De heer Vrugt. 
 
De heer VRUGT: Dat heeft de heer Berkhout natuurlijk al prachtig verwoord. Niet voor 
niets hebben we natuurlijk die motie aangenomen bij de begroting. Fantastisch werk van 
de Rekenkamercommissie, wederom zou ik willen zeggen, op een zo belangrijk 
onderwerp waar we al jaren raadsbreed om vragen. Dus ik zou zeggen, ga zo voort. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: De heer Van den Raadt. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Trots Haarlem gaat voorstemmen. Wij willen een snelle 
afhandeling van de leegstand van winkels en woningen en een snellere doorstroming. Om 
dit te kunnen realiseren, denken wij als Trots Haarlem zijnde dat het opdelen van winkels 
en studio’s, kleinere ruimten en lagere huren nuttig kunnen zijn. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Verder geen stemverklaringen? Dan is dit vastgesteld. 
 
11. AANPASSING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING COCENSUS 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: De heer Garretsen. 
 
De heer GARRETSEN: Mijn fractie zal met de grootst mogelijke tegenzin voorstemmen. 
Waar komt die tegenzin vandaan? Er zijn twee redenen. Wij zijn, en ik dacht de hele raad, 
voor een zo groot mogelijke macht van de raad. Dus wij hadden voorkeur gegeven aan 
een bedrijfsvoeringsregeling. Verder hebben wij bezwaren tegen hoe de bezwaarregeling 
nu in elkaar zit. Dat wordt volstrekt gedelegeerd aan Cocensus. Als er bijvoorbeeld 
bezwaren zijn tegen belastingvorderingen van de gemeente Haarlem, dan moet de 
gemeente dat doen en zeker in beroepszaken. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Anderen? De heer Van den Raadt. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Eigenlijk heeft Trots Haarlem dezelfde onderbouwing als 
de SP, maar wij concluderen dan dat we gaan tegenstemmen. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Anderen? Dan is het bij dezen aangenomen, met 
inachtneming van de stemverklaring van de beide heren. 
 
12. AFSLUITEN GRONDEXPLOITATIES TRANSFORMATIEPROJECTEN 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: De heer Bloem. 
 
De heer BLOEM: Zoals ook al in de commissie aangegeven, is de SP absoluut niet blij 
met de manier waarop dit is opgepakt. Al tijden vragen wij om een goede notitie, niet het 
doorsturen van een handreiking. En nu worden net voor het eind van het jaar met grote 
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haast, zonder eigenlijk een goede reden, al die projecten afgesloten terwijl hier, met name 
als het gaat om Delfwijk, eigenlijk nog van alles op de rol staat. Wij betreuren dit ten 
zeerste en kunnen hier dus niet mee instemmen. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Nog meer? De heer Van den Raadt. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Trots Haarlem gaat ook tegenstemmen. Wij zijn niet voor 
deelverkoop, maar voor totale verkoop. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Oké. Verder niemand? Ook dat is vastgesteld. 
 
13. MOTIES VREEMD 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dan hebben we nog moties Vreemd. 
 
MOTIE VREEMD OPH OVER INZET VRIJWILLIGERS KOEPEL 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: We beginnen met de motie over de inzet van vrijwilligers 
bij de Koepel. Wie dient die in? Meerderen. OPH. 
 
De heer SMIT: Laat ik beginnen met de constatering dat ik ben vergeten het logo van 
GroenLinks erop te zetten. Mijn diepe verontschuldigen aan mevrouw Klazes met wie ik 
het contact had over de motie. Waarom? In de vorige commissie zei u - toen ik vroeg: is 
er een budget om vrijwilligers te helpen klein materiaal te kopen en dan heb ik het over 
vrijwilligers uit de wijk, niet de activiteiten van het COA in de Koepel – “niet dat ik 
weet.” Toen heb ik gedacht: dat mensen zich inzetten als vrijwilliger in de Koepel is een 
deel van het succes waardoor Haarlem wellicht een uitzonderlijke positie inneemt ten 
opzichte van andere gemeenten. Bij ons is de opvang bijna een succes. Als het straks in 
een andere Haarlemse accommodatie gebeurt, hopen we dat er ook weer een wijk mee 
gaat doen om deze mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Dat is geweldig, maar 
dan moet het niet zo zijn dat de eigen portemonnee van deze mensen uiteindelijk ook 
benut moet worden om klein materiaal te kopen. Vanwege uw constatering mijnheer de 
burgemeester kunnen er twee dingen zijn. Of er is op dit moment geen geld in de 
begroting, maar dan moet er wat geschoven en gevonden worden. Of er is misschien geld, 
maar u weet niet dat u dat kunt labelen voor klein materiaal voor de vrijwilligers in de 
wijk. Daarom is de motie zo ingericht dat het aan het college is om de genoemde 
bedragen - heel bescheiden (nog 1000 euro voor dit jaar, 4000 euro voor volgend jaar), 
het is ook niet bedoeld om grote dingen te doen, maar juist het kleine materiaal voor 
activiteiten - ergens binnen de begroting te vinden. En de suggestie was aanvankelijk: 
misschien kan de wijkraad dat het beste beheren, maar als de wijkraad zegt: dat is niet 
onze taak, dan is er ook wel weer een plek te vinden die dat voor en namens de 
vrijwilligers nu in de Scheepmakersdijkbuurt kan beheren en straks ook op een andere 
plek. Als wij de motie aannemen, geven wij met zijn allen het signaal dat wij deze 
vrijwilligersactiviteiten van harte ondersteunen. Daar is de motie voor bedoeld. 
 
Motie: Inzet van vrijwilligers in de Koepel verdient ondersteuning 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 26 november 2015 
gehoord hebbende de afgelopen weken over de vele spontane vrijwilligersactiviteiten in 
en rondom de Koepel 
 
De gemeenteraad heeft grote waardering voor de veelsoortige activiteiten en de inzet van 
vele vrijwilligers bij de opvang van vluchtelingen in de Koepel. De inzet gaat zover dat 
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vrijwilligers kosten maken om activiteiten te realiseren. Om te voorkomen dat op enig 
moment activiteiten stagneren of geen doorgang meer vinden, bij gebrek aan financiën, is 
een budget voor klein materiaal wenselijk. 
De wijkraad is mogelijk een orgaan om te kunnen beoordelen waar een kleine bijdrage 
benodigd is om activiteiten te ondersteunen of te bevorderen en om een budget te beheren 
en te verantwoorden; indien de wijkraad van deze rol evenwel afziet, dan wordt de 
gemeente verzocht onderstaand genoemd budget te beheren en toe te kennen, eventueel 
door aanwijzing van/ in samenwerking met een rechts- of natuurlijke persoon in de wijk. 
en overwegende dat wat voor vrijwilligersactiviteiten geldt in en rondom de Koepel ook 
geldt voor een andere opvanglocatie in Haarlem. 
 
Draagt het college op om voor 2015 via de Wijkraad, of via een binnen de gemeente of de 
wijk aan te wijzen rechts- of natuurlijke persoon een budget voor ondersteuning van 
activiteiten in en rondom de Koepel beschikbaar te stellen van € 1.000 en voor 2016 van 
€ 5.000 en deze bedragen ook beschikbaar te stellen in 2015 en 2016 onder genoemde 
conditie aan een andere wijk, die betrokken wordt bij de opvang van vluchtelingen. 
 
Draagt het college op om dekking te vinden voor genoemde bedragen. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Mevrouw Van Zetten. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik wil even een suggestie doen. Er is gewoon een subsidiepot 
Bijzondere Ontmoetingen. Volgens mij past dit er prima onder. Er zitten echt nog 
duizenden euro’s in die pot. Als het college het voor elkaar krijgt om het daarvoor te 
bestemmen, dan bent u gewoon klaar en heeft u een dekking. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Anderen? De fractie van D66, mevrouw Dekker. 
 
Mevrouw DEKKER: Ik vind het eigenlijk wel een mooie suggestie van mevrouw Van 
Zetten. D66 juicht bewonersinitiatieven zoals de activiteiten van de vrijwilligers rond de 
Koepel natuurlijk toe. Wat ons betreft bevorderen dit soort initiatieven de sociale cohesie 
tussen de bewoners, asielzoekers en statushouders. Maar er zijn al jaren zelforganisaties 
en informele netwerken actief om vluchtelingen in de stad op te vangen en te 
ondersteunen bij hun integratieproces. Dat doen zij vrijwillig of met beperkte financiën 
op eigen kracht. Nu geld geven aan deze groep vrijwilligers vinden we wel sympathiek, 
maar doet geen recht aan de andere initiatieven in de stad. D66 zou aan de indieners 
willen vragen of dit potje ook vrij komt voor alle andere initiatieven gericht op sociale 
cohesie tussen bewoners, asielzoekers en statushouders, dus niet alleen gericht op 
vrijwilligers rond de Koepel. Daarnaast willen we ook oproepen en vragen aan het 
college of er niet al bestaande budgetten zijn waaruit dit zou kunnen worden gefinancierd, 
bijvoorbeeld uit de Bijzondere Ontmoetingen of sociale initiatieven. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: U mag zo antwoorden als indiener. De fractie van de 
VVD. 
 
Mevrouw. STERENBERG: Met deze motie, hoe sympathiek ook, kan er een totale 
willekeur ontstaan van inzet van gelden voor vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is 
vrijwilligerswerk en wij hebben hier geen opdracht toe gegeven. Wij steunen deze motie 
niet. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Nog anderen? De heer Van Driel. 
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De heer VAN DRIEL: Wat het CDA betreft is het uitgangspunt niet eigen kracht, maar 
wel de kracht van gemeenschapszin, in dit geval de Haarlemse gemeenschap. Vanuit het 
principe van gespreide verantwoordelijkheid zien wij hier nu niet per se in financiële zin 
een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar wij geloven dus – nogmaals – in juist de 
kracht van de Haarlemse gemeenschap zelf. Wij zullen niet instemmen met de motie. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dan nog de heer Van den Raadt. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Trots Haarlem is altijd, vanaf begin af aan, voor 
vrijwilligers geweest. Je kunt het maar beter zelf doen dan op de gemeente wachten. Wij 
gaan wel voorstemmen voor deze motie. Wel een puntje dat het hopelijk voor iedereen 
toegankelijk is. Als de wethouder een toezegging kan doen dat dat uit een speciaal potje 
kan, dan is het voor ons ook een uitgemaakte zaak. Voor iedereen die zegt: dat moet de 
gemeenschapszin maar zelf regelen, bevelen wij de pagina De club van 350 aan. Daar 
kun je doneren voor vrijwilligers bij de Koepel. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Mijnheer Smit, u mag nog reageren. 
 
De heer SMIT: Naar D66 toe: OPH gaat niet exact de geografische grens trekken. Als er 
vrijwilligers zijn die op een andere plek dan de Scheepmakersdijk bezig zijn met 
activiteiten voor de vluchtelingen in de Koepel, alles moet kunnen wat dat betreft. Dus 
geen geografische grenzen en inderdaad beschikbaar stellen voor die mensen die 
activiteiten voor mensen in de Koepel en straks op een andere plek verrichten. Naar de 
VVD toe zou ik toch zeggen dat ik het inzetten van gelden – en dan praten we hier over 
1000 euro en 4000 euro en als we nog een vluchtelingencentrum hebben nog eens 
1000 euro en 4000 euro – straks ook wel wil afzetten tegen de miljoenen die we op 
andere plekken wegzetten. Ik vind het een beetje te zwaar aangezet om nu te zeggen: het 
inzetten van gelden. Vrijwilligers kunnen niet van tevoren bedacht hebben dat er zo’n 
toevloed van mensen komt en dan moet je een klein bedragje aan ze schenken. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Mevrouw Sterenberg en dan gaan we stemmen. 
 
Mevrouw STERENBERG: Meer van de orde, want ik heb volgens mij helemaal niets 
gevraagd aan de OPH. Dat deed D66. Volgens mij is het gewoon een stemverklaring dus 
hoeft u daar ook niet op te reageren. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Duidelijk. 
 
De heer SMIT: Maar het mag wel. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Mevrouw Van Zetten nog en dan gaan we stemmen. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik heb nog een stemverklaring. Ik vind het toch jammer als 
mooie initiatieven vanuit de samenleving, als mensen zelf bezig zijn om iets voor elkaar 
te betekenen, wij er dan weer zo’n deken overheen leggen van een initiatief vanuit de 
raad. Ik vind het jammer. Ik ga het dan ook niet steunen. Mensen kunnen een beroep doen 
op het budget Bijzondere Ontmoetingen en dan zijn we gewoon klaar. Dan hoeven wij 
daar helemaal niet met zijn allen hier samen een goed gevoel over te krijgen, want dat 
gebeurt genoeg in de samenleving. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Zijn er nog andere stemverklaringen? De heer Vrugt. 
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De heer VRUGT: Het is natuurlijk fantastisch als mensen bijvoorbeeld tijd over hebben 
om dit vrijwilligerswerk te kunnen doen. Dat wil niet zeggen dat ze ook heel veel geld 
hebben om de paar kosten die er zijn te kunnen dragen. De suggestie om het uit het potje 
te halen, zoals mevrouw Van Zetten heeft gedaan, lijkt me uitstekend. Een ander potje is 
ook goed. We zullen het uiteraard steunen. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Anderen? Wie steunt deze motie? Het college neemt graag 
aan wat de raad vindt. Daar hebben we het net nog over gehad. Dat is dus de fractie van 
GL, SP, CU, OPH, Trots, de Actiepartij en de PvdA. Die is dus aangenomen. Dan gaan 
we dit doen. 
 
TWEE MOTIES VREEMD CDA OVER SPOOK- EN ZWERFJONGEREN 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dan zijn er moties over de zwerfjongeren. Wie dient als 
eerste de motie over zwerfjongeren in? Wie mag ik het woord geven. Mevrouw De Raadt, 
CDA. 
 
Mevrouw DE RAADT: Een tweetal moties.  
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Het is niet noodzakelijk dat het college adviseert over 
moties, mevrouw De Raadt. Dat is een ordepunt. 
 
Mevrouw DE RAADT: Wij hadden een vraag gesteld aan het college. Het was niet per se 
een advies. Wij hadden specifiek een vraag gesteld. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: En die was? 
 
Mevrouw DE RAADT: Dat was of dit uit reguliere budgetten zou kunnen worden 
betaald. Het antwoord daarop was mede van belang voor onze stemverklaring. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Daar kijken we naar. Als dat budget waar mevrouw Van 
Zetten het over had hier ook inderdaad voor bedoeld kan zijn, dan is dat inderdaad de 
dekking. 
 
Mevrouw DE RAADT: Dat hadden we eventueel kunnen steunen, maar goed. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dan gaan we nog even terug. We hebben het wel over 
4000 euro, 5000 euro. Dat zijn grote bedragen. Dames en heren, zullen we dit gewoon zo 
doen? Er is toch een meerderheid voor en dat is dan gewoon toch prima? Dan regelen we 
dit toch gewoon? 
 
Mevrouw STERENBERG?: Dit is prima, maar het gaat me wel even om het principe. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Het principe is ook altijd heel belangrijk. Mevrouw De 
Raadt, gaat u verder. 
 
Mevrouw DE RAADT: Een tweetal moties. Eentje over spookjongeren en eentje over 
zwerfjongeren. Ik begin met degene over spookjongeren. Wat zijn spookjongeren? Nog 
even kort. Dat zijn jongeren die zich uitschrijven uit de gemeentelijke basisadministratie, 
basisregistratie personen heet dat tegenwoordig, maar dat is hetzelfde. Dat doen ze vaak 
om op deze manier schuldeisers te ontlopen. Dat werkt eigenlijk als een trein. Je bent 
volkomen onvindbaar, want je staat vervolgens geregistreerd als geëmigreerd. Op de 
lange termijn zitten hier voor de jongeren wel degelijk consequenties aan. Zo hebben ze 
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geen recht meer op scholing, medische zorg, er komt een gat in hun AOW-opbouw, et 
cetera. Voor de gemeente zitten er natuurlijk ook consequenties aan want dit soort 
jongeren die nergens meer recht op hebben, rest maar één ding: criminaliteit, verslaving, 
zwerven, et cetera. Vandaar dat het CDA eerder al had aangegeven, kom nu met een 
preventieplan, dat die jongeren in ieder geval niet meer aan elkaar doorgeven dat het een 
geweldig goed idee is om je uit te schrijven. Toen kwam de gemeente met het volgende 
preventieplan. Voordat de jongeren zich uitschrijven gaan we ze een brief sturen. Ik vond 
dat een beetje apart. Zolang de gemeente geen gedachten kan lezen, weet je helemaal niet 
naar wie je die brief moet sturen. Vandaar dat ik samen met de PvdA, D66, Actiepartij, 
Trots Haarlem, GL, CU en OPH oproep om met een iets effectiever pakket aan 
preventiemaatregelen te komen. Dat mag in samenspraak met onze professionele partners 
in de stad. Dan zien wij dat graag tegemoet. We hebben er alle vertrouwen in. 
De tweede motie gaat over zwerfjongeren. Zonder baan kun je geen huis huren. Maar 
zonder huis krijg je weer geen baan. Deze ultieme Catch 22-situatie is voor 
zwerfjongeren dagelijkse realiteit. Om dit te doorbreken heeft de gemeente wel iets 
bedacht. Dat is heel erg goed, het zogenaamde postbusadres. Dat kunnen jongeren dan 
aanvragen. Dan kun je in ieder geval een stap maken om zelfstandig woonruimte te 
vinden en zelfstandig werk. Alleen is er iets aan de hand. Het is gewoon heel erg lastig 
om zo’n postbusadres te bemachtigen. Dat moet je een heel traject door en dat is heel erg 
zwaar. Dan moet je elke nacht ergens anders slapen of op straat of bij vrienden. Als je dan 
een keer bij een vriend gaat slapen die net in Heemstede woont, ben je de sjaak en moet je 
weer helemaal opnieuw beginnen. Lastig, lastig. Dus hebben wij gezegd: kom dan met 
een verbeterplan om zo’n postbusadres iets makkelijker te maken - het is helemaal niet 
zo’n probleem om die jongeren dat te gunnen – zodat ze op eigen kracht zelfstandig 
woonruimte kunnen vinden en zolang er nog wachtlijsten zijn voor Spaarnezicht is dat 
ook gewoon hard nodig. Die motie dienen wij ook weer in met de PvdA, D66, 
Actiepartij, Trots Haarlem, OPH, GL en de CU. 
 
Motie ‘Geen gespook met Haarlemse jongeren’ 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 november 2015, 
 
Constaterende dat: 
" Elk jaar 65 tot 100 jongeren zich laten uitschrijven uit de Gemeentelijke Basisregistratie 
Personen (BRP); 
- een deel van deze groep zich bewust laat uitschrijven om hun problemen met schulden 
en deurwaarders te ontlopen; 
■ deze jongeren ook wel spookjongeren worden genoemd, aangezien hun status in de 
BRP verandert in ‘geëmigreerd’, maar ze feitelijk nog steeds verblijven in Nederland; 
■ sommige jongeren dit uit zichzelf doen en anderen onder druk van hun ouders; 
■ voor deze jongeren de consequenties (op lange termijn) groot kunnen zijn. Onder meer, 
maar niet gelimiteerd tot: geen aanspraak kunnen maken op (inkomens)uitkeringen, 
scholing, medische zorg, begeleiding en kan leidt tot een gat in hun AOW-opbouw; 
- een bestaan als spookjongere derhalve een voedingsbodem is voor crimineel gedrag, 
zwerven en verslaving. 
 
Overwegende dat: 
- Het uitschrijven uit de BPR door veel jongeren gezien wordt als een goede oplossing 
voor hun problemen 
en het aan elkaar als ‘tip’ doorgeven; 
- het bestuur naar aanleiding van eerdere vragen van het CDA de volgende 
preventiemaatregel heeft bedacht voor spookjongeren: “In preventie zin gaan wij in de 
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brieven die de gemeente verstuurt voorafgaand aan de ambtshalve uitschrijvingen - 
expliciet wijzen op de risico’s van uitschrijving.” (2015/360509) 
- de gemeente geen glazenbol heeft, dus onmogelijk van tevoren kan weten naar wie zij 
een brief moeten sturen; 
- jongeren met schulden vaak hun post niet meer opmaken, dus zelfs als ze op tijd een 
brief krijgen, deze hoogstwaarschijnlijk niet (kunnen of zullen) lezen; 
■ met goede preventiemaatregelen hoge maatschappelijke kosten in de toekomst 
voorkomen kunnen worden; 
 
Verzoekt het college: 
- Om in samenspraak met onze professionele partners in de stad te komen tot een effectief 
pakket aan preventiemaatregelen en deze aan te bieden aan de commissie samenleving. 
 
Motie ‘einde spooktocht voor zwerfjongeren’ 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 november 2015, 
Constaterende dat: 
- De ‘Evaluatie huisvesting en activering (zwerf)jongeren’ (2015/360509) bijzonder 
positief was. Echter, niet alle knelpunten of ‘paarse krokodillen’ werden geadresseerd; 
- het CDA in de commissie samenleving van 8 oktober 2015 onder meer de volgende nog 
bestaande knelpunten heeft benoemd: 
1. De eerste stap om zelfstandig woonruimte te vinden is een postadres verkrijgen bij de 
BCT. 
Echter, het eisenpakket waaraan de zwerfjongeren moeten voldoen vaak te zwaar is. 
2. Jongeren onder meer hard worden afgestraft als ze een tijdelijke slaapplaats net over de 
gemeentelijke grens vinden. 
3. Jongeren vervolgens halverwege het traject uitvallen en weer een zwervend bestaan 
gaan leiden zonder zicht op een inkomen of vast adres. 
 
Overwegende dat: 
- Zwerfjongeren niet in ‘hun eigen kracht’ gezet kunnen worden, omdat huidige 
regelgeving hen onnodig belemmerd in het zelfstandig vinden van woning en werk; 
- zwerfjongeren zo onnodig op de (toch al lange wachtlijst) voor Spaarnezicht terecht 
komen; 
- wethouder Snoek deze knelpunten heeft onderkend in de commissie samenleving, maar 
geen toezegging heeft gedaan om deze knelpunten verder te inventariseren en/of te 
verminderen; 
- volwassen tegen dezelfde knelpunten aanlopen als jongeren. 
 
Verzoekt het college: 
- Integraal met diverse beleidsafdelingen aan de slag te gaan om met een verbeterplan te 
komen voor de aanvraag van een postadres en de commissie samenleving voor de 
volgende kadernota over dit plan te informeren. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Zijn dan nu alle moties over dit onderwerp ingediend? 
Nee. Er is er nog eentje, van de heer Azannay. 
 
De heer AZANNAY: Allereerst wil ik een stap terug doen. Het gaat om de evaluatie die 
wij al eerder in de commissie hebben besproken. Daar heb ik ook onder andere mijn 
complimenten geuit over het plan van aanpak. Er is natuurlijk een aantal positieve dingen. 
Er zijn goede dingen in gang gezet. Onder andere de samenwerking, zoals de Jeugdcirkel, 
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het Leerplein die hier ook een functie krijgt in de aanpak. De casemanager Passend 
wonen speelt hier ook een rol in. Dat zijn wel positieve dingen. Natuurlijk minder positief 
was onder andere het Werkhotel. We weten dat de bezwaren nog lopen, maar in de 
toekomst zouden we graag het concept toch gerealiseerd zien. Zo heb je ook de 
wachtlijsten die aan het ontstaan zijn door het gebrek aan woningen. Wij hebben 
begrepen dat door de nieuwe functie – en daar gaat mijn motie over – de mensen die daar 
het werk doen hun best doen om dat voor elkaar te krijgen. Helaas gaat de casemanager 
alleen over jongeren die bij Spaarnezicht of in residentiële instellingen wonen terwijl we 
in Haarlem natuurlijk ook jongeren hebben die daar niet wonen en die we ook graag 
geholpen hebben. Ik wil de motie gewoon even inleiden en indienen. Het gaat hier 
natuurlijk om geen onderscheid in de aanpak zwerfjongeren. 
 
Motie, geen onderscheid in de aanpak van zwerfjongeren. 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 november 2015 
 
Constaterende dat; 
• De nieuwe functie "Casemanager passend wonen en woonbegeleiding" houdt zich 
alleen bezig met jongeren, die al bij Spaarnezicht of in residentiële instelling wonen; 
• Niet alle zwerfjongeren wonen in Spaarnezicht of in residentiële instellingen; 
• Er een soort twee verdeling is ontstaan in de aanpak van zwerfjongeren problematiek. 
 
Overwegende dat: 
• Er vanuit het werkveld (CJG -coaches en andere professionals) behoefte is om gebruik 
te maken van deze nieuwe functie, zodat zij verder kunnen focussen op andere 
hulpvragen; 
• De functie “Casemanager passend wonen en woonbegeleiding” een belangrijk rol kan 
spelen bij het efficiënt werken en bijdraagt aan een betere monitoring van instroom, 
doorstroom en uitstroom; 
• De positie van de zwerfjongeren verbeterd moet worden, door onder andere een 
passende huisvesting. 
 
Verzoekt het college: 
• Om de functie "Casemanager passend wonen en woonbegeleiding" in te zetten voor alle 
zwerfjongeren. 
• Om in kaart te brengen wat eventuele meerkosten zouden zijn en deze aan de raad voor 
te leggen. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Mevrouw Sterenberg. Nee, zover zijn we nog niet. Er zijn 
namelijk vragen gesteld aan het college, dus eerst moet de wethouder daarop antwoorden. 
 
Wethouder VAN DER HOEK: Op 8 oktober hebben we met elkaar gesproken over de 
evaluatie Spaarnezicht en over de Jeugdcirkel. Mevrouw De Raadt bracht een casus naar 
voren van een vrouw van 23 die van hot naar her ging, een Catch 22 zei u toen ook al. Na 
de vergadering ben ik nader geïnformeerd over de problematiek rondom postadressen. Ik 
kan mij voorstellen dat u in deze motie zegt: wij willen een aanpak zien hoe dat verbeterd 
kan worden. Er zijn daar wettelijke beperkingen. Maar als u deze motie aanneemt, ben ik 
bereid om te gaan zoeken naar hoe wij binnen die wettelijke beperkingen wel dit soort 
paarse krokodillen - en dat past in het transformatieplan dat we in het sociaal domein 
hebben opgesteld – kunnen gaan aanpakken. Uw tweede motie gaat over de preventieve 
uitschrijvingen. U zegt: wij hebben geen glazen bol. Dat is juist. Maar wel is het zo dat 
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schuldeisers zich bij de gemeente melden op het moment dat zij een jongere niet kunnen 
achterhalen. Dat is het moment dat wij aan de bak kunnen. Wij hebben u ook toegezegd 
dat we hiermee aan de slag gaan. Dat zouden wij in de uitvoering gaan doen. In uw motie 
zegt u: wij willen dan een verbeterplan zien. Als u ons daartoe de opdracht geeft, denk ik 
dat we die kunnen uitvoeren. Dan de motie van GLH. Dank ook voor de complimenten. 
U constateert dat de functie passend wonen en woonbegeleiding succesvol is. Dat ervaren 
wij ook zo. Maar dat deze alleen wordt ingezet voor residentiële instellingen. Daar is deze 
oorspronkelijk ook voor bedoeld. We wilden doorstroom hebben in Spaarnezicht. We 
wilden deze kostbare plekken ook weer vrij laten komen voor jongeren die die nodig 
hebben. Daar is die functie ook primair voor bedoeld. Incidenteel is het nu al zo dat 
mensen een beroep doen op deze casemanager en dat dat al wel eens in de praktijk 
gebeurt, maar daar nog niet volledig voor open is gesteld. Uw suggestie is om dat nu ook 
te doen. Ik wil uw voorstel daarvoor eigenlijk wel volgen. U vraagt dan ook in kaart te 
brengen wat de extra kosten zijn. Eigenlijk zou ik gewoon willen beginnen. Op het 
moment dat wij merken dat hiervoor aanvullende kosten zijn, kom ik bij u terug om te 
zeggen: wij kunnen dit niet volhouden of wij hebben extra middelen nodig. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dank u wel. Kunnen we volstaan met stemverklaringen? 
Dat is het geval. Mevrouw Sterenberg had zich al gemeld. 
 
Mevrouw STERENBERG: Dan zal ik ze ook alle drie achter elkaar doen. Eerst de motie 
‘Geen gespook met Haarlemse jongeren’. De centrale vraag is natuurlijk: hebben we echt 
met dit probleem te maken in Haarlem? Raken de jongeren verslaafd en verdwijnen ze in 
het criminele circuit? We weten wel dat de situatie groots is in Amsterdam. Of dat een-
op-een ook zo is voor Haarlem weten we niet precies. Omdat het een kwetsbare 
doelgroep betreft, vinden wij wel dat hier aandacht voor moet zijn. Wij steunen daarom 
deze motie en hopen dat de uitwerking van de motie ook meer inzicht zal geven in de 
daadwerkelijke problematiek in Haarlem. Wat ons betreft horen jongeren namelijk niet 
rond te zwerven. Jongeren zitten op school of zijn aan het werk. Als wij dit probleem aan 
kunnen pakken, dan moeten we dat doen. Dan de motie over de postbus. Wat ons betreft 
geldt het eigenlijk niet alleen voor spookjongeren. Ik heb ook een tijdje in de commissie 
Beroep en Bezwaarzaken gezeten en we hebben daar gezien dat dat kafkaiaanse 
toestanden kan opleveren, omdat je zonder postadres niets kunt en zo dus ook alle grip op 
je bestaan kunt kwijtraken. Ook daar stemmen wij in mee. Dan de GLH-motie over het 
onderscheid in aanpak. Voor ons benadrukt deze motie dat alle zwerfjongeren geholpen 
moeten worden. Soms lopen de theorie en praktijk niet gelijk. Het klopt dat het strikt 
gezien beleidsmatig nu niet tot het takenpakket van de case manager behoort. Ik heb 
gelukkig na navraag mogen vernemen dat deze zwerfjongeren wel worden geholpen door 
deze case manager. Aandacht voor deze taak is goed. De work loads blijven stijgen, maar 
het daadwerkelijke probleem is natuurlijk het gebrek aan huisvesting voor de jongeren. 
Gelukkig is bij de behandeling van dit onderwerp ook al toegezegd om de knelpunten in 
de evaluatie meer onder de aandacht te brengen. Daarom stemmen we ook in met deze 
motie. Daarnaast willen wij nogmaals benadrukken dat de komst van een Werkhotel ook 
voor deze jongeren veel zou kunnen betekenen. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Verder? Mevrouw Van Ketel. Ik keek even wie er 
allemaal indiener waren, maar niet de SP. Dus u mag een stemverklaring afleggen. 
 
Mevrouw VAN KETEL: Ook wij stemmen in met alle drie de moties. Wij zijn er echt 
van overtuigd dat de wethouder zich er echt voor gaat inzetten omdat hij het belang ervan 
inziet dat we het bij de wortel moeten gaan aanpakken. Er zijn net al twee moties 
aangenomen in de voorgaande tijd, onder andere voor de Schuldhulpverlening 
hervorming vooral betreffende de jongeren. En ook nog een keer de kostendelersnorm die 



   26 november 2015 13  
 
 
 
 
 

we nog eens onder de loep gaan nemen. Dat zijn twee dingen die zonder meer gaan 
meespelen om het wat prettiger en toegankelijker te maken. Wij hopen toch echt dat de 
wethouder zich hier honderd procent voor gaat inzetten, want we zouden zo blij zijn als 
we het een heel klein zetje kunnen geven. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: De heer Spijkerman. 
 
De heer SPIJKERMAN: Wij zijn mede-indiener van de eerste twee moties. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Ik heb het gezien. 
 
De heer SPIJKERMAN: Over de derde wil ik twee dingen zeggen. Ten eerste dat wij in 
eerste instantie totaal niet de behoefte voelden om als raad te gaan sturen op de 
bedrijfsvoering van het college en de gemeentesecretaris. Als we haar opvatten zoals de 
wethouder haar opvat, namelijk we gaan aan de slag en op het moment dat de work load 
te hoog wordt, komen we eventueel met een financieringsvoorstel terug bij u als raad, dan 
kunnen wij de derde motie ook steunen. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: De heer Smit. 
 
De heer SMIT: OPH waardeert het dat het college consequent bereid blijkt om paarse 
krokodillen te slechten. Wij hebben drie keer wijze woorden van mevrouw Sterenberg 
gehoord en daar sluiten wij ons volledig bij aan. Dus wij steunen de drie moties, de derde 
waar onze naam niet op staat, ook. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dat waren de stemverklaringen. Dan gaan we nu 
stemmen. Gewoon op volgorde. De motie ‘Geen gespook met Haarlemse jongeren’. Wie 
steunt die? Iedereen. Die is aangenomen. Dan de motie ‘Einde spooktocht voor 
zwerfjongeren’. Ook raadsbreed. En dan ten slotte de motie ‘Geen onderscheid in de 
aanpak van zwerfjongeren. Ook raadsbreed. Allemaal aangenomen. 
 
MOTIE VREEMD GLH, PVDA, D66 EN CDA INZAKE KWEEKTUIN 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dan hebben we nog de motie vreemd over de 
stadskweektuin. De heer Berkhout. 
 
De heer BERKHOUT: Ik hoorde hier een smeekgebed van de SP om de titel even te 
noemen. De motie heet ‘Gaan met die banaan en vooruit met de geit’. Zij wordt ingediend 
door PvdA, D66, CDA, Actiepartij en GLH. Voordat ik inga op wat wij het college 
opdragen, even een korte terugblik. Na een uitgebreid participatieproces in 2013 heeft het 
college besloten de gebieden rond Kleverlaan 9 te ontwikkelen tot de Haarlemmer 
kweektuin. Het plan bestaat uit een grote variatie van voorzieningen en activiteiten voor 
het gebied met duurzaamheid als centraal thema. De ambitie is daarbij om te groeien naar 
een situatie waar de gebruikers en partners in het gebied het beheer zullen overnemen. 
Wethouder Van Spijk is op dit moment druk bezig om tot de juiste beheervorm te komen 
en GLH heeft er ook alle vertrouwen in dat de wethouder hier samen met de stichting 
Haarlemmer Kweektuin uit gaat komen. Maar wel zien we nu graag in deze tussentijd dat 
er stappen worden genomen om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van de Haarlemmer 
Kweektuin voort blijft gaan. Dit om ervoor te zorgen dat alle energie die leeft bij de 
omwonenden, de stichting en de ondernemers behouden blijft. Daarom dragen wij het 
college op om zo snel mogelijk met de stichting in gesprek te gaan, geselecteerde 
ondernemers zo snel mogelijk de mogelijkheid te bieden hun commerciële activiteiten op 
de kweektuin te ontplooien en geïnteresseerde ondernemers, die binnen de gestelde 
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kaders van de kweektuin vallen, in gesprek te laten gaan met de stichting Haarlemmer 
Kweektuin voor mogelijke samenwerking. 
 
Motie ‘Gaan met die banaan, en vooruit met de geit’ 
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26 november 2015, 
voor Haarlem 
 
Constaterende dat, 
- Na een uitgebreid participatieproces in 2013 het college heeft besloten de gebieden rond 
Kleverlaan 9 te ontwikkelen tot Haarlemmer Kweektuin; 
- Het college en de stichting Haarlemmer Kweektuin nog druk in onderhandeling zijn 
over een passende beheervorm, voornamelijk over op welke manier het terrein en de 
gebouwen van de Haarlemmer Kweektuin beheerd en onderhouden gaan worden door de 
stichting. 
 
Overwegende dat, 
- Zolang deze onderhandeling nog loopt, er buiten deze juridische afwikkeling genoeg 
stappen in de tussentijd gemaakt kunnen worden om te zorgen dat de ontwikkeling van de 
Haarlemmer Kweektuin voort blijft gaan; 
- Er verschillende (deels al geselecteerde) partijen staan te trappelen om te beginnen, 
maar nu nog in afwachting zijn van de uitkomst van deze nog lopende onderhandeling. 
 
Draagt het college op om : 
- Zo snel mogelijk met de stichting Haarlemmer Kweektuin in gesprek te gaan om te 
kijken welke stappen nu al ondernomen kunnen worden zodat het hele project voort blijft 
gaan en de energie die er nu leeft bij de stichting, omwonenden en ondernemers behouden 
blijft; 
- Geselecteerde ondernemers zo snel mogelijk de mogelijkheid te bieden hun 
commerciële activiteiten op de Kweektuin te ontplooien; 
- En geïnteresseerde ondernemers die binnen de gestelde kaders van de Haarlemmer 
Kweektuin vallen in gesprek te laten gaan met de Stichting Haarlemmer Kweektuin. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Dank u. Wil wethouder Van Spijk reageren? 
 
Wethouder VAN SPIJK: Wij staan positief tegenover deze motie. Zoals u aangeeft, zijn 
wij druk bezig met het stichtingsbestuur om te praten. In een van de bijeenkomsten van 
de wijkraad is ook aangegeven vooral aandacht te vragen voor de geselecteerde 
ondernemers die graag aan de gang willen. U roept ons op om daar expliciet aandacht 
voor te vragen. Dat lijkt mij uitstekend. Zoals ik al eerder heb aangegeven, zijn wij nu 
druk bezig om te kijken tot welke contractvorm we komen en we hopen na de 
kerstvakantie bij u terug te komen met een voorstel. Ondertussen gaat we door zoals u dat 
aangeeft. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: De heer Visser van de CU. 
 
De heer VISSER (CU) Voor onze taxatie van de motie ben ik even benieuwd hoe de 
wethouder het tweede streepje interpreteert: geselecteerde ondernemers zo snel mogelijk 
de mogelijkheid bieden hun commerciële activiteiten in de kweektuin te ontplooien. Ik 
denk dat we dat allemaal willen, maar ik neem aan dat het geen voldongen feiten moeten 
zijn totdat we een businesscase hebben en dat we constateren dat er al een ondernemer zit 
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en dat het toch anders moet en allemaal juridisch niet kan. Ik hoop dat we het proces wel 
zorgvuldig doen. Als dat zo is, steunen wij deze motie graag. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: De heer Van Haga en dan de heer Smit. 
 
De heer VAN HAGA: Een beetje aansluitend bij de heer Visser, volgens mij wachten wij 
nog steeds op een notitie, dus deze motie is volstrekt voorbarig. Wanneer komt die 
notitie. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: De heer Smit. 
 
De heer SMIT: Als er staat: zolang deze onderhandeling nog loopt, er buiten deze 
juridische afwikkeling genoeg stappen... We hebben net juridische problematiek 
besproken bij Pim Mulier. De goede volgorde, geacht college en goede volgorde geachte 
wethouder. Wij willen weten hoe de onderhandelingen op het juridische vlak lopen en als 
dat duidelijk is dan mag het een maand meer kosten, maar dan weten we ook op welke 
condities wij partijen binnen kunnen halen. Op dit moment vinden wij de motie goed 
bedoeld maar voorbarig en steunen we haar niet. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: De heer Bloem. 
 
De heer BLOEM: De SP was geneigd om in te stemmen met deze motie, want wij vinden 
ontwikkelingen bij de kweektuin ook belangrijk. Vanavond kwam het besef bij ons 
binnen dat dan wipwap-wethouder achter de handtekening aan moest. Wordt deze nu wel 
gezet bij die commerciële partijen of wordt deze nu niet gezet? Met die onzekerheid en de 
gevolgen die dat wederom voor de gemeente kan hebben, kan de SP niet leven, dus wij 
stemmen niet in met deze motie. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Mevrouw Van Zetten. 
 
Mevrouw VAN ZETTEN: Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom we hier vanavond over 
praten, maar er zal wel een reden voor zijn bij de indieners. Ik word wel een beetje 
bezorgd als er wordt gesproken over geselecteerde ondernemers die graag aan de gang 
willen. Het probleem was juist wie er nu eigenlijk over de selectie gaat en hoe wij dat 
gaan regelen. Welke beheersvorm gaan wij kiezen? Wij wachten inderdaad al een jaar op 
een nota en op een voortgang gemeld door de wethouder. Ik heb die nog niet ontvangen. 
Het zal natuurlijk wel duidelijk zijn dat het een heel mooi stukje Haarlem is en dat het 
ook gewoon geld moet opbrengen voor de andere Haarlemmers die misschien in een 
minder mooi gedeelte van de stad wonen en dat het nog absoluut niet duidelijk is wat de 
financiële drager van dit project zal zijn. Ik hoop dan van harte dat onze wethouder Van 
Spijk, die de zaak in de toekomst beter onder controle gaat krijgen, hier het voortouw in 
gaat nemen en voor mijn part neemt u er een geit bij. Ik merk het wel. Komt u maar terug 
in de commissie met uw voortgang. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: De heer Van den Raadt. 
 
De heer VAN DEN RAADT: Wij werden erg verleid door de titel, want er staan 
natuurlijk bananen in. Ik weet nog dat ik als fractievoorzitter in een bananenpak bij het 
huis van de burgemeester voor de beveiligingscamera heb staan dansen. Misschien heeft 
u die beelden wel teruggezien. Maar als je dan inhoudelijk naar de motie kijkt, krijg ik 
meer het idee dat als de oppositie dat zou doen, ik het eigenlijk een motie van 
wantrouwen noem. Iedereen constateert dat de wethouder hartstikke goed bezig is. De 
wethouder heeft het vanavond ook al moeilijk genoeg gehad. Als we constateren dat de 
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wethouder heel goed bezig is en we moeten altijd vertrouwen in de wethouder hebben – 
dat hoor ik ook altijd – dan kunnen we deze motie gewoon niet steunen. Jeroen, zet hem 
op. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Wethouder Van Spijk. Er zijn een paar vragen gesteld, 
met name wanneer de notitie naar de commissie komt. 
 
Wethouder VAN SPIJK: Ik heb aangegeven dat we nu hard bezig zijn om het af te 
ronden. Dus de notitie komt na de kerstvakantie naar u toe. Zoals ik de motie lees, is het 
een extra duw in de rug om er zo snel mogelijk uit te komen. Zo interpreteer ik haar ook. 
We zijn er hard mee bezig en ik hoop echt er na de kerst met u een besluit over te kunnen 
nemen. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: De heer Visser nog. 
 
De heer VISSER (CU) Met dit antwoord van de wethouder en gezien het feit dat de 
notitie zo snel komt, gaan wij voor de zorgvuldigheid. We wachten de notitie af en 
stemmen dus tegen deze motie. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Zijn er nog meer stemverklaringen? De heer Van Haga. 
 
De heer VAN HAGA: De geitenwollensokkenbananenrepubliek komt nu steeds 
dichterbij. Wat vreemd is, is dat de Montessori-democratie het nieuwe kroonjuweel van 
D66 lijkt te worden en dientengevolge wordt onze prachtige stadskweektuin weggegeven 
aan een stel omwonende stadskabouters die weliswaar heel aardig zijn en goedbedoelend, 
maar het is natuurlijk onzin, want de stad is tenslotte van ons allemaal. Het is zakelijk 
bizar dat de wethouder positief staat tegenover deze motie. Hij moet tenslotte nog met 
zijn notitie komen. Die zien we dan na de kerstvakantie tegemoet, rijkelijk laat, beetje 
vervelend, maar het zal wel los komen. U raadt het al, de VVD is tegen deze motie. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Verder geen stemverklaringen? Wie steunt deze motie? 
Dat is de raad met uitzondering van de VVD, Trots, OPH, de CU, SP en HvH. De motie 
is aangenomen. 
 
14. INGEKOMEN STUKKEN 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Wil iemand nog iets agenderen? De heer El Aichi. 
 
De heer EL AICHI: Ik wil rotonde Briandlaan/Californiebrug agenderen. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Kunt u aangeven waarom? 
 
De heer EL AICHI: In de oude plannen van de Schalkstad stond dat de brug verwijderd 
zou worden. Toen zijn maatregelen genomen. Die maatregelen waren onvoldoende. Wij 
vinden dat er eigenlijk duurzame maatregelen genomen moeten worden. Vandaar dat ik 
het wil agenderen. 
 
Burgemeester SCHNEIDERS: Is er draagvlak voor om dit te bespreken? Ik zie meerdere 
mensen die dit belangrijk vinden, dus dit wordt geagendeerd. Nog andere stukken? Nee. 
Voordat we afsluiten wil ik graag het woord geven aan mevrouw Ramsodit die daar 
expliciet om gevraagd heeft. 
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Mevrouw RAMSODIT: U wilt naar buiten, maar ik wil toch nog iets met u delen. Het 
leven is een bonte mengeling van vreugde en verdriet. Juist daarom is het van waarde te 
vieren wat verbindt: zelfbeschikking en democratie. Deze week is het 770 jaar geleden 
dat Haarlem stadsrechten kreeg en sinds gisteren bestaat Suriname 40 jaar als 
onafhankelijke staat. Stadsrechten en staatsrechten zijn er om gevierd te worden. Bij 
viering hoort traktatie. In de refter treft u Surinaamse pasteitjes, Hollandse soesjes, 
Turkse broodjes, Haarlemse kruidkoek, baklava, Indonesische spekkoek, Fries 
suikerbrood, Amerikaanse snickers en waarschijnlijk nog veel meer. Deze worden u 

aangeboden als een spontane actie van verschillende raadsleden. Om als 
hindoestaanse Haarlemmer in mijn moederstaal te spreken: “bar bar din ye aaye 
tum jivo hazaro saal”. Moge deze dag steeds weerkeren en moge u, als stad en 
staat, duizenden jaren bestaan. Laat het u smaken. 
 
15. SLUITING 
 
De VOORZITTER: Dank mevrouw Ramsodit. We verheugen ons erop. De vergadering 
is gesloten. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van ………… (in te vullen door de griffie) 
 
 
 
 
Griffier     Voorzitter 


