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Voorzitter: de heer J. Wienen 

Griffier:  mevrouw J. Spier 

Wethouders:  de heer J. Botter, mevrouw J. Langenacker, mevrouw C.Y. Sikkema, 

de heer M. Snoek en de heer J.K.N. van Spijk 

 

Aanwezig zijn 36 leden: 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), de heer 

J.A.F. van der Bruggen (PvdA), mevrouw F.G. Cannegieter (D66), mevrouw A. Dekker 

(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 W. van Haga 

(VVD), de heer G. Hulster (Actiepartij), mevrouw M.D.A. Huysse (GroenLinks 

Haarlem), mevrouw J. van Ketel (SP), mevrouw S.K. Klazes (GroenLinks Haarlem), 

mevrouw F. de Leeuw (OPH), de heer B. van Leeuwen (D66), mevrouw D. Leitner 

(D66), mevrouw D. van Loenen (PvdA), de heer D. Mohr (OFM), mevrouw S. Özoğul 

(SP), de heer A.P.D. van den Raadt (Trots), de heer M.J.A.E. Rijssenbeek (D66), de heer 

W.J. Rutten (VVD), mevrouw M.C.M. Schopman (PvdA), mevrouw H.A. van der Smagt 

(VVD), 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) 

en mevrouw L.C. van Zetten (HartvoorHaarlem) 

 

Afwezig: de heer M. Aynan (PvdA), de heer B. Gün (GroenLinks Haarlem) en mevrouw 

E. de Raadt (CDA) 

 

1. OPENING  

 

De VOORZITTER: Dames en heren, ik open de vergadering. Heel hartelijk welkom 

allemaal bij deze bijzondere vergadering, op een andere avond dan wij gewend zijn, voor 

een van de hoogtepunten van het raadsjaar: de behandeling van de kadernota. Afwezig 

zijn de heer Aynan en mevrouw De Raadt. Voor zover er verder nog afwezigen zijn, 

neem ik aan dat dat tijdelijk is. Ja, kijk, die haasten zich nu naar binnen. Mevrouw 

Huysse. 

 

Mevrouw HUYSSE: De heer Gün meldt zich voor vandaag af. 

 

De VOORZITTER: Aha, ook de heer Gün is afwezig.  

 

2. KADERNOTA 2017 

 

De VOORZITTER: Wij gaan luisteren naar de bijdragen van de fractievoorzitters. De 

eerste bijdrage komt van de VVD, de heer Van Haga. 

 

De heer VAN HAGA: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dit zijn toch een beetje de 

algemene beschouwingen van de gemeente Haarlem en het is daarom goed om stil te staan 

bij een aantal gebeurtenissen in het afgelopen jaar voordat we vooruitblikken.  

Persoonlijk vond ik het een nogal zwaar jaar. Wij kregen te maken met het vertrek van Rob 

de Jong en de herintreding van onze eigen Wouter Rutten. Maar we zijn nog steeds dezelfde 

liberale partij die strijdt voor vrijheid en onze verantwoordelijkheid, ook uw vrijheid 
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overigens. De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen was confronterend: 

bedreigingen, vernielingen en beledigingen, alles kwam voorbij. Blijkbaar mag je in 

Nederland ongestraft inhakken op politici. Politici zijn vogelvrij en iedereen lijkt het wel 

best te vinden. Er wordt vergeten dat de vrijheid van politici de basis is van een goed 

werkende democratie. Over de ‘toon’ – dat weet u – zult u mij nooit horen. Dit gaat echter 

veel verder en ik signaleer een gevaarlijke trend. Ik roep u allen op daaraan iets te doen, 

voor zover dat mogelijk is. Niet iedere politicus is een beroepspoliticus die verder niets 

doet. Nee, velen van ons doen dit werk er gewoon bij, hebben een baan en doen dit voor de 

stad.  

Hoe graag wij ook een universiteit in Haarlem wilden hebben, de weg die wethouder Van 

Spijk daarin volgde, was niet best. Juridisch, inhoudelijk, commercieel, het was eigenlijk 

een wanvertoning, afgesloten met een motie van treurnis voor het hele college. Van alles 

werd in de afgelopen periode geheim verklaard en meestal zonder goede reden. Onze 

nieuwe burgemeester heeft duidelijk een grotere voorkeur voor geheimhouding dan zijn 

voorganger. We gaan zien waar dit fenomeen naar toe gaat, maar erg hoopgevend is het tot 

nu toe niet. Onze frustratie hieromtrent wordt overigens gelukkig gedeeld door veel partijen 

in de raad. We zijn dus niet alleen. Haarlemmerliede & Spaarnwoude werd op een 

kinderlijke manier verspeeld aan de Haarlemmermeer. Wat kan ik hier nog over zeggen? U 

was gewoon geen partij voor de professionals in de buurgemeenten. 

Voorzitter, wat is Haarlem toch een prachtige stad, en dat ondanks de Haarlemse politiek. 

Het is overigens voor geen enkele partij makkelijk in deze, door ambtenaren gedomineerde, 

gemeenteraad. Sinds vorige week, na de zoveelste afsplitsing, telt deze raad dertien partijen. 

Tel dit op bij het kindercollege en de geheimhoudingsburgemeester en je hebt een recept 

voor chaos. Met lachende ambtenaren op de achtergrond, en huilende Haarlemmers. Dit is 

mijn achtste kadernota, maar de eerste als fractievoorzitter. Ik moet bekennen dat ik daarom 

de kadernota voor het eerst maar eens heb gelezen, niet met plezier moet ik bekennen. Het 

waren 150 pagina’s ambtelijk jargon, dat uitblinkt door vaagheid. Op pagina 12 tref ik de 

gemeentelijke ambities aan. Ik citeer: 

1. We gaan ons richten op het gezonde verstand – dat is mooi. De leefwereld van de burgers 

is het uitgangspunt en niet de systeemwereld. 

2. Het veranderen van de rol van de burgers: ze zijn niet langer klant maar eigenaar van hun 

probleem en hun oplossing. Het is de verandering van consument naar producent, van 

passief naar actief. 

3. Het ontwikkelen van een anonieme verzorgingsstaat naar een herkenbare verzorgingsstad 

gebaseerd op de organisatie van nabijheid met het primaat op de wijk. 

Voorzitter, zelfs als ik zou willen, zou ik de rest niet kunnen voorlezen. Wat een onzin. Wat 

een weggegooide tijd en moeite. En nu moeten wij hier 3 dagen over gaan praten: 39 

raadsleden, 5 wethouders en 1 burgemeester. Wat een verspilling. Op pagina 13 staan 

gelukkig uw ‘transformatiethema’s’. Een daarvan luidt: “Bestrijd de paarse krokodil!” Het 

wordt hard tijd dat u de hand in eigen boezem steekt. 

Vorig jaar was het nog allemaal moeilijk, want de gevolgen van de economische crisis 

waren nog goed voelbaar. U bent dan ook een beetje een ‘crisiscollege’. U heeft bijna alleen 

maar crisis meegemaakt – dat is vervelend – zowel economisch als existentieel. En nu, in 

uw laatste jaar, gaat de zon opeens weer schijnen. Gelukkig maar, want u kunt er op het 

laatste moment nog een beetje goede sier mee maken. Op onderdelen nog terecht ook, want 

deze kadernota laat zien dat er ook veel goed gaat in Haarlem. Daarom moet ik helaas in de 

loop van mijn verhaal toch een paar complimenten uitdelen en dat gaat u straks merken.  

Laat ik beginnen met het sociaal domein. De VVD ziet het college hard werken aan het 

verbeteren van het beleid. Daar werkt de VVD ook gezellig aan mee. Maar er kunnen zaken 

nog beter. De reserve sociaal domein is met 35 miljoen enorm en de middelen zijn meer 

dan toereikend. Wat de VVD betreft moeten we dit geld ook op andere domeinen kunnen 
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inzetten en gaat er meer geld naar de algemene reserve. We kunnen deze gelden uit de 

reserve sociaal domein ook gebruiken voor verbeteringen in het fysieke domein, die een 

positieve invloed hebben op het sociaal domein. Daarom dienen wij de volgende motie in. 

Als u hierover vragen heeft, verwijs ik u naar mijn gewaardeerde collega Sterenberg. 

 

Motie 14: Middelen sociaal domein overstijgend inzetten voor een integraal en optimaal 

resultaat voor Haarlemmers  

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• het geld dat de rijksoverheid voor het sociaal domein overmaakt naar de gemeenten 

niet is geoormerkt door het Rijk. Er is geen verplichting om de middelen die wij 

van het Rijk ontvangen voor Wmo-taken, binnen ons hek te besteden; 

• de reserve sociaal domein is opgelopen tot 35 miljoen; 

• er in Haarlem de afgelopen jaren bezuinigingen hebben plaatsgevonden in het 

fysieke en economisch domein;  

overwegende dat: 

• het sociale, fysieke en het economisch domein niet los van elkaar gezien kunnen 

worden. Er is een sterke mate van beïnvloeding tussen deze domeinen. 

Ontwikkelingen vanuit de fysieke structuur leveren een bijdrage aan het sociaal 

domein. Zo heeft bijvoorbeeld de inrichting van de openbare buitenruimte, waar 

het sociale leven zich afspeelt, effect op de mate van ontmoeting en gevoelens van 

veiligheid en bekendheid; 

• complexe (integrale) problemen vragen om ontschotting van financiering, 

oplossingen voor het sociaal domein kunnen zich in het fysiek domein bevinden 

zoals bij het langer zelfstandig wonen. De buurt wordt steeds belangrijker voor de 

kwaliteit van leven;  

• geld voor deze oplossingen momenteel niet vanuit de sociale middelen ingezet kan 

worden terwijl daar financiële ruimte ligt;  

verzoekt het college om: 

• een integraal onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van positieve 

beïnvloeding voor en vanuit het sociaal domein middels de inzet van voorzieningen 

in het fysieke en economisch domein met financiering vanuit het sociaal domein; 

• in dit onderzoek een lijst van maatregelen op te nemen welke ingezet kunnen 

worden inclusief de financiële consequenties. Te denken valt aan straatmeubilair, 

verlichting, een veilige toegankelijke omgeving, geschikte woningen 

(woonvormen), ontmoetingsplekken zoals buurttuinen etc.; 

• dit onderzoek aan te bieden aan de raad, waarop de raad een afgewogen keuze kan 

maken over de inzet van financiële middelen voor een integrale aanpak waarbij een 

win-winsituatie ontstaat op alle domeinen.  

• in de toekomst voorstellen vanuit het economische en fysieke domein te voorzien 

van een paragraaf sociaal en waar van toepassing de raad een verzoek te doen om 

(co-)financiering vanuit het sociaal domein; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van de VVD 

 

Eigenlijk zou je het hek rond het sociaal domein eigenlijk helemaal moeten weghalen. 

Daarom dient de VVD, ook bij monde van mevrouw Sterenberg, de tweede motie in over 

het weghalen van het hek rond de reserve sociaal domein, vroeger overigens gesteund door 

D66. Ik herinner u daar graag aan, wellicht kunt u straks meestemmen. 
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Motie 15: Mag het hek weg? Hevel de reserve sociaal domein alsnog over naar de 

algemene reserve  

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• de raad bij de Programmabegroting 2015 de algemene reserve sociaal domein heeft 

ingesteld; 

• de reserve sociaal domein in het leven is geroepen om de decentralisaties goed te 

laten verlopen en de Haarlemmers die zorg nodig hebben, zorg te kunnen blijven 

bieden wanneer de middelen vanuit het Rijk ontoereikend zouden zijn; 

• de verwachte tekorten in het sociaal domein zijn uitgebleven, 2015 en 2016 beide 

met een positie resultaat zijn afgesloten waardoor de reserve sociaal domein is 

opgelopen tot 35 miljoen en daarmee zeer omvangrijk is; 

• in de overige domeinen de afgelopen jaren juist bezuinigingen hebben 

plaatsgevonden om de Haarlemse schuld af te kunnen lossen, de reserve sociaal 

domein kan in deze domeinen niet ingezet worden, terwijl de grens tussen sociaal 

en fysiek aan het vervagen is; 

overwegende dat: 

• het ‘hek’ om het sociaal domein is geplaatst om te waarborgen dat er ten alle tijde 

financiële middelen beschikbaar zouden zijn voor zorg continuïteit; 

• de decentralisaties inmiddels voldoende vorm hebben gekregen om een juiste 

verdeling van financiële middelen toe te kunnen passen en deze zodanig in te 

kunnen schatten waarbij iedereen de zorg krijgt die nodig is;  

• bij instelling van de reserve sociaal domein de oorspronkelijke looptijd tot en met 

2017 zou zijn (wegens koppeling aan de Integratie-Uitkering sociaal domein vanuit 

het Rijk);  

• de raad de bestemming van reserves kan wijzigen; 

verzoekt het college om: 

• met een voorstel te komen om de reserve sociaal domein zoals oorspronkelijk 

bedoeld bij de Programmabegroting 2018 over te hevelen naar de algemene 

reserve; 

• dit voorstel te voorzien van een raadsbesluit om de reserve sociaal domein versneld 

op te heffen; 

• bij een goed onderbouwde onwenselijkheid voor de volledige overheveling van de 

reserve met een voorstel te komen om de reserve gedeeltelijk op te heffen en 

minstens de helft van de huidige reserve over te brengen naar de algemene reserve 

zodat deze ingezet kan worden in de overige domeinen waarbij deze een positief 

effect heeft op het sociaal domein; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van de VVD 

 

In de kadernota wordt het belang van de wederkerigheid aangehaald. Dit is voor de VVD 

een belangrijk punt. Geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid. Toch doen we daar in 

Haarlem niets mee. Er wordt geen enkele invulling gegeven aan de tegenprestatie. Kan de 

verantwoordelijke wethouder een toelichting geven op het vorm krijgen van de 

wederkerigheid van burgers in Haarlem en hoe wil ze deze versterken? Het kan toch niet 

zo zijn dat als we een probleem hebben met het vinden van vrijwilligers of met het 

bestrijden van eenzaamheid, we niet aan mensen met een uitkering kunnen vragen om een 

kleine tegenprestatie van een paar uur te verrichten? Om de wethouder te helpen dient de 
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VVD in elk geval nog een motie in. Vragen hierover kunnen ook aan mevrouw 

Sterenberg worden gesteld. 

 

Motie 16: Win-Win: Zet de tegenprestatie in voor Haarlemse problematiek 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• het college in de Kadernota 2017 het belang van wederkerigheid voor burgers 

aanhaalt, burgers kunnen ook iets voor een ander betekenen: “Deze vorm van 

wederkerigheid is voor de burger ook van belang; het versterkt de eigenwaarde en 

het gevoel iets bij te dragen aan de samenleving of iets te betekenen voor een 

ander”; 

• mensen die niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. De 

gemeente is vanuit de Participatiewet echter ook verplicht om de tegenprestatie in 

te zetten. De tegenprestatie bestaat uit de plicht en het doel om onbeloonde 

maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten in ruil voor het ontvangen 

van een uitkering. Daarnaast vormt de tegenprestatie voor de 

uitkeringsgerechtigden een gelegenheid om te blijven participeren in de 

samenleving en om een sociaal netwerk, arbeidsritme en regelmaat te behouden; 

• het college momenteel minimaal inzet op de inzet van de tegenprestatie;  

• het de hoogste prioriteit is dat mensen met een uitkering weer zo snel mogelijk aan 

het werk gaan. In de tussentijd kunnen deze Haarlemmers best iets terugdoen voor 

de Haarlemse gemeenschap;  

overwegende dat: 

• er diverse kansen liggen voor de inzet van de tegenprestatie zonder banen te 

verdringen;  

• zo heeft de wethouder bij de behandeling van de ‘Evaluatie Paswerkcontract 

handhaving fietsen rond station’ toegezegd vóór de kadernota inzichtelijk te maken 

wat de kosten zijn om stewards in te zetten bij de fietsparkeermogelijkheden bij het 

station; 

• deze fietsparkeerproblematiek ook opgelost kan worden middels de inzet van de 

tegenprestatie, dit is een voorbeeld hoe er een win-winsituatie kan ontstaan voor 

Haarlemmers. Zowel de Haarlemmers die gebruikmaken van de fietsenstallingen 

als de uitkeringsgerechtigde (arbeidsritme, regelmaat etc.), hoge lasten voor de 

aanpak van de fietsparkeerproblematiek worden voor de gemeente voorkomen;  

• 2017 in het kader van de eenzaamheidsbestrijding is uitgeroepen tot het jaar van de 

ontmoeting. Uitkeringsgerechtigden kunnen een bijdrage leveren aan het bestrijden 

van eenzaamheid door bijvoorbeeld de inzet van koffiemomenten of andere 

activiteiten met eenzame Haarlemmers. Wederom een win-winsituatie; 

verzoekt het college om: 

• met een voorstel te komen om de tegenprestatie gerichter in te zetten om 

Haarlemse problematiek aan te pakken zoals de opgesomde voorbeelden. Daarbij 

een lijst aan te leveren van overige Haarlemse problematiek waarbij de inzet van de 

tegenprestatie een oplossing zou kunnen bieden zonder banen te verdringen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van de VVD 

 

De bezuiniging op het onderhoud is een verkeerde is geweest. Nog nooit waren zoveel 

Haarlemmers ontevreden over het onderhoudsniveau in hun wijk als nu. Deze periode 

gaat de geschiedenis in als de grote sprong achterwaarts. We lezen dat de coalitie in 2017 
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de extra parkeerinkomsten niet binnen kan halen vanwege het parkeerreferendum. De 

VVD juicht dit toe. Het gaat om een ordinaire verhoging van parkeerbelastingen voor 

Haarlemmers en bezoekers, die ze nu niet hoeven te betalen. Wat we ook onbegrijpelijk 

vinden, is dat deze taakstellende opbrengst van 1 miljoen euro niet ongedaan wordt 

gemaakt door deze coalitie. Er worden miljoenen uitgetrokken om bezuinigingen 

ongedaan te maken, maar dat geldt niet voor de automobilist. Dit is een tekst van mijn 

gewaardeerde collega Boer, dus als ik zo met mijn vuist op tafel ga slaan, hoort dat er een 

beetje bij. Deze lastenverzwaring had door deze coalitie met gemak ongedaan kunnen 

worden gemaakt, maar u kiest ervoor om dat niet te doen. De totale woonlasten voor de 

Haarlemmer nemen toe via de auto. Met 1 miljoen euro, dames en heren! [vuistslagen op 

de tafel] Dat was de heer Boer. 

De VVD is wel tevreden over de plannen rondom de uitrol van het strategisch plan 

afvalscheiding. Het wordt de burgers makkelijker gemaakt om afval te scheiden en er 

worden ondergrondse restafvalcontainers omgebouwd tot containers voor plastic, blik, 

enzovoort. Wij vinden dat een goede zaak.  

Voorzitter, het lijkt er in deze kadernota op dat ‘samen doen’ verwordt tot ‘samen 

ongedaan maken’. Dat is een gemiste kans. Daar waar dingen minder konden, is er geen 

reden om aan te nemen dat dat nu teruggedraaid moet worden. De ruimte die ontstaat om 

te investeren kan dan ook grotendeels gebruikt worden om te investeren in 

daadwerkelijke verbeteringen, zoals het onderhoud, verbetering van de verkeerscirculatie 

en het verbeteren van de OV-knooppunten. U doet echter niets en de stad slibt dicht. 

Voorzitter, nu volgt een motie over een onderwerp waar ik echt helemaal niets van weet. 

Mijn collega Rutten weet er wel iets van en zal deze motie daarom inleiden. Ik zal daarna 

weer verdergaan.  

 

De heer RUTTEN: De VVD vindt het wat teleurstellend dat het college niet in staat is 

gebleken om een strategisch huisvestingsplan voor het onderwijs voor te stellen. Dit is min 

of meer in tegenspraak met wat op pagina 39 van de kadernota staat genoteerd. We 

schuiven de beslissingen een jaar naar voren, naar de Kadernota 2018. Het college, met 

twee wethouders van onderwijspartij D66, lijkt de urgentie niet te onderkennen. De VVD, 

en met ons de fractie van D66, onderkent deze urgentie wel, ziet concrete mogelijkheden en 

roept het college op om op één onderdeel in ieder geval direct actie te ondernemen: de 

integrale kindcentra. Er zal hierin door het college regie moeten worden genomen in plaats 

van weer door een werkgroep bestaande uit ambtenaren en schoolbesturen een studie te 

laten uitvoeren. Wij dienen hiertoe een motie in. 

 

Motie 17: Integrale visie op integrale kindcentra 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

overwegende dat: 

• gemeenten de uitdaging hebben om een sturende rol op zich te nemen om 

voorzieningen te integreren in het belang van optimale ontwikkeling van kinderen, 

waaronder in integrale kindcentra; 

• deze integrale kindcentra een oplossing kunnen bieden voor allerlei complexe 

gemeentelijke problemen. Denk aan huisvesting, onderwijsachterstanden, 

voorkomen segregatie, transformeren preventieve jeugdzorg, krimp van 

voorzieningen, maar vooral aanpak preventieve jeugdproblematiek en 

talentontwikkeling kinderen; 

• gemeenten moeten zorgen voor een duidelijk beleidskader, met een door lokale 

partners (kinderopvangondernemers, organisaties voor 

peuterspeelzalen/welzijnswerk, CJG/Jeugdgezondheidszorg, besturen voor 
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Basisonderwijs en ouders) gedragen visie, en dusdanige randvoorwaarden dat de 

professionals hun werk kunnen doen. En gemeenten faciliteren het proces; 

constaterende dat: 

• het college desgevraagd stelt dat in het SHO 2018-2022 de verdere vorming van 

multifunctionele accommodaties in de vorm van integrale kindcentra wordt 

uitgewerkt en dat hierbij vorm en inhoud wordt gegeven aan integrale onderwijs-, 

opvang- en zorgarrangementen; 

• er in het SHO 2018 -2022 weliswaar gesproken wordt over integrale kindcentra, 

maar slechts in het kader van de koppeling van de groeiopgave met de inhoudelijke 

ambities (o.a. IKContwikkeling, passend onderwijs, Internationale School) 

waarbij er een procesvoorstel is gedaan om onder regie van de gemeente een 

projectgroep in te stellen die op basis van een projectplan voorstellen maakt voor 

dit thema; 

• dat deze projectgroep wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de 

verschillende schoolbesturen en medewerkers van de gemeente; 

draagt het college op om: 

• een sturende rol op zich te nemen en met alle lokale partners te komen tot een 

integrale visie en beleid ten aanzien van integrale kindcentra; 

• afspraken met deze partners in de Lokale Educatieve Agenda te koppelen aan de 

pedagogische raamplannen van de kindcentra en die te ondersteunen vanuit de 

betrokken beleidsvelden zoals welzijn, jeugdzorg, sport, cultuur en mediawijsheid; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van de VVD en D66 

 

De heer VAN HAGA: Voorzitter, ik ga verder, met uw welnemen. 

Ik vervolg met het cluster Burger en Bestuur. U claimt transparant, open, meedenkend en 

meewerkend te zijn. Hoe transparant is het college eigenlijk?  

Ten eerste. Het college laat publiceren dat in 2016 slechts 13 stukken geheim worden 

verklaard. Als ik zelf even tel, komt dat voor het eerste halfjaar van 2016 al neer op 19 

besluiten op. In de eerste 5 maanden van 2017 zijn dat er zelfs 36. Ik noem een tweede 

voorbeeld. Van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) worden 77 

bladzijden integraal geheim verklaard, dat is 38% van de gehele kadernota. Dan heb ik 

nog een derde punt. Raadsleden vragen sinds november 2016 met steun van alle 

coalitiepartijen om ambtelijke stukken. Onze weigerburgemeester geeft ze niet en 

raadsleden moeten zelfs een WOB-procedure tegen de gemeente voeren. Dit gaat toch 

echt grenzen over. Gaat dit nog verbeteren, voorzitter, of blijft u deze geheimhouding 

volharden? Ten slotte, het college informeert de raad geheel niet, onjuist, of onvolledig en 

heeft hiervoor een eerder genoemde motie van treurnis gekregen, die breed in de raad 

werd gedragen. Voorzitter, wat gaat de heer Van Spijk doen om zijn gedrag in dezen te 

verbeteren? 

Voorzitter, ik vervolg met het blootleggen van enkele van uw kunstgrepen. De eerste 

kunstgreep gaat over het schuiven met het kasstroomplafond. Het kasstroomplafond is 

alleen in 2016 zonder kunstgrepen onder de norm gebleven. De VVD stelt vast dat het 

plafond van 30 miljoen voor 2017 met 3,3 miljoen wordt verhoogd. Voor 2018 rekenen 

we gemakshalve met 80% – we veranderen dus de rekenmethode – en daarmee blijven 

we onder het kasstroomplafond. Wie houdt wie nu voor de gek? De tweede kunstgreep 

betreft de afvalstoffenheffing. U doet een greep in de kas van 850.000 euro om de 

invoering van het strategisch plan afvalbeheer te financieren. De afvalstoffenheffing moet 

dekkend zijn en dat is ze niet. Het tekort had namelijk binnen de eigen paragraaf moeten 

worden opgelost. Dat is niet gedaan.  
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De VOORZITTER: De heer Van Leeuwen. 

 

De heer VAN LEEUWEN: Voorzitter, dank u wel. Wij horen een heel groot betoog over 

wat u allemaal niet wilt in de stad. Wij hebben het over de kadernota met kaderstellend 

beleid. Wij zijn als D66 ontzettend benieuwd wat u wel wilt met de stad. Wij vragen ons 

af hoe het financiële perspectief dat de afgelopen jaren is ingezet, zich verhoudt tot de 

schuldengroei onder een VVD-wethouder van financiën. Misschien kunt u voor ons een 

kleine vergelijking maken? 

 

De heer VAN HAGA: De vorige wethouder van financiën zei al dat hij verantwoordelijk 

was voor alle zaken vanaf de oprichting van de stad. Ik voel dat niet zo. Ik voel me niet 

verantwoordelijk voor de zaken die Cornelis Mooij heeft achtergelaten. We hebben hier een 

voorliggende kadernota. U vertelt met uw coalitie wat u met de stad wilt. Op zich ligt er een 

sluitende begroting, dat is mooi, maar u heeft dat met allerlei kunstgrepen gedaan. Ik ben u 

nu aan het uitleggen welke kunstgrepen dat zijn. Wat wij met de stad willen, kunt u straks 

lezen in ons verkiezingsprogramma. Wat wij anders willen met deze kadernota, ziet u in 

onze moties. 

 

De VOORZITTER: De heer Fritz wil ook graag interrumperen. 

 

De heer FRITZ: Als wij toch spreken over financiën en schuld – ik zal niet de vraag stellen 

die D66 al heeft gesteld, hoewel ik die u ook al vaker heb gesteld – merk ik op dat bij de 

eerste bespreking van de kadernota van deze periode, het college heeft laten zien wat de 

financiële kaders voor deze periode zouden worden. Een daarvan was de reductie van 

schuld. U, of eigenlijk uw voorganger De Jong, zei toen dat dat nooit gaat lukken. U 

reserveert 2 miljoen euro per jaar om de schuld te reduceren, dat gaat niet lukken, dat gaat 

sneuvelen. Ik neem aan dat u vandaag moet aangeven dat dit echt onjuist is gebleken, want 

deze coalitie heeft keurig vastgehouden aan deze afspraak. Sterker nog, deze coalitie heeft 

de schuld nog verder gereduceerd dan wij toen dachten. U had toen ongelijk, neem ik aan. 

 

De heer VAN HAGA: Ja, daar heeft u gelijk in. Dat is ook goed. De schuld is afgenomen 

met 84 miljoen en daaraan heeft u inderdaad 3 miljoen bijgedragen. Een groot compliment 

aan de heer Van Spijk is passend voor zijn bijdrage aan het aantrekken van de 

wereldeconomie. U ziet dat helemaal goed. 

 

De VOORZITTER: De heer Fritz. 

 

De heer FRITZ: De heer Van Haga zegt dat er 3 miljoen is bijgedragen. Dat moet toch een 

misverstand zijn? Wij hebben dankzij het kasstroomplafond elk jaar ten minste 2,5 miljoen 

bijgedragen aan de aflossing van de schuld. Ook hebben we er elk jaar nog 2 miljoen uit de 

begroting bij gezet.  

 

De heer VAN HAGA: Misschien hebben we dat anders gelezen? Ik lees dat de schuld is 

afgenomen met 84 miljoen, waarvan 3 miljoen is toegevoegd door uw toedoen. Daar ga ik 

dan van uit. 

 

De heer FRITZ: Dat moet een misverstand zijn. Ik zou zeggen: lees het nog een keer. 

 

De heer VAN HAGA: Het goede nieuws is dat er eindelijk sprake is van een sluitende 

meerjarenraming voor de komende drie jaar. Zoals eerder gezegd is dit gerealiseerd door 
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met incidenteel resultaat te schuiven. Eigenlijk had je bestedingen moeten schrappen en 

het resultaat aan de algemene reserve moeten toevoegen. Maar goed, het is een sluitende 

begroting – dat komt niet vaak voor – en dat is voor de VVD reden om dit jaar voor de 

kadernota te stemmen.  

 

[Gelach en rumoer in de zaal] 

 

Laat ik het maar meteen op tafel gooien. Zal ik anders gewoon stoppen? 

 

De VOORZITTER: Gaat u verder, mijnheer Van Haga. 

 

De heer VAN HAGA: Dank u wel. Nu twijfel ik even, want wij hebben een heel mooie 

motie over schuldquote en ik weet niet zeker of u die gezien heeft. Ja, ik heb die denk ik 

wel rondgestuurd. Zij is gemaakt door mevrouw Van der Smagt. Wij gaan die behandelen 

tijdens de bespreking van de jaarrekening, want die schijnen wij ook tijdens deze 

kadernotavergadering te moeten behandelen. Het is ons volstrekt onduidelijk waarom dit 

het geval is. 

Wij pleiten in de motie voor een schuldquote. Vragen over de motie kunt u richten aan het 

adres van mijn advocaat, hier aan mijn linkerzijde.  

 

Motie 19: De schuldquote in het groen? 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017, 

constaterende dat: 

• in deze kadernota incidentele middelen worden ingezet ter dekking van structurele 

lasten; 

• immers de helft van het rekeningoverschot van 2016 groot 3,1 miljoen en de 

restitutie uit de reserve sociaal domein groot 4 miljoen worden ingezet om de 

meerjarenbegroting sluitend te maken (vgl. blz. 8 kadernota); 

• de provincie als financieel toezichthouder onder meer de nettoschuldquote hanteert 

om de financiële positie van de gemeente te beoordelen; 

• de nettoschuldquote van de gemeente Haarlem van 96% zich bevindt in de 

categorie geel ofwel meer risicovol (vgl. blz. 180 e.v. Jaarverslag 2016); 

overwegende dat: 

• een sluitende meerjarenbegroting zijn waarde heeft maar wel moet rusten op een 

solide financiële positie; 

• een solide financiële positie ruimte biedt om nieuwe investeringen te doen; 

• de nettoschuldquote daarom de komende jaren niet mag toenemen; 

geeft het college de opdracht om: 

• in de meerjarenbegroting 2018-2022 de nettoschuldquote van de gemeente 

Haarlem te doen verminderen tot 90% althans niet te laten stijgen boven 96%; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van de VVD en HartvoorHaarlem 

 

De heer VAN HAGA: Voorzitter, dan de groei van de stad. In de afgelopen periode is er 

werkelijk niets gebeurd. Natuurlijk was het crisis, maar wethouder Van Spijk hielp ook niet 

echt mee en de enige onafhankelijke deskundige, de Stadsbouwmeester, werd met alle 

macht buiten de deur gehouden. De wachtlijsten zijn lang, de woningen zijn schaars en er 

gebeurt helemaal niets. Natuurlijk wat kleine dingetjes, maar de echt grote pennenstreken 

zijn er niet. En dat terwijl het wel degelijk mogelijk is om in Haarlem vele duizenden 
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woningen bij te bouwen op plaatsen waar het een stedenbouwkundige verbetering zou zijn. 

Haarlem moet groeien: meer woningen, meer groen, meer bedrijven. En die groei moet 

verplicht op een uitermate duurzame manier gebeuren. Daarom dient de VVD samen met 

OPHaarlem de motie ‘Haarlem groeit verantwoord’ in. Ik begrijp niet waarom tot nu toe 

alleen OPHaarlem deze motie heeft gesteund. Logo’s waren welkom, maar in ieder geval: 

mijnheer Smit, bedankt. De motie gaat over het bouwen van 16.000 nieuwe woningen. Er 

zit een kaartje bij en ik raad u allen aan om er goed naar te kijken. Ook voor GroenLinks 

zitten er allerlei leuke dingen in: ondergronds parkeren, energieneutraal, gasloos, 

middelgrote en kleine grote woningen en 30% sociaal wonen. Dus, mijnheer Berkhout, ik 

reken op uw steun. 

 

Motie 20: Haarlem groeit verantwoord! - 16.000 nieuwe woningen  

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• er in Haarlem een wachtlijst bestaat voor sociale woningen; 

• er in Haarlem grote vraag is naar kleine, middelgrote en grote woningen; 

overwegende dat: 

• op verschillende locaties binnenstedelijk ontwikkeld kan worden waarbij de 

kwaliteit van de stad wordt verbeterd en 16.000 woningen worden toegevoegd; 

draagt het college van B&W op om: 

• zo spoedig mogelijk de 25 locaties die op de bijgevoegde kaart zijn aangegeven te 

laten ontwikkelen; 

• hierbij als voorwaarde mee te geven dat er ondergronds geparkeerd moet worden; 

• hierbij als voorwaarde mee te geven dat de woningen energieneutraal en gasloos 

moeten zijn; 

• zorg te dragen dat er zowel kleine, middelgrote als grote woningen gebouwd zullen 

worden; 

• zorg te dragen dat 30% van de 16.000 woningen een huurpuntentotaal onder de 

liberalisatiegrens heeft; 

• zorg te dragen dat dit gebeurt met respect voor de reeds aanwezige bedrijven in de 

Waarderpolder en in overleg met de Industriekring Haarlem; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van de VVD en OPHaarlem 

 

Mevrouw HUYSSE: Er wordt nog overwogen, mijnheer Van Haga. 

 

De heer VAN HAGA: Ja, ik zie het. 

 

De VOORZITTER: De heer De Groot. 

 

De heer DE GROOT: Dank u, voorzitter. Mijnheer Van Haga, u gaat uit van 16.000 nieuwe 

woningen. Ik vertaal het even vrij: voor elke 5 huizen die wij in Haarlem hebben, komt er 

eentje bij. Ik maak mij dan wel zorgen over het voorzieningenniveau, de bereikbaarheid en 

het groen in de stad. Deelt u die zorg met mij? 

 

De heer VAN HAGA: U moet twee dingen doen. U moet even het kaartje bekijken. 

Natuurlijk gaan we niet de stad nog verder laten dichtslibben. We gaan het op een 

verantwoorde manier doen. Ik denk dat als we daar de juiste specialisten bij betrekken, het 

prima kan. Er is mij verzekerd dat het een stedenbouwkundige verbetering is. Ik zeg: laten 
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we de uitdaging met zijn allen oppakken, maar dan wel op een verantwoorde manier. We 

gaan er niet gewoon grote blokken huizen bij zetten, maar we gaan het op een duurzame 

manier invullen. Dat kan prima. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Leitner. 

 

Mevrouw LEITNER: Dus u verwacht dat wij nu middels een motie 8500 woningen gaan 

toevoegen aan wat wij in de Woonvisie hebben vastgesteld. U kopieert een kaartje van de 

Stadsbouwmeester met allerlei relatief bekende locaties. Wij hebben juist bij de 

decemberrapportage vorig jaar 9 ton vrijgemaakt voor het versnellen van de stedelijke 

vernieuwing. Wat voegt u nu daaraan toe? 

 

De heer VAN HAGA: 16.000 woningen, mevrouw Leitner. 

 

De VOORZITTER: De heer Fritz. 

 

De heer FRITZ: Ik moet de heer Van Haga op een deel bijvallen. Ook wij zijn voor die 

16.000 nieuwe woningen. Anders dan D66 zult u hier de Partij van de Arbeid in herkennen. 

Ik vind het echter jammer dat u een kaartje in uw motie voegt waaruit blijkt dat er 

woningen zullen worden gebouwd in de Waarderpolder. Wij stonden altijd naast u om juist 

dat tegen te houden. Woningbouw in onze stad is inderdaad ontzettend belangrijk, maar 

laten we daarvoor niet de laatste werkgelegenheid die er nog is, de stad uitjagen. U schrijft 

dan wel in het besluit dat we ervoor moeten zorgen dat dit met respect gebeurt. Als u aan de 

Industriekring Haarlem vraagt wat met respect voor het bedrijfsleven bouwen in de 

Waarderpolder is, krijgt u als antwoord: niet bouwen in de Waarderpolder. 

 

De heer VAN HAGA: Zonder vervelend te willen doen, maar ik vind het altijd grappig als 

een ambtenaar mij als ondernemer in de Waarderpolder bevraagt over de werkgelegenheid 

in de Waarderpolder. 

 

De VOORZITTER: De heer Fritz. 

 

De heer FRITZ: Voorzitter, volgens mij zit ik hier als gemeenteraadslid en niet als 

ambtenaar. Ambtenaren zitten elders en ik wil graag als gemeenteraadslid worden 

aangesproken. 

 

De heer VAN HAGA: Het verbaast mij dan, ook dat vind ik een beetje grappig, dat een 

gemeenteraadslid van de Partij van de Arbeid, die nog nooit voor een baan heeft gezorgd, 

mij aanspreekt op wonen in de Waarderpolder. Ik zal uw vraag echter beantwoorden. 

Natuurlijk is het zo, iedere ondernemer zal dit met mij eens zijn, dat het flexibel is en dat je 

moet kijken waar het kan, zonder de bestaande werkgelegenheid in gevaar te brengen. Als 

dit wel zo is en er staat zware industrie zodat je daar niet kunt wonen, doe je dat niet. In 

overleg echter met de Industriekring Haarlem kan je dat prima doen. 

 

De VOORZITTER: De heer Fritz. 

 

De heer FRITZ: Voorzitter, ik zou u echt willen aanraden om een keer te gaan praten met 

de vertegenwoordiger van alle ondernemers in de Waarderpolder, niet alleen uzelf, die zegt 

dat je dit niet moet doen en dat dit tegen de belangen van de ondernemers in de 

Waardepolder is en tegen de belangen van de werkgelegenheid. Ik zie dat ten minste vier of 



  26 juni 2017 12  

 

 

 

 

 

vijf of zes van uw woningbouwprojecten precies tussen die bedrijven in zitten en de 

werkgelegenheid de stad zullen uitjagen, mijnheer Van Haga. 

 

De heer VAN HAGA: Nee, ze zitten niet precies midden in die werkgelegenheid. Ze zitten 

aan de randen. Zeker als je het hebt over Oostpoort, kun je daar een combinatie verzinnen – 

het is tenslotte een bouwprogramma van 300.000 m
2
 – waar iedereen blij van wordt, ook de 

ondernemers in de Waarderpolder. Nu we het toch over de Waarderpolder hebben, zouden 

we misschien beter moeten kijken naar de prioriteiten, want de bereikbaarheid van de 

Waarderpolder is het grote probleem op dit moment. De lasten voor de ondernemers, dát is 

het grote probleem op dit moment, en niet de dreiging dat er misschien ergens aan de rand 

aan het Spaarne zal worden gebouwd of bij het station daar. 

 

De VOORZITTER: De heer Fritz. 

 

De heer FRITZ: Mijnheer Van Haga, dat moet ik u toegeven: als uw plan wordt uitgevoerd, 

komt het helemaal goed met de bereikbaarheid van de Waarderpolder, want dan zijn alle 

bedrijven die er nu zitten, vertrokken. 

 

De heer VAN HAGA: Gelukkig verschillen we daarover van mening.  

Goed, de motie is ingediend. Voorzitter, ik weet dat deze raad een misplaatste allergie heeft 

als het gaat om het aanspreken van ambtenaren. Ik heb dat net weer even gedaan. Ik vind 

dat slecht. Je moet een ambtenaar kunnen aanspreken. Als een ambtenaar zijn werk slecht 

doet, moet hij op dezelfde manier ontslagen kunnen worden als in het bedrijfsleven. En als 

hij zijn werk bijzonder goed doet, vind ik dat hij een bonus moet krijgen, misschien wel 

meer dan nu het geval is. Het uit de wind houden van ambtenaren staat bovendien op 

gespannen voet met de openbaarheid van bestuur. Ik weet dat ik eerder problemen heb 

gehad met u allen door het noemen van namen, maar ik ga het toch weer doen, nu echter ten 

positieve. Het gaat om de ambtenaar Jan Kappers van de afdeling Vastgoed. 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Raadt. 

 

De heer VAN DEN RAADT: Het is misschien een beetje procedureel, maar ik vind dat als 

je niet negatief mag praten, je ook niet in positieve zin namen mag noemen. 

 

De heer VAN HAGA: Ik heb nu de naam al genoemd en ga het nu afmaken, anders is het 

een heel slecht verhaal. 

 

De VOORZITTER: Wilt u het dan verder niet meer doen? Het is niet de gewoonte om hier 

ambtenaren te bespreken. 

 

De heer VAN HAGA: Het is ook een beetje misplaatst reactief als u mij daarop gaat 

wijzen. 

Voor het eerst in zeven jaar krijg ik namelijk per kerende post antwoord op mijn vragen. 

Niet na maanden en niet na tien keer vragen, nee, gewoon de volgende dag en dan vaak 

nog buiten de ambtelijke werktijden. De antwoorden zijn helder, eerlijk en leggen uit wat 

er goed gaat, wat er fout gaat en waarom bepaalde antwoorden nog niet gegeven kunnen 

worden. Voorzitter, wat mij betreft krijgt deze man met kerstmis een bonus. Wat een 

verademing. Hier hebben we zeven jaar op gewacht. Zeven jaar heb ik geen antwoord 

gekregen. Zeven jaar was alles geheim en moeilijk. Je moest bij de griffie of op de 

afdeling Vastgoed geheime stukken gaan inzien. Niets van dat alles meer, je krijgt 

gewoon antwoord. En wie weet heeft wethouder Botter hier iets ten positieve aan 



  26 juni 2017 13  

 

 

 

 

 

bijgedragen. Complimenten in elk geval voor de openheid. Hopelijk is de weg omhoog 

hiermee gevonden. Als nu ook de politici in deze raad eens zouden stoppen met het 

proberen van elke ontwikkellocatie een broedplaats of een oefenruimte te maken, kunnen 

we misschien ook eens een keer iets leuks doen voor de belastingbetaler. Helaas, 

mijnheer Botter, lezen we in het accountantsverslag 2016 dat de controle op de 

opbrengsten van huren en pachten nog moeizaam is. Ik raad u aan goed op de 

aanbevelingen op die pagina te letten. Er is nog wel wat werk te doen.  

Voorzitter, in een Haarlem waarin het onderhoud slecht is, de winkels vrijwel 

onbereikbaar zijn, de wegen weg gepriegeld worden, het parkeren tot de duurste 

parkeerlocaties van Nederland behoort en er ieder jaar duizend banen verdwijnen naar de 

Haarlemmermeer, heeft deze coalitie nog iets in petto voor de kleine middenstander, 

inderdaad: de winkelier, de eenmanszaak, de zzp’er en de harde werker in het mkb. De 

ozb voor niet-woningen voor eigenaren gaat onevenredig hard omhoog, namelijk met 

4,4%. Haarlem jaagt ondernemers al de stad uit en dus zou het beter zijn om de ozb voor 

eigenaren met hetzelfde percentage te laten stijgen als de ozb voor gebruikers, namelijk 

met 1,4%. Dat geldt voor woningen, voor niet-woningengebruikers en dient dus ook te 

gelden voor niet-woningeneigenaren. Ik dien daarom, samen met HartvoorHaarlem, het 

volgende amendement in. 

 

Amendement 18: OZB niet-woningen eigenaren verhogen met 1,4% 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• het voornemen bestaat om de OZB niet-woningen voor eigenaren 4,4% te 

verhogen; 

• het tarief voor woningen en voor niet-woningengebruikers met 1,4% wordt 

verhoogd; 

overwegende dat: 

• Haarlem moet proberen aantrekkelijk te blijven voor ondernemers; 

besluit om 

• besluitpunt 16 lid c dat nu luidt “Het tarief voor eigenaren OZB niet-woningen per 

1 januari 2018 met 3% boven inflatie te verhogen tot het landelijk gemiddelde, dus 

met 4,4%” te wijzigen in “Het tarief voor eigenaren OZB niet-woningen per 

1 januari 2018 met te verhogen met 1,4%”; 

• dekking voor het bedrag van ongeveer 300.000 euro te laten vinden door het 

college en indien dit niet lukt de dekking te halen uit de algemene reserve. 

Suggesties voor dekking: 

 subsidie referendum 75.000 euro niet gebruikt in 2017; 

 beleidsintensivering Klantcontactcentrum 100.000 euro / 200.000 euro / 

300.000 euro; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van de VVD en HartvoorHaarlem 

 

De heer VAN HAGA: Overigens zijn er wel kleine lichtpuntjes. Zo heeft Connexxion 

vorige week laten weten dat er 380 banen worden overgeheveld van Velsen-Zuid naar 

Haarlem. Wethouder Langenacker gaat nu natuurlijk glimlachen want zij heeft dit 

natuurlijk goed gedaan en mijn stokpaardje over die 1000 banen moet helaas weer even 

de kast in. En passant heeft zij er nog 58 elektrische bussen bij geregeld. Proficiat. 

Voorzitter, concluderend zeg ik: er gebeuren slechte dingen, er gebeurt veel niet en er 

gebeurt ook hier en daar iets goeds. De balans in Haarlem lijkt terug. Zelfs de grootste 
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partij van Haarlem lijkt haar evenwicht weer te hebben hervonden na de aanvankelijke 

implosie in 2014. Dacht mevrouw Leitner 3 jaar geleden nog dat “the proof in the 

pudding” zat, zo hoorde ik de vorige week gekroonde koningin van D66 laatst over de 

Toekomstvisie van Haarlem ineens geen onverstandige dingen zeggen. Er is geen 

tweedeling in Haarlem en het Spaarne is gewoon een prachtige rivier en zeker geen 

natuurlijke grens tussen arm en rijk. Besluitpunt 10 kan daarom op onze steun rekenen, 

maar dan wel op basis van een hele andere toekomstvisie. Gelukkig vinden D66 en de 

VVD hier elkaar weer helemaal. Nogmaals, wij zullen voor deze kadernota stemmen, met 

de opmerkingen die ik heb gemaakt. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Wij gaan naar mevrouw Leitner voor D66. 

 

Mevrouw LEITNER: Voorzitter, ik lees de kadernota al wat jaren langer. Een paar weken 

geldeden liep ik met mijn jongste zoon de avondvierdaagse. Ik moest toen denken aan een 

van de liedjes die we vroeger zongen, tegenwoordig doen ze dat bijna niet meer: “1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, zo gaat ‘ie goed, zo gaat ‘ie beter, al weer een kilometer.” Ik liep dat zo te 

zingen terwijl ik door Haarlem liep en ik dacht: dat klopt ook wel. Het gaat beter en 

Haarlem staat er financieel beter voor. Voor het eerst in zeven jaar zijn er geen extra 

bezuinigingen nodig. Dat roept een beeld op van zeven magere jaren. De moraal van het 

verhaal dat jullie vast uit de Bijbel kennen, is dat je moet sparen in de vette jaren voor de 

magere jaren. Het is een vorm van preventie om van tevoren in te grijpen om te 

voorkomen dat problemen later ontstaan. Dat heeft Haarlem toen verzaakt. We hebben de 

financiële discipline moeten opbrengen in de magere jaren. Naar analogie met het 

Bijbelverhaal zijn hier zijn geen farao’s met voorspellende dromen aanwezig, wel 

economen. Economen hebben met juristen één ding gemeen: ze zijn het nooit met elkaar 

eens. Behalve dan de juristen hier in de raad, want die zijn het verdacht vaak wel met 

elkaar eens. Er zijn nu ook economen die langdurig gematigde economische groei 

voorspellen vanwege de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat wij 

niet kunnen juichen. We moeten de financiële discipline vasthouden. Wij vinden dat een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat zal niet makkelijk worden, want de stad 

schreeuwt om investeringen.  

Deze kadernota gaat over veel. Ik pak er een paar voor D66 belangrijke punten uit. 

Achtereenvolgens de financiën, de investeringen, de voorzieningen voor de toekomst en 

de sociale en gezonde stad. Zoals gezegd staat Haarlem er financieel beter voor. In deze 

coalitieperiode daalde de schuld vanaf 2013 met 69 miljoen. Het gaat goed met de 

algemene reserve. Er zijn geen nieuwe bezuinigingen nodig en we hebben wederom een 

overschot op de jaarrekening van 7,3 miljoen. Daarnaast is Haarlem wat de woonlasten 

betreft gedaald van de zesde naar de achttiende plaats in de lijst van de duurste gemeenten 

in Nederland. Last but not least, de provincie complimenteert ons met de aanpak van de 

schuldenlast en met het feit dat we ons aan onze eigen afspraken weten te houden. Er 

ontstaat nu financiële ruimte. Het college maakt daarmee geld vrij voor de 

duurzaamheidsagenda, de digitalisering en het echt anders organiseren van de zorg. Dit 

zijn belangrijke zaken voor de toekomst. Zoals is afgesproken, besteden we ook geld aan 

het verzachten van eerdere bezuinigingen. 

 

De VOORZITTER: De heer Mohr. 

 

De heer MOHR: Mevrouw Leitner, u zegt dat het beter gaat dan de voorgaande jaren. Na 

het zuur volgt nu het zoet. Kunt u dat echter werkelijk met droge ogen beweren, afgezet 

tegen een achtergrond van een schuld van 486 miljoen? 
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Mevrouw LEITNER: Dat is minder dan de 555 miljoen die het was eind 2013. De schuld 

daalt, dus gaat het beter. 

 

De heer MOHR: Dat was mijn vraag niet. Ik zie ook dat de schuld is gedaald, dat is een 

simpel rekensommetje. 

 

Mevrouw LEITNER: Ja, maar dat gaat niet vanzelf. 

 

De heer MOHR: Maar onder de streep staan wij nog steeds 486 miljoen in het rood. U zegt 

dat het fantastisch gaat met de stad, ondanks deze enorme schuld, en we weer nieuwe 

investeringen kunnen doen. Dat is toch onverantwoord? 

 

Mevrouw LEITNER: U hoort mij een pleidooi houden dat wij de financiële discipline die 

wij hebben opgebouwd, moeten vasthouden. 

Wij besteden nu ook geld aan het verzachten van eerdere bezuinigingen, zoals de 

bezuinigingen op speeltuinen en wij vinden het belangrijk dat het dagelijks beheer en 

onderhoud weer terugkomt op het oude niveau van voor de bezuinigingen. Het is goed 

dat het college dit al in de kadernota heeft opgenomen, maar wij vinden dat het sneller 

kan. Wij dienen daarom samen met de coalitie een amendement in.  

 

Amendement 55: Dagelijks een schone stad! 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• de gemeenteraad in 2014 heeft besloten om per 2015 structureel 1 miljoen euro te 

bezuinigen op het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte; 

• hierbij het kwaliteitsniveau naar beneden is gebracht van A- of B-niveau naar B- of 

C-niveau; 

• het college voorstelt om de bezuiniging van 1 miljoen euro stapsgewijs in 3 jaar 

terug te draaien; 

overwegende dat: 

• het huidige kwaliteitsniveau van het dagelijks onderhoud te laag is en daarom zo 

snel mogelijk weer op het niveau van voor de bezuiniging van 1 miljoen moet 

worden gebracht; 

• juist het dagelijks onderhoud voor de inwoners van Haarlem het meest zichtbaar is: 

gras maaien, vegen, snoeien, schoonmaken, oplossen van meldingen, verhelpen 

van incidenten en het herstellen van schades; 

• de financiële situatie van Haarlem is verbeterd en daarom het terugdraaien van 

eerdere bezuinigingen voor de gemeenteraad de hoogste prioriteit heeft; 

besluit om: 

• de bezuiniging van 1 miljoen euro op het dagelijks onderhoud niet stapsgewijs in 3 

jaar terug te draaien, maar direct vanaf 2018; 

• dit aldus te verwerken in de kadernota en hiervoor als financiële dekking te 

gebruiken de stelpost groei van de stad; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van het CDA, D66, GroenLinks Haarlem, de PvdA en Trots Haarlem 

 

De VOORZITTER: De heer Boer. 
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De heer BOER: Dank u wel, voorzitter. Laat ik duidelijk zijn. Wij juichen het ongedaan 

maken van de bezuiniging op het onderhoud toe. Sterker nog, wij waren zelfs tegen die 

bezuiniging. Het uitvoeren van die bezuiniging heeft gezorgd voor diep treurige resultaten. 

Er zijn nog nooit zo veel Haarlemmers ontevreden geweest over het onderhoud en de stad 

heeft er nog nooit zo slecht bij gelegen als nu. U gaat dat terugdraaien, maar u weet dat het 

terugdraaien naar het oude niveau weer extra geld gaat kosten. Kunt u zeggen, achteraf 

gezien, dat uw coalitie een slecht besluit heeft genomen en dit nu wil terugdraaien? 

 

Mevrouw LEITNER: Achteraf gezien zijn wij niet teruggedeinsd om noodzakelijke 

pijnlijke besluiten te nemen, omdat Haarlem in de vette jaren verzaakt had om te sparen. U 

was daarbij. 

 

De heer BOER: Nadat u eerst het onderhoud op de kozijnen drie jaar heeft verwaarloosd, 

gaat u nu proberen de kozijnen weer te schilderen. We moeten ze echter eerst gaan 

vervangen en dat kost extra geld. U kunt dan toch niet anders dan concluderen dat die 

beslissing om drie jaar het onderhoudsniveau te verlagen een slechte is geweest? U kunt dat 

toch gewoon toegeven? 

 

Mevrouw LEITNER: Het is nodig geweest. Zodra het kan, draaien we het terug. Ik hoop 

dat u het amendement steunt.  

D66 vindt dat de stad nu ook echt investeringen nodig heeft op gebied van 

onderwijshuisvesting, voorzieningen en leefbaarheid in de openbare ruimte. Het 

investeringsplafond heeft wat ons betreft zijn langste tijd gehad. We zullen in de volgende 

raadsperiode op zoek moeten gaan naar een nieuw evenwicht dat ruimte maakt voor die 

hoognodige investeringen. De provincie hoopt dat we kunnen vasthouden aan onze eigen 

afspraken. Dat kunnen we. In deze raadsperiode handhaven we het investerings- en 

kasstroomplafond. Dat is nodig. Hoe meer we met onze schuld in de groene zone komen, 

hoe meer ruimte er ontstaat voor toekomstige investeringen.  

Dat er door de groei van de stad investeringen in onderwijs nodig zijn, is inmiddels wel 

helder. D66 heeft dat al eerder succesvol op de agenda gezet. Inmiddels ligt er een nieuw 

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs, maar sommige scholen kunnen niet wachten op de 

besluitvorming. De nodige investeringen voor 2017 en 2018 in de Molenwiek en Rudolf 

Steiner zitten mede dankzij D66 nu al in het IP. Er ligt volgens de wethouder echter ook een 

prioriteit bij de Cruquiusschool, waarbij een relatief kleine renovatie nu kosten in de 

toekomst kan voorkomen. Daarvoor dienen we samen met de coalitie, de VVD, 

HartvoorHaarlem, de SP en Trots Haarlem een motie in, waarin we het college verzoeken 

om de ruimte in de kadernota te gebruiken voor de investering in de Cruquiusschool. 

 

Motie 24: Prioriteren in het Primair Onderwijs 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• er een nieuw Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2018-2022 voorligt; 

• daarover door de raad pas in het voorjaar van 2018 een besluit kan worden 

genomen; 

• uit navraag door de commissie Samenleving te 8 juni jl. blijkt dat wel nu al urgente 

investeringen in met name het Primair Onderwijs (PO) nodig zijn; 

overwegende dat: 

• de gemeente de wettelijke plicht heeft om voldoende onderwijshuisvesting in het 

PO en Voortgezet Onderwijs (VO) te verzorgen; 

• kleine investeringen nu, grotere kosten in de toekomst mogelijk voorkomen; 
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• college en schoolbesturen bij brief (te 20 juni 2017) aangeven dat hoge prioriteit 

ligt bij een relatief kleine renovatie van de Cruquiusschool; 

draagt het college op om: 

• de renovatie van de Cruquiusschool alsnog op te nemen in de Kadernota 2017 voor 

het jaar 2018, en daarvoor dekking te zoeken bij de versnelde afschrijving 

Onderwijs; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van D66, de VVD, het CDA, de SP, GroenLinks Haarlem, Trots Haarlem, 

HartvoorHaarlem en de PvdA 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Zetten. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Ja, ik heb een vraag. Ik ben ervoor dat er extra wordt 

geïnvesteerd in die scholen, maar u heeft het voorstel van afgelopen donderdag om een 

extra investering te doen in de basisschool Al Ikhlaas niet gesteund. Hoe ziet u dat? 

 

Mevrouw LEITNER: De wethouder heeft al eerder in de commissie toegezegd dat hij 

daarvoor een oplossing zou gaan vinden. Er is sprake van een bijzondere situatie met de 

stichting die daar overeenkomsten heeft. Wij vertrouwen erop dat de wethouder zijn werk 

doet en ervoor zorgt dat het wordt opgelost. Zo niet, dan weet hij ons te vinden. 

Het aantal inwoners van Haarlem groeit. Hierdoor nemen ook de inkomsten van de 

gemeente toe. De gemeente rapporteerde twee weken geleden ook weer een financiële 

meevaller. Dat geld is ook hard nodig, want met meer mensen heeft de stad ook meer 

voorzieningen nodig. Het niveau van de voorzieningen, de cultuur, de leefbaarheid en de 

mobiliteit bepalen de aantrekkelijkheid van de stad. Om aantrekkelijk te blijven moet je 

investeren in je sterke punten. 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Raadt. 

 

De heer VAN DEN RAADT: Ik ben het natuurlijk met u eens als u beweert dat als de stad 

groeit, de sociale voorzieningen ook moeten groeien. U heeft een goede motie ingediend 

over het onderwijs en die hebben wij gesteund. U noemt nu ook het openbaar vervoer. Daar 

ben ik het ook mee eens. Ik heb daar een mooie motie over. Vindt u dan niet dat alle zaken, 

ook handhaving bijvoorbeeld, gelijkwaardig zouden moeten stijgen? 

 

Mevrouw LEITNER: U vraagt of de handhaving ook in waarde moet stijgen. Ik moet daar 

even op terugkomen, want ik heb geen signalen gehad dat die niet voldoende zou zijn. 

 

De heer VAN DEN RAADT: Ik ben het eens met uw bewering dat als de stad groeit, de 

voorzieningen moeten meestijgen. Is dat dan alleen voor onderwijs of geldt dat voor meer 

zaken? 

 

Mevrouw LEITNER: Oh, de burgemeester heeft toegezegd dat in kaart te brengen, begrijp 

ik. 

D66 wil de extra inkomsten uit de groei van de stad reserveren voor die voorzieningen, 

inclusief cultuur en de projecten uit de structuurvisie openbare ruimte om de mobiliteit een 

impuls te geven. We hebben de brandbrief van de ondernemers, de wijkraden en de 

Koninklijke Horeca hierover goed gelezen. Wij vragen de wethouder hierop te reageren. 

Voor deze kadernota had D66 de motie ‘Voorzie(ningen in) de toekomst’ ingediend, om de 

voorzieningen voor de jongeren in de toekomst te inventariseren. Het college heeft dit nu op 
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hoofdlijnen gedaan, waarvoor onze dank. Er wordt aangekondigd om nog twee à drie jaar 

verder te studeren over de precieze impact. Dat zal best, maar wij missen een gevoel van 

urgentie. Er zijn nu namelijk ook al gevolgen merkbaar. De motie is wat D66 betreft pas 

afgedaan als er ook een inventarisatie komt van de concrete knelpunten, inclusief de 

culturele voorzieningen, alle (sport)verenigingen en speelplaatsen. Aanvullend vragen wij 

met de VVD om een duidelijkere visie op de integrale kindcentra. Deze motie is zojuist 

door de VVD ingediend.  

De aantrekkelijkheid van Haarlem is de motor onder onze economie. Toerisme en de groei 

van de stad jagen de uitgaven aan. Eerlijk is eerlijk: om aantrekkelijk te blijven moet 

Haarlem het ook hebben van andere dingen dan de werkgelegenheid, dat was nooit ons 

sterkste punt. De ontwikkeling van de werkgelegenheid moet echter wel prioriteit krijgen. 

D66 denkt in kansen. Volgens een recent onderzoek van Platform31 vergroot een goed 

opgeleide bevolking de kans op economische ontwikkeling. D66 vindt dat Haarlem dat 

moet faciliteren. We vragen de wethouder om een reactie. U heeft Decathlon de deur 

gewezen en ziet de werkgelegenheid wederom achterblijven. Welke barrières gaat u nu 

wegnemen om ondernemers naar Haarlem te trekken? Graag horen wij uw reactie. Wat 

heeft u nodig? 

 

De heer VAN HAGA: Voorzitter? 

 

De VOORZITTER: Ja. De heer Van Haga. 

 

De heer VAN HAGA: Bent u het niet met de VVD eens dat het dan heel nuttig kan zijn om 

naar de Oostpoort te kijken en daar een mooi programma van 300.000 m
2
 neer te zetten? 

Dat zal ook goed zijn voor de werkgelegenheid in Haarlem.  

 

Mevrouw LEITNER: Waar doelt u op? 

 

De heer VAN HAGA: Ik bedoel het hele bouwprogramma Oostpoort van 300.000 m
2
. Dat 

zijn natuurlijk niet alleen woningen. In de laatste commissie Ontwikkeling die daarover is 

gegaan, hebben we gezegd dat er ook woningen kunnen komen, maar dat er ook industrie, 

bedrijvigheid en wellicht detailhandel zal kunnen komen. We gaan daar nog over spreken. 

Het gaat om 300.000 m
2
 en dat kan heel veel banen opleveren. 

 

Mevrouw LEITNER: D66 staat positief tegenover de plannen rondom de Oostpoort. Wij 

staan positief-kritisch tegenover de bouwplannen rondom het station. Wij willen daarvoor 

nog wel goed in gesprek met de Industriekring Haarlem, want dat is nog best een 

controversieel plan. 

 

De heer VAN HAGA: Als ik u zo hoor, kunt u de motie steunen over de 16.000 woningen 

die we willen bouwen? 

 

Mevrouw LEITNER: U zegt wat u wilt en wij hebben bij de decemberrapportage gezegd 

dat wij 9 ton vrijmaken om ook echt wat te doen. U gaat ons niet meekrijgen om middels 

een motie 8500 woningen aan Haarlem toe te voegen. 

Van de invoering van de decentralisaties kunnen we veel leren. Ze zijn goed verlopen en 

financieel waren ze zeer behoedzaam begroot. Achteraf zou je kunnen zeggen dat de 

reserve Sociaal Domein helemaal niet nodig was, maar wij vinden het juist een voorbeeld 

van goed bestuur. Hiervan kunnen we bij de invoering van de Omgevingswet wellicht nog 

iets leren. We kunnen het dus wel als het moet. 
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De VOORZITTER: Mevrouw Sterenberg. 

 

Mevrouw STERENBERG: Dank u wel. U vliegt even heel snel langs de reserve sociaal 

domein. In november 2015 heeft u zelf de wethouder verzocht, aangezien de 

decentralisaties toen al goed op poten leken te staan, of het binnenkort niet eens tijd zou zijn 

om dat over te hevelen naar de algemene reserve. Is uw beeld daarover inmiddels 

veranderd? 

 

Mevrouw LEITNER: Bij deze kadernota krijgen we eindelijk goed zicht op de financiële 

ontwikkelingen. Als u nog even had geluisterd, had ik dat kunnen zeggen. Het is nu echt 

duidelijk wat de financiële ontwikkelingen zijn. We hebben nu ook geld om echt te 

investeren in de transformatie die moet plaatsvinden. Dat vinden wij heel erg belangrijk. 

Als wij zien dat we in 2021 op een begrotingsevenwicht kunnen uitkomen, zullen we dan 

gaan praten over wat we gaan doen met de stand van die reserve. Wij hebben daar 

afspraken over gemaakt. 

D66 maakt zich zorgen over de groeiende kosten van de maatschappelijke opvang. We 

vinden dat het college een goede weg inslaat door het gesprek aan te gaan met de regio 

hierover. Als dat niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, vragen wij de wethouder om dit 

tijdig te melden aan de raad. Wethouder, ziet u een stabilisatie aankomen in de 

maatschappelijke opvang? Of ziet u nog groei aankomen? Ik hoor graag uw reactie. 

Nu we meer zicht hebben op de financiële ontwikkelingen in het sociaal domein, is het tijd 

voor het echt anders organiseren van de zorg. Wij vinden het belangrijk om voorzieningen 

en ondersteuning zo dicht mogelijk bij en met de inwoners te organiseren. Sociale 

Wijkteams spelen daarin een cruciale rol. Wij zien hen als de motor van de transformatie. 

Professionals hebben ruimte en vertrouwen nodig om te werken. Dit is ook gebleken tijdens 

de Raadsmarkt afgelopen donderdag. Zij kunnen daarmee beter de diensten ontwikkelen 

voor de toekomst en Buurtblik is hiervan een mooi voorbeeld. Verder investeren we in een 

taskforce voor het verbeteren van de doorstroom in de maatschappelijke opvang en in de 

ondersteuning van mantelzorgers en zelforganisaties. Een sociale stad is echter meer dan 

zorg leveren aan mensen die het nodig hebben. Het gaat om leefbaarheid, toegankelijkheid 

en het bevorderen van sociale samenhang. Dit kan onder meer gerealiseerd worden door te 

investeren in cultuur. Wat D66 betreft zoekt het college bij de begroting ruimte voor het 

verhogen van het cultuurstimuleringsfonds. Ik hoor graag de reactie van de wethouder 

hierop. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Sterenberg. 

 

Mevrouw STERENBERG: U koppelt op dit moment zelf ook het sociaal domein. U geeft 

aan dat de fysieke leefomgeving steeds belangrijker wordt. We hebben ouderen die langer 

zelfstandig thuis blijven wonen. Dit vraagt ook wat van de omgeving. We hebben nu veel 

financiële ruimte in het sociaal domein, maar minder in het fysieke domein. Zou D66 er 

voor openstaan om te onderzoeken of er maatregelen in het fysieke domein kunnen worden 

ingezet met sociale gelden die een positief effect hebben op het sociaal domein om die 

transformatie extra vaart te geven? 

 

Mevrouw LEITNER: Eerder hebben wij daarover ook een motie ingediend met betrekking 

tot de mooie woorden ‘nudging’, ‘priming’ en ‘mobility mentoring’. Als u concrete 

voorbeelden heeft, zien wij die graag tegemoet. Voor nu hebben we afspraken gemaakt 

over het sociaal domein en investeren we in de transformatie die we daar kunnen realiseren. 

Een sociale en gezonde stad zijn is een opgave die over alle domeinen heen gaat. 
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Mevrouw STERENBERG: U zou dus openstaan voor een onderzoek naar maatregelen die 

kunnen meewerken aan die transformatie? Dat is immers waar u zo graag naartoe wilt. 

 

Mevrouw LEITNER: Ik zie uw voorbeelden graag tegemoet. 

Een sociale stad is ook een gezonde stad. De gezondheidsverschillen die nu ontstaan tussen 

groepen mensen vinden we zorgelijk. Haarlem moet meer oog gaan krijgen voor preventie. 

Mensen moeten meer bewegen. U bent hier vanavond ook gaan zitten, omdat de stoelen er 

stonden. Ik sta nu, dus dat kan ik makkelijk zeggen. Je moet echter verder durven te kijken 

dan het sociaal domein, dat ben ik met de VVD eens. Het college zet al in op vergroening 

en op het stimuleren van lopen en fietsen in de stad. Ik roep het college op om eens echt 

werk te maken van die fietssnelweg naar Amsterdam, want dan kan het college twee 

vliegen in een klap slaan: mobiliteit en gezondheid. 

College, de aantrekkelijkheid van Haarlem, de goede voorzieningen, cultuur en 

leefbaarheid zijn verbonden met de sociale en gezonde stad. Reserveer daar voldoende geld 

voor bij de komende begroting. Hier ligt wat ons betreft een prima kadernota. Nog een paar 

puntjes op de i en “dan gaat het goed, dan gaat het beter”. En, telt u voordat u geld uitgeeft 

eerst even tot zeven. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dat is intrigerend. Wij gaan luisteren naar de heer 

Garretsen.  

 

De heer GARRETSEN: Dank u wel, voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Ah, de heer Van den Raadt heeft op het laatste moment toch nog een 

interruptie. De heer Van den Raadt. 

 

De heer VAN DEN RAADT: Ik wilde eerst luisteren hoe mooi het verhaal zou aflopen. 

Mevrouw Leitner, ik hoor u zeggen dat hoog opgeleide mensen aan de stad bijdragen en 

zorgen voor banen. Daarnaast zegt u dat u geschrokken bent van de kosten voor 

maatschappelijke opvang. Betekent het dat u liever mensen in Haarlem hebt die minimaal 

het gemiddelde salaris in Nederland verdienen en dat de anderen beter naar een andere stad 

kunnen gaan? 

 

Mevrouw LEITNER: Natuurlijk niet. Wat wij willen, is dat Haarlem gebruikmaakt van de 

sterke punten. Een van die sterke punten is een goed opgeleide bevolking, die volgens een 

rapport moet kunnen zorgen voor voldoende economische ontwikkeling. Wij vragen de 

reactie van de wethouder hierop. 

 

De VOORZITTER: Goed. De heer Garretsen. 

 

De heer GARRETSEN: Ja, voorzitter, voor de tweede keer dank u wel. 

De wensen van de SP zijn eigenlijk heel eenvoudig. Wij willen een Haarlem waar geen 

voedselbank nodig is, waar kinderen niet in armoede hoeven te leven en waar iedereen 

binnen een redelijke termijn een woning kan vinden. Deze wensen zouden pakweg 10, 15 

jaar geleden nog realistisch zijn, nu klinken ze helaas idealistisch. 15 jaar geleden was er 

nog geen voedselbank in Haarlem. 15 jaar geleden was het aantal kinderen dat in armoede 

leefde een kwart lager dan nu. 10 jaar geleden was de wachttijd voor een sociale 

huurwoning bijna de helft van de huidige wachttijd van 7,3 jaar. De SP beseft dat de 

huidige trieste situatie voor een groot deel het gevolg is van het rijksbeleid van de afgelopen 

10 jaar, maar vindt het zijn verantwoordelijkheid om ook als gemeentebestuur daar zoveel 

mogelijk aan te doen en zal hier het beleid van dit college dan ook op beoordelen. Wat is 
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dan die visie van het college? Het college heeft een nieuwe slagzin uitgevonden; de heer 

Van Haga haalde hem ook al aan: “De Haarlemmer is eigenaar van zijn probleem en van 

zijn oplossing.” De verantwoordelijkheid wordt dus bij de Haarlemmer zelf gelegd, of hij 

nu lijdt aan het syndroom van Down, of als 11-jarige door zijn moeder wordt geslagen en 

geen geld heeft om naar een voetbalclub te gaan of dat hij door echtscheiding dakloos is 

geworden. De Haarlemmer dient zelf voor de meest logische oplossing te zorgen. 

Voorzitter, als twee Haarlemmers van eind twintig nog bij hun ouders wonen en samen naar 

een eigen woning zoeken om een gezin te kunnen stichten, willen ze geen negen jaar op een 

sociale huurwoning moeten wachten. Hoe zijn zij dan eigenaar van hun oplossing? Moeten 

zij een woning gaan kraken of het recht in eigen hand nemen, net zoals vroeger de cowboys 

in het Wilde Westen? De Haarlemmer heeft van het college niet alleen de plicht zijn eigen 

oplossing te zoeken, maar ook nog eens de plicht om zijn naaste te helpen. Het is de ideale 

neoliberale samenleving: iedere burger redt zichzelf en samen helpen ze elkaar. Het lijkt 

wel of we daarmee terugkeren naar de liefdadigheid uit de negentiende eeuw, of naar het 

vooruitgangsdenken van Margaret Thatcher. Wat stelt het college hiertegenover? Als de 

inwoners van Haarlem zelf geen regie meer hebben, dan krijgen ze een cliënthulpverlener 

die hen helpt de meest logische oplossing te vinden. Verder hebben de Haarlemmers recht 

op onderwijs. Andere rechten heb ik niet kunnen vinden. De SP vindt dat de Haarlemmers 

meer rechten hebben dan alleen het recht op onderwijs. Haarlemmers hebben net zoals 

andere Nederlanders recht op inkomen, een dak boven hun hoofd, zorg en veiligheid. Het 

recht op arbeid is zelfs in de Grondwet opgenomen. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Zetten. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Ja, ik maak me een beetje zorgen. Ik dacht dat we nog een 

bloeiende verzorgingsstaat hadden in dit land. U doet echter net of we terug zijn in de 

negentiende eeuw. Als u wist hoe de armoede er toen uitzag en hoe mensen toen woonden, 

is het schandalig dat u dit nu zo aan ons brengt, alsof de wereld ten onder gaat. Dit is een 

beetje doorgeschoten, mijnheer Garretsen. U bent wel een vriend, maar dit gaat te ver. 

 

De heer GARRETSEN: Voorzitter, ik heb niet over Nederland. Die verzorgingsstaat is 

overigens de laatste vijftien jaar flink afgebroken, vindt de SP. Ik heb het over de visie van 

het college. Ik zeg niet dat de situatie zo is. Ik erken dat de drie wethouders van het sociaal 

domein in de afgelopen jaren stappen hebben gezet, maar ik vind de visie van het college 

zoals die in deze kadernota staat, onzin. Ik betitel die als het vooruitgangsdeken van onze 

hele lieve Margaret Thatcher.  

 

Mevrouw VAN ZETTEN: U gaat echter geen vergelijking maken met de negentiende 

eeuw, want daar heb ik toevallig verstand van. Dat kunt u echt niet maken. 

 

De heer GARRETSEN: Als het college zegt dat Haarlemmers de plicht hebben om een 

eigen oplossing te zoeken en de plicht hebben om hun naasten te helpen, krijg ik 

gedachteassociaties met de negentiende eeuw. 

 

De VOORZITTER: De heer Spijkerman. 

 

De heer SPIJKERMAN: Mijnheer Garretsen, ik ben het met u eens dat Haarlemmers 

rechten hebben, maar ik vind vooral dat Haarlemmers het recht hebben om serieus 

genomen te worden. Bij een aantal raadsmarkten over de basisinfrastructuur hebben wij van 

mensen zelf gehoord dat ze juist heel blij zijn met de transformatie die het college heeft 

ingezet. In het verleden was het zo dat organisaties uit de basisinfrastructuur voor de 



  26 juni 2017 22  

 

 

 

 

 

mensen bedachten wat zij nodig zouden moeten hebben en nu is het zo dat mensen zelf de 

vraag stellen wat ze kunnen doen en ondersteuning krijgen van een gesprekspartner die 

daarover meedenkt, in plaats van dat ze opgescheept zitten met een aanbodgericht ‘iets’ 

waarop ze niet zitten te wachten. Mijn opmerking voor u is: praat eens met uw twee 

fractiegenoten die bij de raadsmarkt aanwezig waren, want zij zijn een stuk positiever over 

de huidige staat dan dat u bent. 

 

De heer GARRETSEN: Nogmaals, ik ontken dit niet. Ik heb juist de drie wethouders een 

compliment gemaakt. Ik heb het uitsluitend over de visie. Die visie deugt niet. De visie sluit 

niet aan op wat er in Haarlem gebeurt. Ik wil nu verder met gaan met mijn betoog, 

voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Ik zie dat er toch nog enkele interrupties zijn. Die krijgt u dus nog mee. 

Eerst de heer Spijkerman. 

 

De heer SPIJKERMAN: Die raadsmarkt ging juist over de visie van het college. De mensen 

die uit de praktijk hierover spraken, waren positief. De tegenstelling tussen 

raadsmarktsignalen en visie van het college, is dus geen tegenstelling. 

 

De VOORZITTER: De heer Garretsen. Oh, u gaat reageren, mevrouw Özoğul? 

 

Mevrouw ÖZOĞUL: Ja. Ik wil hier als collega van de heer Garretsen in die commissie 

hierop reageren. Ik heb tijdens de raadsmarkten niet met mensen gesproken om wie het 

gaat. Ik heb de hulpverleners gesproken en ik sta volledig achter de werkwijze dat zij aan 

de cliënten moeten vragen hoe zij het willen. Het is echter een doorgeschoten visie om 

dan meteen te stellen dat de cliënt eigenaar is van het probleem. Dat deugt niet. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Fritz. 

 

De heer FRITZ: Ik wil graag even helemaal begrijpen wat de heer Garretsen bedoelt. 

Begrijp ik het goed, mijnheer Garretsen, dat u het beleid op het sociaal domein van de 

wethouders Snoek, Langenacker en Botter perfect vindt? Vindt u dat helemaal goed en 

heeft u alleen een probleem met de tekst die daarover in de kadernota staat?  

 

De heer GARRETSEN: Sorry, mijnheer Fritz, in de rest van mijn betoog zult u de kritiek 

horen op bepaalde beleidsterreinen in het sociaal domein. Natuurlijk vind ik het beleid niet 

perfect, dat weet u ook. Ik zeg alleen dat die neoliberale visie niet slaat op wat hier en daar 

werkelijk in het sociaal domein gebeurt. Ik vind het zonde dat deze visie in de inleiding van 

de kadernota zo prominent naar voren wordt gebracht. 

 

De heer FRITZ: Als het werkelijk alleen over de visie gaat, ben ik het nog met u eens ook. 

 

De heer GARRETSEN: Dank u.  

De SP vindt dat de Haarlemmers meer rechten hebben dan alleen het recht op onderwijs. 

Ik heb die rechten genoemd. Ik heb gezegd dat het recht op arbeid zelfs een aantal jaren 

geleden in de Grondwet is opgenomen. Het college dient die rechten van de Haarlemmers 

zo veel mogelijk te waarborgen. Niet alleen de Haarlemmer heeft plichten, ook het 

gemeentebestuur. De SP heeft bij deze kadernota drie speerpunten: de zorg, de 

armoedebestrijding en wonen.  

In Nederland zegt 40% van de ouderen dat ze te weinig mantelzorg hebben. 16% tot 18% 

van de mantelzorgers in Haarlem is overbelast. Je zou dus denken dat ouderen 
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noodgedwongen meer gebruik gaan maken van de Wmo, maar nee, het aantal aanvragen 

voor de huishoudelijke ondersteuning is met 7% afgenomen in het afgelopen jaar en maar 

44% van de mensen die geïndiceerd zijn voor dagbesteding of begeleiding in huis maakt 

daar ook daadwerkelijk gebruik van. Samen wordt er op deze voorzieningen in 2016 een 

bedrag van maar liefst 7,7 miljoen overgehouden. Naar het oordeel van de SP maken 

minder mensen gebruik van de thuiszorg omdat de eigen bijdrage te hoog is. Naar het 

oordeel van de SP maken mensen minder gebruik van de thuiszorg omdat de eigen 

bijdrage te hoog is. 56% van de mensen die een indicatie heeft – ik zei het al – voor 

begeleiding of dagbesteding maakt daar geen gebruik van. Vroeger was dat maximaal, ik 

herhaal, maximaal 25%. Hiervoor is volgens de SP maar één oorzaak aan te wijzen: de 

hoogte van de eigen bijdrage. Deze is in Haarlem de maximaal toegestane hoogte en dat 

is te hoog volgens de SP. De SP wordt hierin ondersteund door een onderzoek van 

Binnenlands Bestuur waaruit blijkt … 

 

De VOORZITTER: U heeft een interruptie van mevrouw Sterenberg.  

 

Mevrouw STERENBERG: Bedankt, voorzitter. Ik zag in de aangekondigde e-mails uw 

motie over de eigen bijdrage. In deze kadernota is juist iets heel positiefs te lezen. Er is een 

signaal dat er geen sprake is van vraaguitval of zorgmijding. Verschillende landelijke 

onderzoeken ondersteunen dit signaal. Dit staat echter haaks op het betoog dat u hier houdt. 

 

De heer GARRETSEN: Ja, ik heb met Martin Jonker een soort semantische discussie gehad 

over het verschil tussen zorguitval en zorgmijding. Het onderzoek van Binnenlands Bestuur 

spreekt in ieder geval over het mijden van zorg. Als u andere onderzoeken kent, stel ik het 

op prijs als u deze naar mij toestuurt.  

 

Mevrouw STERENBERG: Ik heb het over deze kadernota, waarin dit duidelijk kan worden 

gelezen. 

 

De heer GARRETSEN: In de kadernota wordt inderdaad gesproken over ‘vraaguitval’. De 

SP heeft het echter over ‘zorgmijding’ en wordt daarin door diverse onderzoeken 

ondersteund. 

 

Mevrouw STERENBERG: Deze kadernota spreekt ook over zorgmijding. 

 

De heer GARRETSEN: Dat is dan helemaal beter. 

 

De heer VAN HAGA: Voorzitter? 

 

De VOORZITTER: De heer Van Haga. 

 

De heer VAN HAGA: Ik hoor net de naam ‘Martin Jonker’ vallen. Wat is uw reactie 

hierop? 

 

De VOORZITTER: De vraag is aan mij gericht. U heeft er verder geen kwalificaties aan 

verbonden, maar ik denk dat de heer Van Haga gelijk heeft: we houden het het zuiverst als 

we namen van ambtenaren erbuiten houden. U bent in discussie met het college. 

 

De heer GARRETSEN: De heer Van Haga heeft volstrekt gelijk. Ik had niet Martin Jonker 

moeten zeggen, maar de controller. Net zoals ik het heb over ‘de’ gemeentesecretaris, ‘de’ 
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burgemeester en ‘de’ griffier, had ik het nu moeten zeggen over ‘de’ controller. Ik hoop dat 

we het nu met elkaar eens zijn. 

Ook volgens een uitspraak van de rechter moet de gemeente waarborgen dat een cliënt niet 

om financiële redenen afziet van zorg. Om te bevorderen dat kwetsbare Haarlemmers weer 

gebruik gaan maken van de zorg die ze nodig hebben, dient de SP een motie in om de eigen 

bijdragen voor huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en dagbesteding te halveren. De 

totale kosten van het halveren van die eigen bijdragen bedragen 1,25 miljoen euro en 

kunnen worden bekostigd uit het structurele overschot op het sociaal domein. 

 

Motie 6: Minder remgeld voor kwetsbare Haarlemmers 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat een kwart van de 

Nederlanders afziet van zorg en ondersteuning door de hoge eigen bijdragen die zij 

moeten betalen; 

• in 2016 in Haarlem 7% minder indicaties waren voor Huishoudelijke 

Ondersteuning en de dalende trend die vanaf 1 januari 2015 ontstond zich dus 

voortzet; 

• in 2016 slechts 44% van de Haarlemmers die waren geïndiceerd voor begeleiding 

en dagbesteding ook daadwerkelijk van die voorzieningen gebruikmaakte; 

• Haarlem voor HO, begeleiding en dagbesteding de maximale eigen bijdragen heft 

die zijn toegestaan; 

• de jaarrekening 2016 een overschot kende op de HO van ruim 3,6 miljoen en op de 

begeleiding en dagbesteding een overschot ruim 4,1 miljoen euro; 

• het totale bedrag te ontvangen aan eigen bijdragen HO, begeleiding en 

dagbesteding voor 2018 wordt geraamd op 2,5 miljoen euro;  

overwegende dat: 

• een Haarlemmer met een inkomen van 23.000 euro bruto per jaar een eigen 

bijdrage van 75 euro betaalt per 4 weken, een inwoner van Veenendaal 23 euro;  

• een Haarlemmer met een jaarinkomen van bruto 36.000 euro een bijdrage betaalt 

van 200 euro, een inwoner van Veenendaal 73 euro per vier weken; 

• het ongewenst is dat het betalen van een eigen bijdrage functioneert als een rem op 

het gebruikmaken van voorzieningen bestemd voor de lichamelijk en/of geestelijk 

meest kwetsbare groepen Haarlemmers; 

geeft het college de opdracht: 

• om in de meerjarenbegroting 2018-2022 de tarieven voor de eigen bijdrage voor 

het ontvangen van Huishoudelijke Ondersteuning en voor het krijgen van 

begeleiding of dagbesteding met ingang van 1 januari 2018 te halveren; 

• de extra uitgave van 1,25 miljoen euro per jaar te bekostigen uit de 

(decentralisatie)gelden van het Rijk; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van de SP 

 

Motie 4: Geen bezuinigingen meer op de Huishoudelijke Ondersteuning 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• op de HO in 2015 een overschot was van bijna 4,9 miljoen en in 2016 een 

overschot van ruim 3,6 miljoen euro; 
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• er reeds een structureel overschot is van 2,1 miljoen euro op de gelden voor het 

sociaal domein; 

• in de meerjarenbegroting 2017-2021 een extra bezuiniging van 2,3 miljoen euro op 

de HO is opgenomen en het structureel overschot op het sociaal domein daardoor 

oploopt tot ruim 4,4 miljoen euro; 

overwegende dat: 

• het rijksbeleid is om ouderen steeds langer thuis te laten wonen en ook veel 

ouderen dat wensen; 

• de HO voor een groep van de meest kwetsbare Haarlemmers een noodzakelijke 

voorziening is; 

• Haarlem steeds meer vergrijst, waardoor het beroep op de Huishoudelijke 

Ondersteuning naar verwachting in de toekomst verder zal toenemen;  

• een extra bezuiniging van 2,3 miljoen euro op de Huishoudelijke Ondersteuning 

gezien bovenstaande bijzonder ongewenst is; 

geeft het college de opdracht: 

• om niet verder meer te bezuinigen op de Huishoudelijke Ondersteuning en dus de 

ingeboekte bezuiniging van structureel 2,2 miljoen euro te schrappen, en dit 

verwerken in de begroting 2018-2022; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van de SP 

 

Verder wordt er naar de mening van de SP te streng geïndiceerd. Het is niet voor niets dat 

één advocaat maar liefst 68 bezwaren tegen indicatiebesluiten heeft ingediend. De SP wil 

daarom dat er ruimer wordt geïndiceerd. Verder wil de SP dat bijvoorbeeld het doen van 

boodschappen niet meer automatisch wordt beschouwd als een voorliggende voorziening. 

De SP verzoekt de wethouder hierop te reageren. 

 

De VOORZITTER: De heer Spijkerman. 

 

De heer SPIJKERMAN: Ik zeg voor de verandering niet meteen dat ik het met u oneens 

ben. Ik heb een neutrale vraag aan u. Is het zo dat de bezwaren die tegen de indicaties zijn 

ingediend, gericht zijn tegen indicaties van voor het actieplan dat wij vorig jaar met zijn 

allen hebben vastgesteld of tegen indicaties die naar aanleiding van dat actieplan opnieuw 

zijn vastgesteld? 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Özoğul? 

 

Mevrouw ÖZOĞUL: U weet zelf ook dat er nog kortgeleden ruim zestig bezwaren zijn 

ingediend. We hadden dus bezwaren ervoor en er zijn nog steeds bezwaren erna. 

 

De VOORZITTER: De heer Spijkerman. 

 

De heer SPIJKERMAN: Maar u weet dus niet of die 68 bezwaren gaan over de periode 

ervoor of erna? Oké, dat is helder. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Sterenberg. 

 

Mevrouw STERENBERG: Ja, u vraagt om een ruimere indicering, maar ‘ruimer’ is niet 

een duidelijk begrip dat ergens aan kan worden opgehangen. U wilt dus eigenlijk dat de 

criteria worden aangepast op basis waarvan wordt geïndiceerd? Want wat is ruimer? Wilt u 
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iedereen een uur extra cadeau doen of iets anders? U zult dan iets moeten laten aanpassen 

aan de voorwaarden. 

 

De heer GARRETSEN: Voorzitter, met ‘ruimer’ bedoel ik vooral ook ‘ruimhartiger’. Ik zal 

een voorbeeld geven. Een vrouw is stekeblind. Mantelzorgers doen haar boodschappen, het 

zijn vriendinnen. ’s Zomers echter zijn de vriendinnen met vakantie. Ik vind dat ’s zomers 

het boodschappen doen moet worden gedaan door de huishoudelijke ondersteuning, dat 

bedoel ik met de ‘voorliggende voorziening’.  

Ik ga verder, voorzitter. Ik heb nog een laatste opmerking over de zorg. Het mag niet zo zijn 

dat er bij de sociale wijkteams wachtlijsten ontstaan, zoals bij een paar teams in Haarlem-

Oost. Ook mag er geen wachtlijst zijn bij de jeugdzorg. Wat wil het college hieraan doen? 

Dan kom ik nu op het punt van de armoedebestrijding. De SP wil dat de bestrijding van 

armoede verder wordt aangescherpt. Daarom wil de SP, nu er meer geld is, de financiële 

ondersteuning voor mensen die langdurig in de bijstand zitten, opschroeven van 115% naar 

120% van de bijstandsnorm, te bekostigen uit de Wwb. Voor daklozen moet het 

gemakkelijker worden om een briefadres te krijgen, zodat ze eerder bijstand ontvangen. 

Hierover dient de SP twee moties in. 

 

Motie 2: Doelgroep inkomenstoeslag verbreden 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• de doelgroep voor de inkomenstoeslag op dit moment bestaat uit Haarlemmers die 

drie jaar of langer een inkomen hebben lager dan 115% van de inkomensnorm; 

• in het coalitieakkoord staat dat het college de meest kwetsbare Haarlemmers wil 

ontzien; 

overwegende dat: 

• door verschillende partijen in de raad al eerder is aangegeven dat de doelgroep 

voor de inkomenstoeslag moet worden verbreed naar Haarlemmers die een 

inkomen hebben dat langdurig lager is dan 120% van de bijstandsnorm; 

• er destijds van deze verbreding is afgezien door de financiële problemen waarin de 

gemeente verkeerde; 

• de reserve WWB 4,2 miljoen bedraagt waarvan 3,1 miljoen als 

weerstandsvermogen aangehouden moet worden; 

geeft het college de opdracht om: 

• de Verordening inkomenstoeslag zodanig te wijzigen dat vanaf 1 januari 2018 de 

doelgroep Haarlemmers die in aanmerking komt voor een inkomenstoeslag wordt 

verbreed naar diegenen die gedurende de referteperiode een inkomen hadden dat 

niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm; 

• de kosten van deze wijziging te dekken uit de reserve WWB; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van de SP 

 

Motie 3: Eerst briefadres, daarna pas controle 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• de Brede Centrale Toegang (BCT) bepaalt of een dakloze in aanmerking komt voor 

opvang in Haarlem; 
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• na het afgeven van de indicatie door de BCT twee weken lang iedere nacht door 

Handhaving wordt gecontroleerd of de geïndiceerde daadwerkelijk dakloos is; 

• vervolgens de dakloze een briefadres krijgt waardoor het mogelijk wordt een 

uitkering aan te vragen;  

overwegende dat: 

• het krijgen van een uitkering kan worden versneld door eerst het briefadres te 

geven en pas daarna de controle te laten plaatsvinden net zoals nu al in de 

gemeente Amsterdam gebeurt; 

• de goeden niet onder de slechten hoeven te lijden; 

geeft het college de opdracht: 

• meteen na de indicatie door de BCT een briefadres te verstrekken; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van de SP 

 

Ik ga het nu over wonen hebben. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is 

weer verder opgelopen, ik zei het al, tot 7,3 jaar. De SP vindt dit een schandalige situatie. In 

Amsterdam worden de komende jaren 50.000 huurwoningen gebouwd, waarvan 40% voor 

sociale huur en 40% met een gemiddelde huur van 850 euro per maand. 

 

De VOORZITTER: De heer Mohr. 

 

De heer MOHR: Voorzitter, blijkbaar hebben wij dezelfde krant, want ik heb dat bericht 

ook gelezen. Wij zijn een gemeente in een brede regio, waartoe ook Amsterdam behoort. 

Volgens mij is het Haarlemse probleem opgelost met de bouw van zo veel woningen in 

Amsterdam. 

 

De heer GARRETSEN: Mijnheer Mohr, wij lezen niet alleen dezelfde krant, het staat ook 

in teletekst. Meerdere bronnen bevestigen dit bericht, zelfs het Parool. U wilt eigenlijk dat 

Amsterdam Haarlemmers die zijn aangewezen op een sociale huurwoning gaat opvangen. 

Ik zou zeggen: dien daarover een motie in. 

 

De heer VAN HAGA: Voorzitter. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Haga. 

 

De heer VAN HAGA: Die motie is al ingediend. Dat is onze motie over de bouw van 

16.000 woningen. Als u daarmee akkoord gaat, kunt u 4800 woningen realiseren met een 

huurprijs onder de liberalisatiegrens. Ik zag de Partij van de Arbeid al glunderend knikken 

net en neem aan dat u zich hierbij aansluit. 

 

De heer GARRETSEN: Ik vind het een essentieel verschil tussen het standpunt van de heer 

Mohr en u dat u die woningen in Haarlem wilt bouwen en dat de heer Mohr wil dat in 

Amsterdam sociale huurwoningen worden gebouwd voor Haarlemmers. 

 

De VOORZITTER: De heer Mohr. 

 

De heer MOHR: Ik vind dat we het probleem moeten oplossen. Als dit in Haarlem kan, is 

dat prima en als het in Amsterdam kan, is mij dat even lief. 
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De heer GARRETSEN: Ik denk dat het het makkelijkste en goedkoopste is om het in Oost-

Groningen te doen, mijnheer Mohr. Ik moet eerlijk zeggen, mijnheer Van Haga, dat ik uw 

motie nog niet heb gelezen. Ik zal dat met grote interesse gaan doen. Ik weet dat u eerder 

heeft gezegd dat u voorstander bent van meer sociale huurwoningen in Haarlem. U heeft 

daar aparte opvattingen over, want u zegt dat ook projectontwikkelaars dat kunnen doen. Ik 

ben heel nieuwsgierig naar uw motie. Goed, ik mag verder geloof ik. 

 

De VOORZITTER: Van mij wel. Gaat uw gang. 

 

De heer GARRETSEN: In Haarlem bouwen we de komende jaren 7500 woningen, 

waarvan 28% sociale huur. De SP vindt dan ook dat de gemeente alles in het werk dient te 

stellen om de financiële ruimte voor woningbouwcorporaties te vergroten. Parkeerplekken 

worden nu vaak gerealiseerd voor leegstand. Wethouder, wanneer kunnen wij een voorstel 

tegemoetzien voor de verlaging van de parkeernorm? De SP vindt dat de bouwkosten voor 

woningcorporaties verder omlaag moeten, bijvoorbeeld door het schrappen van (een deel 

van) de bouwkosten van ruim 18.000 euro per kavel. Nu de tijd voor het maken van winst 

op grondexploitaties zeer gunstig is, kan dat geld misschien elders met andere 

bouwprojecten worden terugverdiend. Een andere mogelijkheid is dat de grond tijdelijk 

tegen gunstige voorwaarden in erfpacht wordt uitgegeven of dat de gemeente voorlopig 

eigenaar blijft van de woningen, die door de corporaties worden geëxploiteerd. Graag een 

reactie van de wethouder op de mogelijkheden die zij ziet om de financiële ruimte voor 

corporaties te vergroten. Tot slot vindt de SP dat de corporaties bij de verduurzaming van te 

bouwen en te renoveren woningen financieel door de gemeente en andere overheden 

moeten worden ondersteund. De verduurzaming mag namelijk niet ten koste gaan van het 

aantal nieuw te bouwen sociale huurwoningen. Als allerlaatste het volgende. De 

Huisvestingswet stelt eisen aan de huurprijzen voor de te bouwen sociale huurwoningen. 

Bij elk bouwplan moet daarom ook worden vastgelegd hoeveel woningen er komen met 

een huur onder de lage en hoge huuraftoppingsgrens. Ik hoor hier graag een reactie van de 

wethouder op. Wil zij die normen gaan stellen bij projecten van projectontwikkelaars? 

 

Amendement 1: Niet alleen communiceren, Duurzaam Renoveren! 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• meer dan 30% van alle woningen in Haarlem van corporaties is; 

• meer dan 25% van Haarlemse woningbouwcorporatiewoningen Energielabel E of 

slechter heeft; 

• er zeer weinig financiële ruimte is bij de corporaties om deze en nieuw te bouwen 

woningen te verduurzamen; 

geeft het college opdracht 

• voor 15-10-17 met concrete voorstellen te komen waardoor we sneller meer 

corporatiewoningen duurzaam kunnen bouwen en renoveren, en hierbij: 

 in te zetten op cofinanciering door corporaties, andere overheden, en de 

gemeente; 

 maximaal rendement te zoeken in termen van CO2-reductie per bestede euro; 

besluit ter dekking hiervan:  

• aan besluitpunt 11.G toe te voegen, met uitzondering van het 

duurzaamheidsprogramma; 

• als besluitpunt 11H toe te voegen: 

In te stemmen met de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma en de 

voorgestelde dekking hiervan, met uitzondering van de communicatiemiddelen, en 
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in plaats daarvan 500.000 euro structureel te reserveren voor het verduurzamen van 

het socialehuurwoningbestand; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van de SP 

 

Ik kom nu op het onderwerp financiën. Dit is voor een deel hetzelfde als wat de VVD al 

heeft gezegd. Met veel kunst- en vliegwerk, door het heen en weer schuiven van gelden, is 

de meerjarenbegroting sluitend gemaakt. Het kasstroomplafond en het investeringsplafond 

worden met kunstgrepen voor deze coalitieperiode nog gehandhaafd. Het college voorspelt 

met zoveel woorden dat dit voor de komende periode moeilijk zal zijn. De SP is het met het 

college eens dat voor de komende periode afspraken moet worden gemaakt over de hoogte 

van het kasstroom- en investeringsplafond. Tegelijkertijd constateert de SP dat de financiële 

situatie van Haarlem minder stevig is dan hij op het eerste gezicht lijkt. In de komende twee 

jaar wordt bijna 22 miljoen euro uit de algemene reserves gehaald. De SP vindt het heel erg 

belangrijk – de VVD ook als ik de VVD goed gehoord heb – dat de meerjarenbegroting 

2018-2022 een gezonde financiële grondslag krijgt. Wij horen wel van de wethouder hoe 

hij dat wil doen. 

Als laatste kom ik bij personeelsbeleid, want de wethouder voor financiën is ook de 

wethouder voor personeelszaken. De afgelopen tijd hebben we gemerkt wat een tekort aan 

personeel en het inhuren van tijdelijke krachten voor gevolgen kan hebben. Ik noem de 

Waarderhaven en ik noem de Koepel, waarvoor het amendement van GroenLinks Haarlem 

en D66 niet kon worden uitgevoerd wegens het ontbreken van personeel. Ik noem voorts de 

beschamende vertoning van een lawine aan beheersverordeningen omdat de menskracht 

ontbreekt voor het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen. Het college vangt het 

personeelstekort voornamelijk op door inhuurkrachten en flexwerkers en wil in feite af van 

het inhuurplafond. Dit is in strijd met wat verreweg de meeste landelijke politieke partijen 

willen: het verminderen van flexarbeid. In het verkiezingsprogramma van D66 staat zelfs 

dat de Flexwet moet worden afgeschaft. Ik vind dat deze D66-wethouder wel een heel 

slecht voorbeeld geeft. Als er een tekort aan formatie is, moet de vaste formatie worden 

uitgebreid en moeten er geen lapmiddelen worden toegepast. Een tekort aan formatie bij de 

bodes moet niet worden opgelost door de juffrouw van de catering langer te laten blijven op 

donderdagavond om de bodes te helpen. De SP wil dat Haarlem een zelfstandige 

bodedienst houdt met voldoende formatie om zijn taken te kunnen verrichten. Graag een 

reactie van de wethouder hierop.  

Tot slot, de SP wil meer zekerheid voor elke Haarlemmer, voor de Haarlemse ambtenaar 

dat hij voldoende tijd heeft om zijn werk naar behoren te doen, voor de Haarlemse 

bijstandsmoeder dat ze haar kinderen een fatsoenlijke opvoeding kan geven en voor de 

blinde alleenstaande oudere vrouw dat ze zelfstandig kan blijven wonen. De SP wil – ik 

kijk naar de sociaaldemocratie en naar de christendemocratie – meer solidariteit. Dank u 

wel, voorzitter. 

 

[Hieronder de tekst van een niet nader genoemde, maar wel ingediende motie.] 

 

Motie 5: Meer sociale kleine kunst 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• culturele initiatieven de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de bezuinigingen, 

doordat hun bijdragen niet geïndexeerd werden; 
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• via het cultuur stimuleringsfonds juist ook kleine initiatieven aan bod kunnen 

komen; 

• juist kleinschalige culturele initiatieven een bijdrage kunnen leveren aan 

maatschappelijke vraagstukken*; 

geeft het college opdracht: 

• bij het opstellen van de begroting 2018-2022 250.000 euro structureel extra aan het 

cultuurstimuleringsfonds toe te voegen, ten behoeve van kleinschalige 

kunstprojecten met een sociaal-maatschappelijke doelstelling; 

• dit te dekken uit extra structurele algemene middelen zoals deze in de meicirculaire 

naar voren komen; 

• voorafgaand aan de begroting 2018-2022 een voorstel te doen voor de uitwerking 

van de toekenningsregels voor deze extra middelen voor kleinschalige 

kunstprojecten, met een sociaal maatschappelijke doelstelling; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van de SP 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Fritz, de fractievoorzitter 

van de Partij van de Arbeid. 

 

De heer FRITZ: Voorzitter, om maar gelijk op de SP te reageren: daar vindt u de Partij van 

de Arbeid aan uw zijde. We zullen kijken wat daar deze week aan mooie voorstellen uit 

voortkomt. 

Voorzitter, deze week bespreken we alweer de laatste kadernota van dit college. Althans, 

als een volgende coalitievorming niet net zo lang duurt als landelijk, zou dit de laatste 

kadernota van dit college moeten zijn. Het leek mij dus wel aardig om ter voorbereiding op 

dit debat eens terug te lezen hoe het eerste debat over de kadernota van dit college ging. Het 

was toen juni 2014 en er was net een coalitieakkoord gesloten. De beleidsarme kadernota 

was eigenlijk een vertaling van het coalitieakkoord. Ik gaf daarin namens mijn fractie aan 

waar wij deze vier jaar voor zouden gaan. Ik citeer daar een klein stukje uit:  

“Het gaat goed met Haarlem. We zijn een van de beste woonsteden, hebben de meeste 

werkenden van alle grote steden en we hebben een rijk aanbod aan cultuur en sport. Maar 

tegelijkertijd zijn er nog altijd te veel Haarlemmers die hier te weinig van profiteren. Het 

aantal gebruikers van de voedselbank neemt toe, jongeren en ouderen vinden moeilijk een 

baan en niet alle wijken zijn even veilig. Wij willen voorkomen dat Haarlem een stad wordt 

van twee snelheden. Een stad waar sommigen het goed hebben, maar anderen het steeds 

moeilijker krijgen. Wij willen een stad waar we het samen doen, en waar het niet ieder voor 

zich is.” 

Dat is precies waar de PvdA zich de afgelopen jaren voor heeft hardgemaakt. In het citaat 

worden drie voorbeelden genoemd en die wil ik even langsgaan. Allereerst het voorbeeld 

van het initiatief voor een lokaal sociaal akkoord voor meer banen voor jongeren en 

arbeidsgehandicapten. We trokken extra geld uit voor armoedebestrijding en zorgden dat 

minimavoorzieningen beter worden gebruikt. En we vroegen aandacht voor het voorkomen 

van woninginbraken, onder meer in Schalkwijk. Dit is succesvol gebleken. De 

werkloosheid daalt in Haarlem en het aantal gebruikers van de voedselbank neemt al drie 

jaar op rij af. Ik ben het overigens met de SP eens dat elke gebruiker van de voedselbank er 

één te veel is. Het zouden er nul moeten zijn. Sinds het aantreden van dit college is echter al 

drie jaar op rij het aantal gebruikers van de voedselbank afgenomen. Als laatste noem ik dat 

het aantal woninginbraken in onze stad is gehalveerd. 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Raadt heeft een interruptie. 
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De heer VAN DEN RAADT: Ik heb een interruptie over de voedselbanken. U zegt dat er 

minder gebruikers zijn, maar volgens mij is het zo dat je bij de voedselbank na drie jaar 

standaard uit het bestand verdwijnt. Komt dit daar misschien door? 

 

De heer FRITZ: Ik raad u aan de jaarverslagen van de voedselbank erop na te slaan. 

Volgens mij krijgt de raad deze elk jaar aangeboden; ik heb daar deze cijfers uitgehaald. De 

voedselbank geeft hier zelf een aantal redenen voor. Een daarvan is het minimabeleid en 

een andere is dat het economisch beter gaat. Ook echt lokaal beleid helpt daarbij. Wij 

hebben hier met zijn allen hard aan getrokken en volgens mij zijn hiervoor raadsbreed 

enkele voorstellen gedaan in deze periode. 

Het zijn slechts een paar voorbeelden van waarom de PvdA ook in moeilijke tijden 

verantwoordelijkheid heeft willen dragen. Niet omdat dat pluche zo lekker zit, want dat zit 

het echt niet als je 60 miljoen euro moet bezuinigen. Maar om ervoor te zorgen dat Haarlem 

ook in tijden van financiële schaarste een sociale stad blijft waar we samen vooruitkomen. 

We zijn er echter nog niet. Ook nu we weer wat meer te besteden hebben, blijft het 

belangrijk om eerlijke keuzes te maken en om juist nu te investeren in een stad met meer 

banen, goede zorg in de buurt en leefbare en veilige wijken. En voorzitter, ik kan u alvast 

verklappen: de PvdA wordt blij van een aantal keuzes die het college in deze kadernota 

maakt. Maar op een aantal punten willen wij deze keuzes nog verder aanscherpen. In het 

vervolg van mijn betoog zal ik ingaan op vier thema’s: financiën, zorg, werk en jeugd, 

klimaatverandering en leefbare wijken. 

Ik begin met financiën. Een belangrijke opgave voor dit college was het op orde brengen 

van de financiën. Anderen hebben er ook al over gesproken dat het college die opdracht 

voortvarend heeft opgepakt en dat de resultaten ernaar zijn. Na jaren van bezuinigingen, 

kunnen we nu weer extra investeren in onze stad. Waar de schuld in de vorige periode nog 

steeg, daalt die nu fors en sneller dan verwacht. Na jaren van stijgende belastingen gaan de 

woonlasten in 2017 voor het tweede jaar op rij met tientjes omlaag. Dit is niet vanzelf 

gegaan; het is geen natuurverschijnsel. College en coalitie hebben standvastig vastgehouden 

aan afspraken uit het coalitieakkoord, ook waar die soms pijn deden. Ik noem als voorbeeld 

het kasstroomplafond, velen hebben daarover gesproken. We zien dat het knelt, maar deze 

maatregel was hard nodig om de schuld ook echt te laten dalen. Ook in deze kadernota 

houden wij daar voor 2018 dus aan vast. Na de verkiezingen zal een nieuwe coalitie 

opnieuw een afweging moeten maken. Ik geef een klein schot voor de boeg. Wat de PvdA 

betreft kan het kasstroomplafond in de huidige vorm dan worden losgelaten. De schuld is 

dankzij dit college dan op een dusdanig niveau dat verdere schuldreductie belangrijk blijft, 

maar een lagere prioriteit kan krijgen. Daarmee komt er meer ruimte voor investeringen in 

bijvoorbeeld onderwijs, monumentale panden en de openbare ruimte. Overigens zijn wij 

blij dat de collega’s van D66 ook in deze kadernota al ruimte hebben gevonden voor extra 

investeringen in schoolgebouwen. Wij steunen dan ook van harte de motie van D66 om de 

renovatie van de Cruquiusschool alsnog op te nemen in de kadernota. 

Voorzitter, ik ga over naar het sociaal domein: zorg, werk en jeugd. Eenzelfde 

standvastigheid als bij de schuld hebben coalitie en college laten zien bij het sociaal 

domein. We hebben een forse reserve sociaal domein ingesteld. Uit deze reserve kon waar 

nodig geld worden gehaald om te zorgen dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt waar 

men recht op heeft. We hebben dat gezien bij de indicering in de Wmo waar we daar 

gebruik van hebben gemaakt. Bij ons geen taferelen zoals in Almere, waar aan het eind van 

het jaar het geld op is en jongeren dus geen jeugdzorg meer krijgen. Doordat we extra geld 

hebben uitgetrokken voor een reserve sociaal domein, hebben we dat in Haarlem kunnen 

voorkomen. Dat is misschien wel het belangrijkste besluit van deze raadsperiode. Toch zien 

we dat er nog Haarlemmers tussen wal en schip vallen. Nu de economie weer aantrekt en de 
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gemeente weer wat meer te besteden krijgt, vindt de PvdA het belangrijk dat ook deze 

kwetsbare Haarlemmers daarvan meeprofiteren. Want eerlijk delen doen we niet alleen als 

het minder gaat – dat hebben we de afgelopen jaren gedaan – maar ook nu er weer wat meer 

te besteden valt. Ik ben daarom blij te zien dat het college van B en W maar liefst 

12 miljoen euro uittrekt voor zorg, werk en ondersteuning voor Haarlemmers die een extra 

steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Met dit geld gaat de gemeente onder meer 

mantelzorgers beter ondersteunen – de SP wordt hiermee direct tegemoetgekomen, dat is 

een terecht punt – schulden helpen voorkomen, meer en betere woonvoorzieningen creëren, 

mensen met een arbeidshandicap aan het werk helpen, jeugdzorg voor jongeren boven de 

achttien verbeteren en zelforganisaties en buurtinitiatieven ondersteunen. Dit zijn allemaal 

zaken waarvoor mijn fractie, samen met anderen, afgelopen jaren aandacht heeft gevraagd. 

Met deze investeringen zorgen we ervoor dat geld dat afgelopen jaren is overgebleven in 

het sociaal domein, alsnog terechtkomt bij mensen die het nodig hebben. Vaak zijn dit 

mensen die nu nog tussen wal en schip vallen. U kent hun verhalen ongetwijfeld ook. De 

jongere, die door financiële onwetendheid op jonge leeftijd schulden heeft gemaakt met een 

veel te duur telefoonabonnement en nu een schuldenberg met zich meesleept die een 

eerlijke start in het leven belemmert. De oudere man die bijna al zijn tijd steekt in de 

mantelzorg voor zijn zieke partner. Hij bespaart de overheid daardoor geld, maar heeft geen 

moment meer voor zichzelf. Of de kleine zelforganisatie, die migranten en minima helpt 

met het aanvragen van voorzieningen. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Sterenberg. 

 

Mevrouw STERENBERG: Dank u wel, voorzitter. Ik ben benieuwd wat u nu voor die 

jongeren gaat doen uit uw voorbeeld met de telefoonschuld, wat u in de afgelopen periode 

niet heeft gedaan. In het beeld dat u nu schetst, lijkt het alsof heel veel mensen tussen wal 

en schip zijn gevallen en alsof de voordelen alleen naar die mensen kan gaan. Denkt u niet 

dat ook een stukje voordeel naar de rest van de Haarlemmers kan gaan, die al die tijd 

hebben meebetaald aan de lastenverzwaring? 

 

De heer FRITZ: U zult zien dat het college en de coalitie ook voor die Haarlemmers extra 

geld zal uittrekken, onder andere via het onderhoud. Maar ja, wij zijn de Partij van de 

Arbeid die het ook belangrijk vindt dat de meest kwetsbaren meeprofiteren op het moment 

dat er weer wat meer is. U heeft het over de telefoonschuld. U zult zien in de voorstellen 

van het college dat er meer wordt gedaan aan preventie voor jongeren en ervoor zorgen dat 

ze niet in schulden terechtkomen en dat er vervolgens extra geld wordt uitgetrokken om 

ervoor te zorgen dat als je je schulden hebt, je ze zo snel mogelijk weer kunt kwijtraken en 

je niet in dat ellenlange traject van schuldpreventie terechtkomt. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Özoğul. 

 

Mevrouw ÖZOĞUL: Ik hoor de PvdA mooi praten dat het allemaal goed gaat en wat ze in 

deze coalitie hebben gedaan. U was tijdens de vorige coalitieperiode echter 

medeverantwoordelijk voor alle grove bezuinigingen, onder andere op de zelforganisaties. 

Het geld daarvoor is toen gehalveerd. Ook echter op de thuiszorg en die toen finaal in de 

mist is gegaan. Ik noem verder de bezuinigingen op de minimaregelingen en de 

ziektekostenregeling. Sommige daarvan zijn door uw eigen wethouder destijds 

wegbezuinigd. Ik ben blij dat uw wethouder nu dit weer aan het invoeren is, maar u heeft 

geen reden om hierop trots te zijn. 
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De heer FRITZ: Ik heb hier twee reacties op. Ten eerste hebben wij er altijd voor gestreden 

dat het sociaal domein zo veel mogelijk wordt ontzien. Natuurlijk zijn er ook bezuinigingen 

geweest in het verleden, ik ga dat echt niet ontkennen. Dat is pijnlijk geweest. Wij zijn 

begonnen met het op orde brengen van de financiën. Dit was nodig en daarover heeft ook 

uw fractievoorzitter gezegd dat dit pijn deed. Ik constateer overigens dat twee kadernota’s 

geleden de SP nog pleitte voor meer bezuinigingen dan dit college wilde. Wij hebben toen 

gezegd dat dit niet nodig is. Daarover heb ik de SP niet meer gehoord, want anders had er 

wellicht nog veel meer bezuinigd moeten worden. Maar ja, wij hebben pijnlijke 

maatregelen genomen en ja, wij staan er als PvdA voor dat op het moment dat er wat extra 

te besteden valt, dit als eerste gaat naar de mensen die toen het meest pijn hebben geleden 

en die het toen het meest moeilijk hadden én nu nog steeds hebben. Dat zijn de kwetsbare 

groepen. Dit is een ander standpunt van de VVD, die zegt: stuur het eens naar andere 

mensen, de woningeigenaar bijvoorbeeld, en doe de ozb omlaag. Al dat soort dingen.  

Ik ga verder met mijn verhaal. Ik vertelde over de zelforganisaties, die migranten en 

minima helpen met het aanvragen van voorzieningen. Die hebben het inderdaad zwaar. Dat 

komt ook door bezuinigingen uit het verleden. Zij helpen velen om financieel rond te 

komen, maar kunnen zelf het hoofd nauwelijks boven water houden. Voor al deze mensen 

kunnen we dankzij dit extra geld eindelijk wat doen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een 

positief verschil zal maken in het leven van vele Haarlemmers. 

In de kadernota is daarnaast nog 2 miljoen gereserveerd voor eenmalige investeringen in 

het sociaal domein in 2018. Dit geld is nog niet ingevuld en bij de begroting wordt daarover 

een besluit genomen. Wij hebben daar zelf uiteraard ideeën voor. Wij denken bijvoorbeeld 

aan een budget dat kan worden besteed om meer maatwerk te leveren bij urgente noden. 

Maar ongetwijfeld heeft u allen ook ideeën. Wij roepen raad en college op om tot de 

begroting samen na te denken over de invulling van dit geld. Het zou mooi zijn als we bij 

de begroting met een gezamenlijk voorstel hiervoor kunnen komen, waarin ideeën van 

zoveel mogelijk fracties in deze raad, ook van de oppositie, zijn verwerkt. Het is een 

uitdaging aan u allen en wij doen daaraan graag mee. Tot slot wil ik binnen het thema 

sociaal domein nog aandacht vragen voor het lokaal sociaal akkoord. Dit akkoord is aan het 

begin van deze raadsperiode gesloten met grote werkgevers in de stad. Er zijn afspraken 

gemaakt over het aan het werk helpen van jongeren en mensen met een arbeidshandicap. 

Ten eerste horen wij graag hoe het staat met de uitvoering hiervan. Wat heeft dit 

opgeleverd? Ten tweede kunnen wij ons voorstellen dat sommige ideeën uit het akkoord 

inmiddels zo succesvol zijn, dat ze eigenlijk structurele financiering verdienen. Ik denk 

bijvoorbeeld aan het stageloket in de Waarderpolder; onze fractie is daar op bezoek 

geweest. Ik hoor hierop graag een reactie van het college. 

Voorzitter, ik ga naar het derde thema van mijn verhaal, de klimaatverandering. Begin deze 

maand trok klimaatontkenner Donald Trump de Verenigde Staten terug uit het 

klimaatakkoord van Parijs. Een onbegrijpelijke en dramatische stap. Maar er was meteen 

ook een hoopvol signaal. Nog geen dag later verklaarden 125 Amerikaanse steden dat zij 

hun inzet zouden vergroten om klimaatverandering een halt toe te roepen. Dit is een 

belangrijke stap, want steden zijn immers verantwoordelijk voor 70% van de wereldwijde 

uitstoot van CO2. Omdat 90% van de grote steden aan de kust ligt, is het ook de bevolking 

van deze steden die als eerste de negatieve gevolgen van klimaatverandering ondervindt. 

Vanavond volgen wij in Haarlem het voorbeeld van deze Amerikaanse steden. In deze 

kadernota maken wij 1,5 miljoen euro per jaar extra vrij om onze lokale inzet tegen de 

klimaatverandering te vergroten en te versnellen. De PvdA steunt dit voorstel van het 

college van harte. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Zetten. 
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Mevrouw VAN ZETTEN: Ik ben benieuwd naar uw persoonlijke bijdrage aan het klimaat. 

Eet u al vegetarisch, bijvoorbeeld? Misschien kunt u ons even meenemen in wat u zelf doet 

in plaats van te kijken naar 150 steden in de Verenigde Staten. 

 

De heer FRITZ: Ik doe het vanavond op een dieet van aardbeien, maar dat terzijde. Ik heb 

geen auto om eens wat te noemen. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Wilt u het bij mijn vraag over vegetarisch eten houden? 

 

De heer FRITZ: Ik kom bij mijn misschien wel meest milieuvriendelijke maatregel: ik heb 

geen kinderen. Maar goed, dat is mijn persoonlijke bijdrage: geen auto en geen kinderen. Ik 

vlieg alleen wel af en toe wat ver. 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Raadt heeft ook nog een opmerking. 

 

De heer VAN DEN RAADT: Gelukkig eindigde de heer Fritz precies met het punt dat ik 

wilde maken. We gaan hier natuurlijk allemaal CO2-neutraal bezig zijn door de nieuwe 

groenmarkt autoluw te maken, maar nooit te vertellen waar die auto’s dan naartoe moeten. 

Lijkt het u als coalitiepartner niet veel handiger om iets te gaan doen tegen de uitbreiding 

van Schiphol? Daarmee gaat u veel meer besparen dan het autovrij maken van een pleintje 

hier of daar. 

 

De heer FRITZ: Het is altijd makkelijk om vanuit de gemeenteraad van Haarlem te zeggen 

dat anderen het maar moeten uitzoeken. Laat het maar gebeuren op Schiphol, waar wij niet 

over gaan, zodat wij lekker kunnen blijven vervuilen. Nee, mijnheer Van den Raadt, het is 

keihard nodig dat ook steden als Haarlem – de Amerikaanse steden geven het goede 

voorbeeld – zelf gaan werken aan klimaatverandering en zelf iets gaan doen aan CO2-

reductie. Wij zijn daarvoor. Als u daar niet voor bent, stemt u tegen dit onderdeel van de 

kadernota. Wij zijn in ieder geval heel blij dat dit college hier fors extra geld voor uittrekt. 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Raadt. 

 

De heer VAN DEN RAADT: Goed, de heer Fritz ziet het liever een beetje eenzijdig. Ik 

vind het prima dat u dat wilt doen, maar kom dan ook met een oplossing. Ik denk alleen dat 

het meer zou bijdragen als u als coalitie, of u er nu wel of niet over gaat, eens gaat zeggen 

dat de gemeente Haarlem niet wil dat Schiphol gaat uitbreiden, omdat de helft van de stad 

intussen onder die stikstof ligt. Ik heb u daarover nog nooit gehoord. 

 

De heer FRITZ: Voorzitter, hier heb ik me nu vijf jaar op verheugd. De PvdA zit 

binnenkort niet meer in de regering. Kijkt u naar de partijen die daar straks wel in zitten. U 

heeft mij hier vijf jaar op aangesproken en ik kan nu eindelijk zeggen: anderen mogen dat 

landelijk gaan regelen. 

 

Mevrouw STERENBERG: Dat moet u niet te snel zeggen. Zover zijn we nog niet. 

 

De heer FRITZ: Sorry, na vijf jaar had ik daar even behoefte aan. Ik hoop dat u mij dat wilt 

vergeven. 

Voorzitter, ik wil nog iets vertellen over het klimaatbeleid. Wij roepen het college wel op 

om de strijd tegen klimaatverandering ook echt iets te laten zijn van alle Haarlemmers. 

Nog te veel is het een zaak van de hoogopgeleide Haarlemmer met een goedgevulde 

beurs. Terwijl juist ook andere Haarlemmers zouden kunnen meeprofiteren. Een goed 
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geïsoleerde sociale huurwoning zorgt immers voor lagere woonlasten voor mensen die 

het al niet breed hebben. En slimme investeringen in duurzaamheid kunnen veel extra 

banen opleveren voor Haarlemmers die nu nog aan de kant staan. Waarom zouden we 

bijvoorbeeld niet eens in Schalkwijk beginnen met het door het college beoogde 

warmtenet? Ik hoor graag een reactie van het college. 

Ik kom op het laatste thema, de leefbare wijken. Voorzitter, voor de PvdA zijn leefbare en 

veilige wijken altijd een belangrijk speerpunt, u zult dat herkennen. Iedere Haarlemmer 

moet kunnen wonen in een betaalbare woning in een fijne en veilige wijk. Naast 

investeringen in werk, zorg en jeugd, hebben investeringen in de leefbaarheid van onze 

wijken voor de PvdA prioriteit. Voor een leefbare wijk is een goed onderhouden 

openbare ruimte van groot belang. Toen wij begonnen aan deze raadsperiode moest er 

fors worden bezuinigd. Wij ontkwamen er daarbij niet aan ook te bezuinigen op dagelijks 

beheer en onderhoud. Wij hebben echter ook altijd gezegd dat, zodra er weer wat meer te 

besteden valt, wij deze bezuiniging graag zouden willen terugdraaien. Vandaag is die dag 

aangebroken. Het college stelt voor om dit in stapjes te doen, waarbij pas in 2020 de 

bezuiniging geheel is teruggedraaid. Dit gaat ons niet snel genoeg. Het CDA zal daarom 

straks namens de coalitiepartijen een amendement indienen om de bezuiniging op het 

dagelijks beheer en onderhoud per direct geheel terug te draaien.  

Voor een fijne en leefbare wijk zijn ook speelplekken van groot belang. Speeltuinen zijn 

de plek waar Haarlemmers elkaar ontmoeten, waar kinderen van geheel verschillende 

afkomst met elkaar spelen en waar zij belangrijke ervaringen opdoen voor de rest van hun 

leven. Een paar maanden geleden zijn wij met de fractie op bezoek geweest bij de 

besturen van de Haarlemse speeltuinverenigingen. Wij hoorden toen dat veel speeltuinen 

het lastig hebben door eerdere bezuinigingen. Zij moeten beknibbelen op onderhoud van 

speeltoestellen of beperken de openingstijden. Wij hebben daarom eerder al 

aangedrongen op extra geld voor speeltuinen. Wij zien dat het college in deze kadernota 

aan deze oproep gehoor geeft en zijn daar erg blij mee. Met de 50.000 euro extra die nu in 

de kadernota wordt uitgetrokken voor speeltuinen kan de eerdere bezuiniging voor 

zelfstandige speeltuinen geheel worden teruggedraaid. Speeltuinen kunnen daarmee weer 

gaan investeren in toestellen of langer openblijven. We maken ons nog wel zorgen over 

een aantal speeltuinen die niet zelfstandig vallen en onder Haarlem Effect of Dock vallen. 

Die zijn indirect ook geraakt door bezuinigingen en kunnen op deze manier niet 

meeprofiteren van de rechtstreekse financiering. We dienen vandaag een motie in om ook 

de bezuiniging bij de niet-zelfstandige speeltuinen terug te draaien. 

 

Motie 29: Elk Haarlems kind een goede speeltuin 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• buitenspelen belangrijk is voor de fysieke en sociale ontwikkeling van een kind en 

de speeltuinen in Haarlem daarbij van grote waarde zijn; 

• het college bij kadernota de bezuiniging op zelfstandige speeltuinen terugdraait; 

• er ook niet-zelfstandige speeltuinen in Haarlem zijn, die onder Haarlem Effect en 

Stichting Dock vallen, en dat deze speeltuinen indirect via beide organisaties ook 

geraakt zijn door bezuinigingen; 

overwegende dat: 

• alle Haarlemse kinderen een goed onderhouden speeltuin in de buurt verdienen; 

verzoekt het college om: 

• onderzoek te doen naar de precieze omvang van de bezuiniging op de niet-

zelfstandige speeltuinen, met als doel ook deze bezuiniging volledig terug te 

draaien; 
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• mocht het nu in de kadernota geraamde budget daarvoor ontoereikend zijn, voor de 

begroting inzichtelijk te maken welke extra middelen daarvoor nodig zijn; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van de PvdA, D66, GroenLinks Haarlem, het CDA de Actiepartij, OPHaarlem en 

Trots Haarlem 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Sterenberg.  

 

Mevrouw STERENBERG: Dank u wel. U deed eerder tijdens uw betoog al een oproep 

aan de raad om mee te denken over manieren om extra geld uit te geven in het sociaal 

domein, nu daar wat ruimte is. U geeft nu het beheer en onderhoud van speeltuinen als 

voorbeeld en benadrukt hoe positief dat effect kan zijn op de jeugd en de sociale cohesie. 

Ik reken erop dat u dan een onderzoek naar de inzet van voorzieningen in het fysieke en 

economisch domein met financiering vanuit het sociaal domein van harte zult steunen als 

onderbouwing voor uw vraag om voor de begroting op zoek te gaan naar mogelijkheden 

om versterking aan te bieden in het sociaal domein. 

 

De heer FRITZ: Ik weet dat de VVD hierover een motie heeft ingediend. Wij moeten 

deze nog precies bestuderen. De PvdA is er niet voor om zorggeld te gaan uitgeven aan 

lantaarnpalen en stoepen; wij hebben de SP wat dit betreft altijd aan onze zijde gehad. 

Geld dat voor het sociaal domein bedoeld is, moet ook daar worden besteed. Dat is ons 

uitgangspunt. Uiteraard zijn er randgevallen. Dit is ook terug te vinden in voorstellen die 

het college doet. Er zijn dingen weliswaar buiten de strikte lijn van de decentralisaties 

vallen, maar die wel tot het sociaal domein behoren. Daarover kunt u met onze fractie 

praten, dat heeft u ook in het verleden gemerkt, bijvoorbeeld toen wij geld uit het sociaal 

domein hebben besteed aan de opvang van dak- en thuislozen die eigenlijk net niet 

helemaal tot die groep behoorden. Als u met voorstellen komt om dit geld in de openbare 

ruimte te steken, gaan wij daarmee niet akkoord. Daar gaat geen zorggeld naartoe, daar is 

ander geld voor. 

 

Mevrouw STERENBERG: Het betreft onderzoek naar mogelijke maatregelen die dat 

kunnen versterken. Daarna kunnen wij als raad met de uitkomsten van dat onderzoek, de 

mogelijke maatregelen, een afweging maken welke maatregelen wij passend zouden 

vinden. 

 

De heer FRITZ: Wij zullen uw motie bekijken, maar ik wil u niet te veel hoop geven op 

dit punt, want wij zijn vrij strikt in de leer. 

Tot slot wil ik aandacht vragen voor woningbouw. 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Raadt. 

 

De heer VAN DEN RAADT: Ja, ik wilde even afwachten of hij klaar was met het 

onderdeel ‘leefbare en veilige wijk’. Dat was onderwerp 3 en het lijkt erop of u nu met 

onderwerp 4 begint. 

 

De heer FRITZ: Woningbouw hoort er wat ons betreft nog bij. Maar stelt u uw vraag maar. 

 

De heer VAN DEN RAADT: U spreekt over een mooi opgeruimde wijk en over de 

speeltuin. Ik vind het aardig dat u als gehele coalitie ons heeft toegestaan aan de motie mee 

te doen, want meestal tovert de coalitie een motie uit de hoed waaronder dan de namen van 
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coalitiepartijen staan. Is dit het enige dat u heeft in te brengen voor een leefbare en veilige 

wijk? Heeft u geen opmerkingen over de handhaving of een wijkagent? 

 

De heer FRITZ: Zoals u weet, kiezen wij er altijd voor om een beperkt aantal punten in 

onze inbreng over de kadernota aan de orde te stellen. Ik kan het over alle onderwerpen 

hebben. Ik heb het in mijn inleiding even over veiligheid gehad. Wij hebben het bij de 

begrotingsbespreking uitgebreid over veiligheid gehad en wij hebben toen voorstellen 

gedaan hoe we buurtbewoners meer bij veiligheid kunnen betrekken. Dit keer hebben we 

ervoor gekozen om dit niet een van de thema’s in de kadernota te laten zijn. Dit wil niet 

zeggen dat veiligheid onbelangrijk is – veiligheid is voor ons juist heel belangrijk – maar 

wij hebben het juist bij de begroting als een van de belangrijke thema’s naar voren 

gebracht. 

Voorzitter, ik ga nu toch naar het laatste thema, de woningbouw. We zien op de 

Facebookpagina van wethouder Van Spijk steeds meer foto’s verschijnen waarop hij eerste 

palen slaat. Dat is een goed teken: de woningbouw trekt weer wat aan. Net als de VVD 

meent de PvdA dat er meer nodig is. Om de woningnood in onze stad echt aan te pakken is 

een fors aantal nieuwe woningen noodzakelijk. Wij zijn niet helemaal bij met het kaartje 

van de VVD, maar staan wel achter de aantallen die door de VVD worden genoemd. Wij 

willen van het college weten of het mogelijk is om een actieplan te maken, waaruit blijkt 

hoe wij er echt voor kunnen zorgen dat er in onze stad een fors aantal extra woningen wordt 

gebouwd. Dit hoeft niet ten koste te gaan van groen. Ik hoor hierover graag een reactie van 

het college. Mogelijk kom ik hier in tweede termijn nog op terug. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Haga. 

 

De heer VAN HAGA: Kunt u wellicht meteen aangeven wat u zo vervelend vindt aan dit 

kaartje, behalve dan het wonen in de Waarderpolder want dat heeft u al gezegd? 

 

De heer FRITZ: Het gaat mij precies om dat punt, de woningbouw in de Waarderpolder. 

 

De heer VAN HAGA: U kunt ook in de motie lezen dat dit alles gaat gebeuren met respect 

voor de reeds aanwezige bedrijven in de Waarderpolder en in overleg met de Industriekring 

Haarlem. Als uit dit overleg komt dat het ergens niet kan of niet wenselijk is, gaat het daar 

niet gebeuren. Die voorwaarde zit er wel degelijk in. 

 

De heer FRITZ: Dan moet u niet een kaartje aan uw motie toevoegen waarop minimaal vijf 

woningbouwlocaties zich in de Waarderpolder bevinden. 

 

De heer VAN HAGA: Dat is juist wel nodig, want dit zijn de potentiële locaties en de 

voorwaarden voor de uiteindelijke keuze creëren wij hier. 

 

De heer FRITZ: Voor de PvdA is het een heel duidelijke voorwaarde – ik herhaal deze en 

blijf deze herhalen – net als de Industriekring overigens: geen woningbouw in de 

Waarderpolder. 

 

De heer VAN HAGA: In dat geval kunt u toch prima leven met de voorwaarden die in de 

motie staan? 

 

De heer FRITZ: Nee, u stopt er een kaartje bij waaruit blijkt dat u de halve Waarderpolder 

wilt volbouwen met woningen en vervolgens zegt u dat dit wel keurig in overleg moet 

gebeuren. Mijnheer Van Haga, daar trappen wij echt niet in. 
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De heer VAN HAGA: Dan moet u het kaartje en de voorwaarden nog maar een keer goed 

bekijken. Misschien moeten wij daarover een keer buiten deze vergadering overleggen; dan 

ga ik het u uitleggen. 

 

De heer FRITZ: Ik sta altijd open voor uitleg.  

Voorzitter, ik rond af. Ook nu we weer wat meer te besteden hebben, blijft het belangrijk 

om eerlijke keuzes te maken. Wij willen juist nu investeren in een stad met meer banen, 

goede zorg in de buurt en leefbare en veilige wijken. Wij willen investeren in een Haarlem 

waar we samen vooruitkomen. In deze kadernota maakt het college die keuzes: voor extra 

geld voor kwetsbare Haarlemmers, voor de strijd tegen klimaatverandering en voor leefbare 

wijken. Als coalitie scherpen wij die keuzes op een aantal punten nog aan. Wij denken dat 

er een mooi pakket ligt en complimenteren u daarmee.  

 

De VOORZITTER: Dank u wel. We gaan nu luisteren naar de bijdrage van OPHaarlem. Ik 

stel voor dat wij daarna koffie gaan drinken. 

 

De heer SMIT: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Ik snap dat iedereen nu opgelucht denkt 

dat de pauze al begint, maar nee, nog even wachten. 

Geacht college, de Kadernota 2017 heeft goede ambities op vele terreinen en toch, college, 

toch schuurt het op een aantal plekken fors. De topproblemen zijn de afgelopen ruim drie 

jaar de topproblemen gebleven: veel te weinig betaalbare woonruimte, een achterblijvende 

arbeidsmarkt in onze stad, dus steeds meer afhankelijk van de regio en griezelig veel geld 

over in het sociaal domein. De kadernota is het document waarin de raad kaders moet 

stellen. De thema’s wonen en werken krijgen in de Kadernota 2017 voor de jaren 2017-

2021 veel te weinig kader mee. We gaan in de kadernota te gemakkelijk om deze 

wezenlijke thema’s heen. Wat is de Haarlemse ambitie tot en met 2021 voor de toename 

van het woningbestand en de groei van de werkgelegenheid? College, kunt u die ambitie 

concreet maken voor de jaren 2017 tot en met 2021? 

De piramide van Maslow is echt niet degelijk verankerd in de Haarlemse samenleving. In 

de raadsvergadering van 1 juni buitelden vele fracties over elkaar heen om te profileren hoe 

weinig kans jongeren hebben op het vinden van betaalbare woonruimte in de sociale sector. 

Dat blijkt krap 1% per jaar te zijn. Wat een medeleven van de coalitie voor deze doelgroep 

in de knel. Nu drie weken later is het stedenbouwkundig programma voor de Fietsenfabriek 

gepresenteerd door uw college. En wat blijkt? Nul, echt waar, nul ingeprogrammeerde 

betaalbare wooneenheden voor jongeren, alleenstaanden en ouderen die kleiner willen gaan 

wonen, want de huren beginnen bij ruim 700 euro per maand en de vloeroppervlakte van de 

appartementen moet minimaal 60 m
2
 zijn. Daarom stelt OPHaarlem het college de volgende 

vraag: waar en wanneer gaat in de planperiode 2017-2021 wel substantieel gebouwd 

worden voor deze doelgroepen? Bedenk hierbij, geacht college, dat de inschatting van het 

G32-onderzoek over Haarlem, dat wij in 2040 relatief meer jeugd hebben dan vergelijkbare 

steden, geen automatisme is. Er moet echt verdomd hard gewerkt gaan worden aan 

woonruimte voor de jeugd, anders zijn de jongeren al ver voor 2040 moedeloos uit onze 

stad vertrokken. Dat gebeurt nu al. Als we er serieus werk van maken om de Haarlemmers 

in de stad te houden en de bevolkingsgroei mogelijk te maken, weet dan ook dat tot 2040 

het aantal alleenstaanden met 11.000 zal toenemen. De motie van de VVD is dan misschien 

nog helemaal niet zo gek, los van de discussie waar de woningen gaan komen. De intentie 

voor 8500 woningen meer is broodnodig. Gegeven het feit dat in de toekomst het aantal 

jongeren licht toeneemt en het aantal ouderen fors toeneemt en in 2040 naar verwachting 

samen 43% van de Haarlemse bevolking uitmaken en de uitwisselbaarheid van woonruimte 

tussen deze twee groepen de flexibiliteit op de woonmarkt vergroot, stelt OPHaarlem in een 
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motie voor om te onderzoeken of het mogelijk is levensbestendig bouwen als uitgangspunt 

voor alle nieuwbouw, en het liefst ook voor grote renovaties, te introduceren en daar alleen 

van af te wijken als dat om redenen niet kan.  

 

Motie 26: Levensloopbestendig bouwen als uitgangspunt 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• de jeugd en de ouderen in 2040 samen al meer dan 40% van de Haarlemse 

bevolking vormen; 

• aangevuld met alleenstaanden ze vaak op zoek zijn naar woningen van min of meer 

gelijke omvang; 

• als het uitgangspunt wordt dat alle woningen levensloopbestendig zijn mits, dan 

kan bereikt worden dat genoemde doelgroepen zich drempellozer kunnen bewegen 

op de woningmarkt en de woningmarkt flexibeler wordt; 

• levensloopbestendig bouwen niet zo spannend is, maar wel slim, want het houdt 

onder meer in dat de deuren zo breed zijn dat er een rolstoel door de opening kan 

en bad- en slaapkamers een minimummaat hebben op basis van de draaicirkel van 

een rolstoel. Ook ontbreken er drempels in de woning en bij de entree. Het 

kostenaspect is vaak te verwaarlozen, dan wel bescheiden van omvang; 

draagt het college op om: 

• na te gaan hoe in hoeverre levensbestendig bouwen het uitgangspunt kan worden 

bij alle nieuwbouw/renovatie en de raad hierover in het najaar te informeren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van OPHaarlem, Trots Haarlem, Fractie Mohr en de ChristenUnie 

 

De basis van de piramide van Maslow gaat er ook van uit dat mensen in staat zijn zelf hun 

basisvoorzieningen te regelen. Het hebben van werk is daarvoor een heel belangrijke basis. 

Net als uw college is OPHaarlem verschrikkelijk blij met de nieuwe werkgelegenheid die 

Connexxion in Haarlem brengt, al lezen we wel wat verschillende getallen, maar het maakt 

onze blijheid er niet minder om. Toch maakt een zwaluw nog geen zomer en OPHaarlem 

gaat ervan uit dat uw college nog steeds de volle inzet pleegt om de werkgelegenheid in 

onze stad te laten groeien, al zien we dat te weinig bevestigd in de kadernota. 

OPHaarlem leest op pagina 29 van de kadernota dat het college wil doorgaan met acquisitie 

van meer werkgelegenheid. Toch is dat maar een deel van de opdracht, want het zelf 

vormgeven en aanbieden van werkgelegenheid is een ander deel van de opdracht. Wij zijn 

daarom overtuigd van de steun van uw college voor onze oproep om het weggezakte 

traineeprogramma van de gemeente weer een nieuw en continu leven in te blazen. 

OPHaarlem stelt in een motie voor om vanaf dit najaar minimaal twintig traineeplekken 

continu vorm te geven bij de gemeente en eigen bedrijven, zoals Spaarnelanden. Graag ziet 

OPHaarlem ook trainees komen uit de bijstand en de WW. 

 

Motie 28: Werken aan werkgelegenheid – een doorstart van het traineetraject bij de 

gemeente Haarlem 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

• wil met nadruk zichtbaar maken dat de aandacht voor de werkgelegenheid in onze 

stad vereist dat de gemeente het voortouw neemt bij het creëren van werk- en 

ervaringsplekken en; 

overwegende dat: 
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• indien er (meer)kosten aan de doorstart verbonden zijn, onder meer de stelpost 

voor de uitvoering van de 50-banen motie SP/OPHaarlem dekking kan bieden; 

draagt het college op om: 

• het traineeprogramma binnen de gemeente te (re)activeren en op een zodanig 

niveau te brengen dat vanaf het najaar en vervolgens continu minimaal 20 

traineeplekken van 28 uur of meer kunnen worden aangeboden in de 

opleidingsverhouding op de arbeidsmarkt; 

• hierbij ook een instroom vanuit de bijstand en de WW te realiseren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van OPHaarlem en Trots Haarlem 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Sterenberg. 

 

Mevrouw STERENBERG: Dit onderwerp hebben we tijdens de commissie ook behandeld. 

U kwam toen ook met dit betoog. De wethouder heeft toen duidelijk gezegd dat als je een 

trainee de juiste opleiding wilt geven, deze niet alleen bij de organisatie komt om te werken, 

maar ook om te leren. Zoals we weten, zijn er nu niet voldoende mensen om die trainee de 

begeleiding te geven die deze nodig heeft. 

 

De heer SMIT: Ik zal kijken of ik uw vraag kan beantwoorden in het vervolg van mijn 

tekst. Een trainee op pakweg 75 medewerkers is toch een haalbare belasting? De 

budgettaire lasten, zo ze er zijn, zijn verantwoord en te dekken binnen bestaande posten, 

zoals de stelpost voor het 50-banenplan. Daarmee laat u duidelijk zien dat werkgelegenheid 

en werkervaring voor u, als een van de voortrekkers op de arbeidsmarkt, een permanent 

aandachtspunt is. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Huysse. 

 

Mevrouw HUYSSE: Mijnheer Smit, ik had toch sterk de indruk dat al die stageplekken en 

trainees al georganiseerd zijn binnen de gemeente en Spaarnelanden. Of heb ik dat verkeerd 

begrepen? 

 

De heer SMIT: Mij is verteld dat er in principe op het ogenblik haast geen trainees meer 

rondlopen. Als dit zo is, kan de wethouder dat uitleggen en hoop ik in ieder geval dat we de 

twintig vol gaan maken. 

De afgelopen jaren waren voor OPHaarlem wonen, werken en welzijn de leidende thema’s 

bij het wegen van de balans en onbalans in onze stad. Het laatste thema hebben wij nu 

aangepast in ‘maatschappelijk functioneren’. Welzijn lijkt voor veel mensen in Haarlem 

niet altijd haalbaar, zo nuchter moeten we helaas zijn. Het mee kunnen blijven doen in onze 

Haarlemse maatschappij, ook op de momenten dat welzijn dun of uit zicht is, moet echter 

minimaal mogelijk zijn. Voor ouderen en mensen met een fysieke beperking is daar wel een 

basisvoorwaarde aan gesteld. Ze moeten een loopsnelheid hebben van minimaal 3,6 km/u, 

anders wordt het oversteken en het bereiken van de buurtactiviteit een gevaarlijke zaak. Dit 

is een grapje, zou je denken. Het wordt echter bloedserieus gesteld in het definitief ontwerp 

van de snelle bus door Haarlem-Noord. Nou, die snelheid hebben velen bij lange na niet. 

De helft is eerder een reële optie. Dat blinde mensen veiliger oversteken zonder 

voetgangersstoplicht lijkt ook een nieuw uitgangspunt te worden. Ook dit is geen grapje. Zo 

krijgt zelfredzaamheid een nieuwe dimensie. Voor OPHaarlem is een oversteeksnelheid van 

minimaal 3,6 km/u of blinden die moeten oversteken zonder hulp van een voetgangerslicht 

dus geen kader. OPHaarlem zal het college beoordelen op het nakomen van het VN-verdrag 
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van de rechten van de mensen met een beperking, niet te zijner tijd, maar met alle 

consequenties vanaf nu. Het nakomen van dit, door de Tweede Kamer geratificeerd 

verdrag, is geen vrijblijvende zaak; het is een kader, het is een opdracht. 

Op pagina 13 van de kadernota staat: “Toch sluit diezelfde samenleving groepen uit.” 

College, dat is ernstig. Het wordt echter nog ernstiger als door gemeentelijk beleid groepen 

worden uitgesloten. Laat dat niet gebeuren, geachte raad. 

Onze Haarlemse maatschappij is nauwelijks bereikbaar voor ruim 15.000 Haarlemmers met 

een inkomen tot 105% van het sociaalminimum en slechts beperkt bereikbaar voor 25.000 

Haarlemmers met een inkomen tot 120% van het sociaalminimum. Dit zijn Haarlemmers 

met bijstand of een lage uitkering of ouderen met AOW en geen of maar een klein 

aanvullend pensioen. Voor deze mensen is welzijn vaak nog ver weg. OPHaarlem 

constateert dat er in het sociaal domein in twee jaar 35 miljoen euro mogelijk niet is 

uitgegeven aan de zorgvraag van kwetsbare Haarlemmers. Tweeënhalfjaar na de 

overheveling van taken naar onze gemeente weten we nog niet of het zorgaanbod 

toereikend is, of de zorgvraag voldoende wordt bereikt, of de aangeboden zorgproducten en 

de benodigde zorgzwaarte matchen en of de eigen bijdrage te belemmerend werkt. 

OPHaarlem vraagt het college of dit inzicht gedetailleerd per zorgfunctie beschikbaar is 

vóór de begrotingsbehandeling.  

OPHaarlem dient ook met andere fracties een motie in om de drempel voor de HaarlemPas-

houders te verlagen voor het bezoeken van de Haarlemse Podia. Waar museabezoek bijna 

gratis of geheel gratis is, heeft de kortingsregeling voor de Haarlemse Podia van € 2,50 tot 

€ 3 op een kaartje uiteindelijk als resultaat dat het cultuuraanbod onbereikbaar blijft voor 

duizenden Haarlemmers. 

 

Motie 25: De HaarlemPas gaat toegangsdrempels verlagen 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• de HaarlemPas de toegang tot musea voor de pashouders goed faciliteert, maar de 

toegang tot de cultuurpodia Schouwburg, Philharmonie, Toneelschuur en Patronaat 

nog steeds eigenlijk niet mogelijk is voor de pashouders; 

• kortingen van maar € 2,50 tot € 3,00 de toegangsdrempel immers te weinig 

verlagen; 

• meegenieten door pashouders van kunst, educatie en cultuur een aspect van welzijn 

is; 

draagt het college op om: 

• na te gaan of een entreeprijs van ca. € 5,00, wellicht onder condities, mogelijk is 

voor HaarlemPas-houders en de raad hierover in het najaar te informeren. Het is 

thans niet na te gaan of er financiële consequenties aan een hogere korting 

verbonden zijn; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van OPHaarlem, Trots Haarlem en Fractie Mohr 

 

Daarnaast vragen wij in een motie aandacht om het concept van het Preventief Interventie 

Team (PIT) in Amsterdam te bestuderen op mogelijk invoering in Haarlem, dan wel om 

elementen ervan toe te voegen aan de Haarlemse aanpak. In het PIT worden risicokinderen 

op basisscholen, indien wenselijk, al vanaf zes jaar oud opgespoord en wordt beoogd om 

met ingrepen in hun leefomgeving te voorkomen dat zij afglijden naar crimineel gedrag 

en/of hun schoolopleiding niet afmaken. 
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Motie 27: Heeft het concept van het PIT een meerwaarde voor Haarlem? 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• in Amsterdam op 34 basisscholen het Preventief Interventie Team functioneert; 

• door het team kinderen, indien wenselijk, al vanaf 6 jaar oud worden opgespoord; 

• wordt beoogd om met ingrepen in de leefomgeving te voorkomen dat zij op latere 

leeftijd afglijden naar crimineel gedrag en/of hun schoolopleiding niet afmaken; 

• dit project gewaardeerd wordt; 

draagt het college op om: 

• na te gaan in hoeverre het invoeren van dit concept of het invoeren van elementen 

ervan in de Haarlemse aanpak kan leiden tot versterking van de Haarlemse 

ambities/doelstellingen en de raad hierover in het najaar te informeren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van OPHaarlem, Trots Haarlem, de PvdA, het CDA en de ChristenUnie 

 

Ik vervolg met onze financiële situatie; de één begint ermee, de andere eindigt ermee. De 

economie van Nederland is ons gunstig gezind; dat blijkt ook weer uit de meicirculaire. Dat 

draagt het risico met zich mee dat we naar onze stand gaan leven, terwijl die stand tijdelijk 

kan zijn. Het kan het risico in zich hebben dat we niet voldoende geld apart houden om de 

groei van infrastructurele voorzieningen te financieren, die noodzakelijk zijn door de groei 

van de bevolking. Het gaat daarbij om onderwijsgebouwen, sportfaciliteiten en 

vrijetijdsvoorzieningen. De stelpost ‘groei van de stad’, die is gerealiseerd naar aanleiding 

van een aangenomen motie in 2016, moet hiervoor ingezet worden. Wat OPHaarlem betreft 

mag dat ook leiden tot een specifieke overschrijding van het investeringsplafond in de 

komende jaren en dat kan een groei van de schuldpositie betekenen. Bij het beoordelen van 

onze huidige schuldpositie moet overigens wel onthouden worden dat de 35 miljoen euro 

die niet binnen het sociaal domein is uitgegeven, thans is ingezet om de schuld te verlagen; 

dat is echt een tijdelijke situatie. Over een paar jaar is de reserve teruggekomen naar 

11 miljoen en de 24 miljoen gaat voor een deel drukken op de liquiditeit. Er zal dan geld 

geleend moeten worden en alleen daardoor zal onze schuldpositie weer stijgen. Nogmaals, 

de schuldpositie per vandaag is lager dan je zou mogen zeggen, want de 35 miljoen van het 

sociaal domein had uitgegeven moeten worden, of wordt voor een deel straks alsnog 

uitgegeven. 

OPHaarlem is tevreden over de inzet van de wethouders die dweilen, maar is nog steeds 

niet tevreden over de wethouders die bij de kraan zitten. Het voorkomen van problemen 

lijkt vaak minder prioriteit te krijgen dan het oplossen van problemen. OPHaarlem vindt het 

onbegrijpelijk dat de belangrijkste thema’s voor bijna iedereen in onze stad, wonen en 

werken, zo dun voorbij komen in de kadernota, zonder ook het concreet maken van 

ambities, lees: kaders, voor de jaren 2017-2021. 

Voorzitter, het is net als op school. Als je evenveel achten haalt als vieren, blijf je toch 

zitten, ook al heb je gemiddeld een zes. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Wij lassen nu een korte pauze in. 

 

[schorsing] 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, wij hervatten de vergadering. Het woord is aan 

mevrouw Huysse. 
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Mevrouw HUYSSE: Dank u wel, voorzitter. In de afgelopen jaren hebben we in Haarlem 

de spreekwoordelijke broekriem aangehaald. Inmiddels lijkt het erop dat de financiële 

ruimte weer ontstaat om te investeren in Haarlem en de Haarlemmers. Verder zijn ook de 

berichten over de meicirculaire nog positief. Dat is goed nieuws. In mijn betoog zal ik de 

volgende onderwerpen behandelen: beheer en onderhoud in de stad, duurzame stad, cultuur 

en economie, huisvesting, toekomstvisie en digitalisering, toegankelijke stad en sociale 

stad. 

In de kadernota gaan we de bezuinigingen terugdraaien voor het beheer en onderhoud van 

de stad. Vorige sprekers hebben het hier ook al over gehad. GroenLinks is blij met de 

structurele verhoging van 1 miljoen euro voor het beheer en onderhoud om het ingestelde 

C-niveau op te hogen naar het B-niveau. Daardoor kan de gemeente eerder werk maken van 

de aanpak van slijtage, door reparatie of vervanging. In het eerste jaar van de kadernota, 

2018, lukt het nog niet volledig. Daarom dienen GroenLinks, het CDA, D66 en de PvdA 

het amendement ‘Dagelijks een schone stad’ in om dat te repareren.  

GroenLinks is blij dat in deze kadernota jaarlijks 1,5 miljoen euro wordt vrijgemaakt om 

sneller te gaan werken aan duurzaamheid. Dat is hard nodig om in 2030 een klimaatneutrale 

stad te kunnen zijn. GroenLinks vindt dat hier nog meer vaart moet worden gemaakt, want 

we hebben nog maar krap dertien jaar om dat te realiseren. Onze fractie pleit ervoor om de 

komende jaren het structurele budget voor versnelling van duurzaamheid verder uit te 

breiden. Daarover zullen we het later nog moeten hebben. GroenLinks vindt dat alle fysieke 

werkzaamheden die we in Haarlem uitvoeren, op een duurzame en zoveel mogelijk 

circulaire en natuurinclusieve manier moeten worden uitgevoerd. We verwachten dat dit het 

uitgangspunt wordt. Het hoeft ook geen betoog dat de noodzaak groot is, zoals al eerder 

werd aangekaart, om op maatregelen voor klimaatadaptatie in te zetten. Er is recentelijk een 

rapport verschenen van de Wageningen University & Research, waarin wordt 

geconcludeerd dat de noodzaak voor groen in de stad bij klimaatverandering nog groter is 

dan werd gedacht. Groen verbetert het milieu, zorgt voor minder luchtvervuiling, zorgt voor 

waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme perioden. Dus wat GroenLinks 

betreft zetten we ook in op nog meer groen in de stad. 

GroenLinks wil insteken op een duurzame, toekomstbestendige economie. Wij willen sterk 

inzetten op een circulair bedrijventerrein dat creatieve en maakindustrie aantrekt. 

GroenLinks ziet dat als de economie van de toekomst. Cultuur draagt bij aan het imago van 

de stad. Dat is een van de redenen waarom er veel toeristen naar Haarlem komen. Cultuur 

draagt daarom ook bij aan de economie en aan banen in de stad. Het is nu ook tijd om te 

onderzoeken hoe het budget dat beschikbaar is voor cultuur verhoogd kan worden. Kan het 

college toezeggen om bij de programmabegroting hierover een voorstel voor te leggen aan 

de raad? Ik hoor graag een reactie van het college. GroenLinks overweegt om hierover een 

motie in te dienen. 

Onderdak is een van de rechten van de mens volgens de ‘universele verklaring van de 

rechten van de mens’ van de Verenigde Naties. Dat is dus heel overzichtelijk. Haarlemmers 

moeten ook in Haarlem ergens goed kunnen wonen. Er worden nu voorbereidingen 

getroffen voor allerlei nieuwe bouwprojecten. Elk bouwproject wordt wat GroenLinks 

betreft energieneutraal en gasloos; dat is de nieuwe norm. Elke nieuwe gasaansluiting is 

daarmee een desinvestering, gegeven de toekomst. GroenLinks ziet de verduurzaming van 

de woningvoorraad als een van de grootste opgaven voor de komende jaren. De sector 

waarbij dit goed te realiseren valt, is de nieuwbouw. We zijn dan ook blij met het eerste 

gasloze nieuwbouwproject voor woningen in Haarlem, het zogeheten ‘DSK2’, waarbij de 

aanbesteding is gewonnen op basis van duurzaamheid. Kan de wethouder toezeggen dat bij 

de toekomstige aanbestedingsprocedure de DSK2-procedure – zo noemen wij dat maar 

even – standaard wordt gemaakt? Kan de wethouder toezeggen om alle 

nieuwbouwprojecten, die nu op het punt van beginnen staan, nog eens door te lichten op het 
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gebied van duurzaamheid? Dit is met name belangrijk als het aankomt op het wel of niet 

hebben van gasaansluitingen. Wil de wethouder dit in het vervolg bij de 

voortgangsrapportages laten monitoren? Het verbouwen van leegstaande kantoren kan ook 

bijdragen aan duurzaamheid, daarover hebben we al eerder gepleit. Dat vergt echter een 

andere aanpak. Wanneer gaat het college dit aanpakken? Ik verwacht een reactie van het 

college op deze vragen. 

In dit verband wordt ook steeds duidelijker dat de sociale huisvesting uiterst belangrijk is. 

Amsterdam laat zien dat er wordt ingegrepen om te voorkomen dat mensen die aangewezen 

zijn op sociale huur, de stad uittrekken. Haarlem zal ook alert moeten zijn op een voldoende 

aanbod van sociale en betaalbare woningen. Mensen die bijvoorbeeld in de 

maatschappelijke opvang zitten, bij de RIBW gehuisvest zijn, kunnen alleen de volgende 

stap maken als er voor hen betaalbare woningen zijn. Statushouders en andere Haarlemmers 

hebben ook recht op een betaalbare woning. GroenLinks is in elk geval blij met de 

taskforce Huisvesting kwetsbare mensen. We gaan ervan uit dat hun inspanning gaat zorgen 

voor een doorstroming en horen graag jaarlijks van het college hoe het daarmee is gesteld. 

Kan het college dit toezeggen? 

De gemeente ontwikkelt samen met de Haarlemmers een visie. In de afgelopen tijd 

constateren we in Haarlem een groei van de economie, het aantal inwoners, en al wat daar 

mee gepaard gaat. In de kadernota worden al voorzieningen genoemd waar we ons op 

moeten voorbereiden. Het college en de raad zijn daar nu al druk mee bezig. In het kader 

van de leefbaarheid wordt in de kadernota aangegeven dat mensen in Haarlem 

wijkhandhaving belangrijk vinden. Het blijkt dat er situaties zijn waar handhaving 

noodzakelijk is om mensen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Door de groei van de 

stad kan de huidige capaciteit mogelijk tekortschieten voor de ontwikkelingen in de 

toekomst. Is naar het oordeel van het college de capaciteit van handhaving voldoende? Dit 

is al eerder door Trots Haarlem aan de orde gesteld. GroenLinks wil graag een 

inventarisatie hiervan zien en deze aan de raad voorleggen om de vraag te kunnen 

beantwoorden of de capaciteit van handhaving in de wijken voldoende is, waarbij rekening 

wordt gehouden met de groei van de stad. Ik hoor hier graag een reactie op. 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Raadt. 

 

De heer VAN DEN RAADT: Ik vind dit een prima initiatief. Vindt u het een goed idee om 

direct ook te vragen wat het aantal ziekmeldingen en cursusdagen zijn geweest in de 

afgelopen drie jaar, want die schijnen flink toe te nemen? 

 

Mevrouw HUYSSE: Dat is inherent aan de capaciteit. Ik ga ervan uit dat we daar dan ook 

inzage in krijgen. Dank u wel. 

De gemeente ontwikkelt samen met de Haarlemmers een visie. In de afgelopen tijd 

constateren we in Haarlem een groei van de economie, het aantal inwoners, en al wat daar 

mee gepaard gaat. In de kadernota worden al voorzieningen genoemd waar we ons op 

moeten voorbereiden. Het college en de raad zijn daar nu al druk mee bezig. In het kader 

van de leefbaarheid wordt in de kadernota aangegeven dat mensen in Haarlem 

wijkhandhaving belangrijk vinden. Het blijkt dat er situaties zijn waar handhaving 

noodzakelijk is om mensen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Door de groei van de 

stad kan de huidige capaciteit mogelijk tekortschieten voor de ontwikkelingen in de 

toekomst. Is naar het oordeel van het college de capaciteit van handhaving voldoende? Dit 

is al eerder door Trots Haarlem aan de orde gesteld. GroenLinks wil graag een 

inventarisatie hiervan zien en deze aan de raad voorleggen om de vraag te kunnen 

beantwoorden of de capaciteit van handhaving in de wijken voldoende is, waarbij rekening 

wordt gehouden met de groei van de stad. Ik hoor hier graag een reactie op.  
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In de toekomst zal digitalisering steeds meer aan de orde zijn. Het is goed om te zien dat op 

het gebied van IT, databeveiliging en privacy nu ook extra middelen vrijgemaakt worden. 

GroenLinks heeft hier in het verleden stevig voor gepleit en is blij dat dit nu serieus wordt 

opgepakt.  

GroenLinks wil een toegankelijke stad en wil concrete maatregelen om de toegankelijkheid 

van de stad te verbeteren voor mensen met een beperking. Daarom pleit GroenLinks voor 

een toegankelijkheidsbudget. Vanuit dat budget moet de sociale, digitale en fysieke 

toegankelijkheid van de stad verbeterd worden. Ook willen we een stadsergonoom 

aanstellen, die in de gaten houdt of projecten in de openbare ruimte en bouwprojecten 

voldoen aan toegankelijkheidseisen. 

 

De VOORZITTER: De heer Van Leeuwen. 

 

De heer VAN LEEUWEN: Voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraag over de 

stadsergonoom. Naar mijn weten zijn openbareruimteontwerpers zeer kundige mensen, die 

zijn opgeleid aan prestigieuze universiteiten zoals de TU Delft, en het lijkt mij dat het 

toegankelijk zijn van de openbare ruimte behoort tot de essentie van het ontwerpvak. Ik zie 

niet zozeer de noodzaak van het aanstellen van een stadsergonoom. Twijfelt u soms aan de 

kwaliteit van onze openbareruimteontwerpers? 

 

Mevrouw HUYSSE: Gegeven het feit dat er blijkbaar nog veel obstakels liggen voor 

mensen met een beperking om Haarlem een toegankelijke stad te vinden, heb ik de indruk 

dat er nog wat te verbeteren valt. Een stadsergonoom kan hieraan een goede bijdrage 

leveren. 

 

De VOORZITTER: De heer Visser. 

 

De heer VISSER (CU): Ik ben heel blij dat u met meerdere voorstellen komt voor de 

toegankelijkheid van de stad. Ik hoorde u echter in een bijzin zeggen dat u een 

toegankelijkheidsbudget wilt. Ik heb daar geen amendement of motie voor gezien. Ik ben 

benieuwd aan welk bedrag u zit te denken en waaruit dit gedekt moet worden. De 

ChristenUnie heeft daarover ook een voorstel ingediend en ik ben benieuwd hoe u 

tegenover die voorstellen staat. 

 

Mevrouw HUYSSE: Ik zou graag aan het college willen vragen of het mogelijkheden ziet 

om dat in te passen, want het is een veelzijdig project. Het betreft niet enkel het fysieke 

domein, maar ook het digitale. Er zal eerst uitgezocht moeten worden wat daarvoor nodig 

is. Ik heb daar geen motie voor. Ik ga het college vragen om dit uit te zoeken.  

 

De VOORZITTER: De heer Van Leeuwen. 

 

De heer VAN LEEUWEN: Voorzitter, dank u wel. Wij delen de intentie volledig. De stad 

moet zowel digitaal als fysiek toegankelijk zijn. We hebben dat ook al eens bij het 

initiatiefvoorstel van de ChristenUnie besproken. Wij zijn hier kaderstellend aanwezig en 

zouden we dan niet met elkaar een mooi kader moeten opstellen waarbinnen iedereen moet 

werken? Waarom moeten wij ons bemoeien met de bedrijfsvoering van ons college? 

 

Mevrouw HUYSSE: Ergonomie is een vak apart en ik beheers dat vak niet. Ik denk niet dat 

ik kaders kan meegeven hoe de gemeente ergonomisch ingericht moet worden op zowel 

fysiek als digitaal gebied. Ik vertrouw graag op vakmensen. 
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Het blijkt dat wij al een jaar achterlopen, want Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag 

inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. GroenLinks vindt dat 

Haarlem het goede voorbeeld moet geven door alle diensten, de eigen website en de 

websites van contractpartners in het sociaal domein toegankelijk te maken voor mensen met 

een beperking en voor mensen die niet zo behendig zijn met internet, de zogenoemde 

digibeten, en het voortouw nemen in het maken van afspraken voor een inclusieve stad. Om 

dit te realiseren lijkt het ons verstandig om een ‘stadsergonoom’ aan te stellen, die 

vakkundig kan verwerken wat er nodig is om nieuwe zaken in te richten en bestaande zaken 

te verbeteren. 

 

Motie 23: Stadsergonoom om toegankelijkheid te vergroten 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• Nederland het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap op 

30 maart 2007 heeft ondertekend en op 14 juni 2016 geratificeerd. 14 juli 2016 het 

Verdrag daadwerkelijk in werking is getreden en het College voor de Rechten van 

de Mens als toezichthouder op implementatie en uitvoering van het Verdrag in 

Nederland is gestart; 

• ook het college het standpunt heeft dat er nog veel te doen is om Haarlem voor 

iedereen toegankelijk te laten zijn; 

overwegende dat: 

• Haarlem graag een inclusieve stad wil zijn dus als uitgangspunt bij ontwerp en 

herinrichting de groep mensen met een beperking/handicap neemt; 

• het naast fysieke toegankelijkheid minstens zo belangrijk is aandacht te besteden 

aan mentale en sociale toegankelijkheid; 

• er Haarlemse normen vastgesteld worden en daaraan een eigen beeldmerk wordt 

gekoppeld;  

• toegang voor iedereen een krachtenbundeling moet zijn van gemeente, 

belangenbehartigers, woningbouw, werkgevers, mkb, welzijn, onderwijs, recreatie, 

ontwerpers, ov, bewoners en inhoudelijke experts; 

• een ‘stadsergonoom’ in elk geval in de gaten houdt of projecten in de openbare 

ruimte en bouwprojecten in beleid en uitvoering voldoen aan de Haarlemse 

toegankelijkheidseisen; 

verzoekt het college om: 

• een ‘stadsergonoom’ aan te stellen, die met belangenbehartigers, woningbouw, 

werkgevers, mkb, welzijn, onderwijs, recreatie, ontwerpers, ov, bewoners en 

inhoudelijke experts zorgt voor fysieke, mentale en sociale toegankelijkheid van 

Haarlem; 

• uit te zoeken welke kosten dit vergt en dit mee te nemen als optie voor de 

gemeenteraad in het pakket voorstellen dat wordt uitgewerkt voor het ‘extra budget 

transformatie verwant met sociaal domein’ (p. 20); 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van GroenLinks Haarlem 

 

Verder in dit verband begrijpen we dat mensen met een scootmobiel het lastig vinden om 

de winkelcentra van de stad te bezoeken. Hiervoor hebben we een motie opgesteld om een 

pilot uit te voeren om je scootmobiel in de bewaakte fietsenstallingen tijdelijk om te ruilen 

voor een rolstoel. Dit schijnt een stuk makkelijker te zijn om een winkel of 

horecagelegenheid binnen te gaan. Tot zover dit onderwerp. 
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Motie 21: Van ‘scooter’ naar ‘stoel’ met shoppen als doel 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• de toegankelijkheid voor van winkels en horeca in het centrum van Haarlem voor 

mindervaliden te wensen overlaat; 

• er ook bij deze groep behoefte bestaat om gebruik te maken van het winkel- en 

horeca-aanbod; 

• veel winkels en horecagelegenheden vaak niet toegankelijk zijn met een 

scootmobiel maar wel met een kleinere rolstoel, al dan niet elektrisch; 

overwegende dat: 

• veel mindervaliden gebruikmaken van een scootmobiel om zelfstandig het 

stadscentrum te kunnen bereiken; 

• het voor veel winkels en horecagelegenheden vanwege de opstelling van het 

interieur onmogelijk is om scootmobieltoegankelijk te zijn/worden; 

• er in het centrum een aantal gemeentelijke fietsenstallingen zijn; 

• deze stallingen voor een scootmobiel toegankelijk zijn en een bewaakt onderdak 

bieden; 

verzoekt het college om: 

• voor een pilotperiode van een jaar en aantal leenrolstoelen beschikbaar te stellen in 

de gemeentelijke fietsenstallingen waar scootmobielgebruikers tijdelijk gebruik 

van kunnen maken voor hun bezoek aan het centrum van Haarlem; 

• deze mogelijkheid goed te communiceren in nieuwsbrieven en middels 

informatiekanalen specifiek voor de doelgroep; 

en gaat over op de orde van de dag. 

 

Fracties van GroenLinks Haarlem, OPHaarlem en de ChristenUnie 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Raadt. 

 

De heer VAN DEN RAADT: Ik vind het een heel goed idee om je scootmobiel te kunnen 

omruilen voor een rolstoel. Is het wellicht ook een goed idee om ervoor te zorgen dat deze 

mensen daar meteen naar het toilet kunnen gaan? 

 

Mevrouw HUYSSE: Zij kunnen in ieder geval de winkels en horecamogelijkheden in en 

kunnen daar het toilet bezoeken. Ik weet niet of dat dan weer in de fietsenstalling zou 

moeten. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Huysse, misschien wilt u bij de beantwoording iets meer in 

de microfoon spreken, want het is hier slecht te volgen als u de andere kant op spreekt. 

 

De heer VAN DEN RAADT: Mevrouw Huysse, het lijkt u dus handiger dat mensen met de 

rolstoel verder de stad in rijden en proberen in een café langs de barkrukken te rijden om 

daar naar een toilet te zoeken en niet direct naar het toilet kunnen gaan in een ruime 

fietsenstalling? 

 

Mevrouw HUYSSE: Ja, ik vermoed dat dat de betere oplossing is. Ze ruilen de scootmobiel 

om voor de rolstoel om naar de stad te kunnen gaan. 

Goed, ik ga verder met de sociale stad. Haarlem moet een sociale stad zijn voor mensen die 

een beroep moeten doen op de sociale voorzieningen. Het vangnet moet er zijn als het 
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nodig is. Haarlem heeft een reserve opgebouwd voor de transformatie van de drie 

gedecentraliseerde taken, Jeugdzorg, werk en inkomen en AWBZ. Dankzij de reserve van 

het sociaal domein kan er sterk worden ingezet op aanvullende verbeteringen, die nodig zijn 

voor de toekomst. Deze verbeteringen moeten er voor gaan zorgen dat de gemeente 

Haarlem klaar is voor het moment dat het geld, dat de gemeente van het Rijk ontvangt voor 

de zorg van de kwetsbare Haarlemmers, minder wordt. Wij moeten hierop voorsorteren, 

gegeven de vooruitzichten. Tegelijkertijd maakt GroenLinks zich zorgen over de mazen 

van het vangnet. We signaleren nog steeds dat mensen er doorheen vallen. Is dat incidenteel 

of moet het vangnet nog worden verbeterd? GroenLinks meent dat verbeteren een continu 

proces is en verwacht dat de gemeente goed gebruikmaakt van de professionals. Voor zover 

ik het heb kunnen inschatten, werken deze in negentig van de honderd gevallen 

vraaggestuurd. In de praktijk is de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers heel 

belangrijk. Het kan per wijk verschillen hoe die verhouding tussen professionals en 

vrijwilligers ligt. GroenLinks zal scherp op die ontwikkeling toezien. In de Haarlemse 

samenleving zorgen we met elkaar en voor elkaar. 

Voorzitter, GroenLinks is benieuwd naar de vorderingen met de aangenomen motie ‘Snel 

subsidiëren het hele jaar door’, want we zien dat er 200.000 euro is gereserveerd voor 

buurtinitiatieven. Vallen de kosten die met deze motie gepaard gaan hiermee samen? De 

wethouder had aangegeven dat daarvoor 20.000 euro à 25.000 euro zou worden ingezet. 

Bij de vorige kadernota heeft GroenLinks gevraagd of en wanneer we als Haarlem kunnen 

aansluiten bij de duurzame millenniumdoelen. Tot nu toe hebben we daarover nog niets 

vernomen. We hebben wel gehoord dat er een aantal dingen gebeuren, maar we hebben nog 

niet mogen vernemen of we echt bij die doelen aansluiten. Al met al is GroenLinks 

optimistisch over de weg die de gemeente Haarlem nu is ingeslagen, met onze blik op de 

toekomst, met circulaire ontwikkelplannen, duurzamer, socialer, en natuurinclusiever. Zoals 

we dat bij GroenLinks zien: er is weer meer ruimte voor verandering. Tot zover onze eerste 

termijn. 

 

[Hieronder de tekst van een niet nader genoemde, maar wel ingediende motie.] 

 

Motie 22: Punt gemaakt: extra tappunten  

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• de watertappunten die in 2016 zijn geplaatst in Haarlem, veel worden gebruikt; 

• er nog een aantal plekken is waar het plaatsen van een watertappunt gewenst is 

voor het verder dekkend maken van het reeds bestaande netwerk; 

• er door bewoners regelmatig verzoeken om een watertappunt worden ingediend; 

overwegende dat: 

• een verdere uitbreiding van het aantal watertappunten een vermindering van de 

hoeveelheid wegwerpwaterflessen tot gevolg heeft; 

• wegwerpwaterflessen onevenredig veel milieubelasting opleveren, ook door de 

vervoerskosten; 

• watertappunten het drinken van gezond kraanwater bevorderen en daarmee 

bijdragen tot een verbetering van de volksgezondheid; 

verzoekt het college om: 

• nog twee watertappunten toe te voegen aan de bestaande hoeveelheid 

watertappunten; 

• de locaties voor deze tappunten te bepalen op basis van de vraag vanuit de stad en 

in overeenstemming met de wens van een dekkend netwerk; 
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• uit te zoeken wat de kosten zijn en vóór de begroting de raad hierover te 

informeren en aan te geven welke mogelijke financiering beschikbaar is; 

en gaat over op de orde van de dag. 

 

Fractie van GroenLinks Haarlem, OPHaarlem, de ChristenUnie, D66 en het CDA 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan wij naar de Actiepartij. De heer Hulster. 

 

De heer HULSTER: Dank u wel, voorzitter. Deze kadernota laat economisch herstel zien, 

maar dat geldt helaas niet voor iedereen. Dat kun je heel goed zien als je langs de 

Oudeweg de stad in rijdt, of je dat nou met de trein, de fiets of de auto doet. Je ziet dan 

dat op het oude Dantumaterrein al enige tijd een tentenkamp is gebouwd door mensen die 

er niet meer bij horen, mensen die geen burgers meer zijn. Kunnen we wel genieten van 

de welvaart en de vooruitgang die we nu hebben als daar een groep mensen leeft die er 

niet bij hoort en aan het wegkwijnen is? Volgens de Actiepartij is dat niet het geval. Wij 

moeten daar iets aan doen en hebben daarvoor vier moties opgesteld. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Sterenberg.  

 

Mevrouw STERENBERG: U zegt dat mensen daar aan het wegkwijnen zijn. Deze coalitie 

heeft het mogelijk gemaakt dat niemand op straat hoeft te slapen. Deze mensen kunnen zich 

gewoon melden en als ze dat doen, krijgen ze ook in Haarlem de hulp die ze nodig hebben. 

 

De heer HULSTER: Wat je daar ziet, is eigenlijk de top van de ijsberg. Daaronder vind je 

een wachtlijst voor de maatschappelijke opvang. De maatschappelijke opvang stroomt 

echter niet door, want als je daar eenmaal in zit, kom je er bijna niet meer uit. Het zijn 

structurele problemen en daarvoor hebben wij vier moties waarin wij richting geven om dit 

probleem beter aan te pakken dan tot nu toe het geval is.  

Het eerste wat je moet doen, is ervoor zorgen dat mensen niet zomaar op straat belanden. 

Dit gebeurt vaak doordat ze hun adres kwijtraken. Dat klinkt heel gek, maar is eigenlijk 

helemaal niet zo moeilijk meer. Als je je huis verkoopt en je hebt geen nieuw huis, word je 

uit het gemeentebestand uitgeschreven. Als je in scheiding ligt, kan het zo zijn dat je je 

adres kwijtraakt. Als je geen adres hebt, heb je geen volksverzekering meer. Als je geen 

volksverzekering hebt, krijg je een boete, omdat je die verzekering niet hebt, want die is 

verplicht. Zo bouw je langzaam een schuld op. Als je eenmaal schulden hebt en je kunt 

geen baan krijgen, omdat je geen adres hebt, krijg je steeds meer schulden. Voorts heb je 

geen stemrecht meer, kun je geen nieuw paspoort meer krijgen kun je geen rijbewijs meer 

krijgen, allemaal omdat je geen adres hebt. Je bestaat dus niet meer en komt uiteindelijk 

terecht in het tentenkamp waar ik het net over had of in de maatschappelijke opvang. Kom 

daar dan maar weer eens uit. Wat we in de eerste plaats moeten doen, is ruimhartiger 

omgaan met het verstrekken van tijdelijke postadressen zodat ze niet in de(ze) problemen 

komen. 

 

Motie 8: Laat (jongere) burgers niet rondspoken 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• er, onder andere door (woon-) fraudebestrijding meer spookburgers ontstaan; 

• een groot deel van deze spookburgers jongeren betreft; 

• het niet hebben van een inschrijfadres er voor zorgt dat de zorgverzekering stopt en 

dat de premie hiervan wordt verhoogd met een bestuurlijke boete; 
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• het aanvaarden of behouden van betaald werk zonder adres niet mogelijk is; 

• de registraties op grond van het BSN mede gevaar lopen (rijbewijs, legitimatie 

etc.); 

• het lastig is om na niet gebruik van het BSN weer ‘in het systeem te komen’; 

overwegende dat: 

• spookburgerschap onvermijdelijk leidt tot een groter informeel circuit en sociale 

problemen; 

• dit onvermijdelijk tot kosten voor de samenleving leidt; 

• er op deze wijze tweederangsburgers ontstaan en mensen illegaal in eigen land 

worden; 

draagt het college op om: 

• actief bij te houden wanneer mensen worden uitgeschreven uit de 

basisadministratie die geen ander inschrijfadres hebben; 

• deze actief te begeleiden naar zorg en ondersteuning indien nodig; 

• een ruimhartig beleid te voeren met vestrekking van (tijdelijke) postadressen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van de Actiepartij 

 

Er moet uiteraard meer gebeuren ter voorkoming dat mensen dak- en thuisloos worden. 

Schuldreductie en budgethulp zijn belangrijke middelen hiervoor. Gelukkig worden deze 

ook in de kadernota genoemd. Wij streven voor de inzet van preventiewoningen. Dit zijn 

dezelfde woningen als die mensen altijd al hebben, maar je noemt ze preventiewoning en 

neemt als gemeente tijdelijk de huur over van iemand die in de schulden is terechtgekomen, 

zodat die niet op straat belandt.  

 

Motie 7: Preventie-woning tegen dakloosheid 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• het menselijk leed en de (vervolg)kosten van een ontruiming wegens huurschuld 

enorm zijn; 

• als mensen op straat belanden ze moeilijk weer hun weg terug weten te vinden naar 

een regulier bestaan; 

• dit voor de gemeenschap veel malen hogere kosten met zich meebrengt dan de 

initiële huurschuld; 

• het tijdelijk overnemen van de huur bij huurachterstand – door een zorgaanbieder –

dakloosheid kan voorkomen, dit noemen we de preventie-woning; 

overwegende dat: 

• instroom beperken de beste manier is om de populatie dak- en thuislozen duurzaam 

te verkleinen; 

• hiermee veel leed en extra kosten te voorkomen zijn; 

draagt het college op om: 

• de preventie-woning in te zetten als middel om ontruiming en dakloosheid te 

voorkomen en hiertoe een opdracht uit te zetten bij partners in het sociaal domein; 

• de raadscommissie Samenleving te informeren over de hoeveelheid geholpen 

individuen en de vermeden kosten door de inzet van de preventie-woning; 

• de kosten van de preventie-woningen te dekken uit de reserve sociaal domein; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van de Actiepartij 
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Je moet natuurlijk ook zorgen dat er zorg is voor mensen. De wetgever heeft dit geregeld, 

want die heeft gezegd: er moet onafhankelijke cliëntenondersteuning zijn. In Haarlem 

zeggen we dat we dat hebben ingevuld door een nieuwe organisatie op te tuigen die 

onafhankelijke cliëntenondersteuning gaat leveren. Welnu, dat is geen onafhankelijke 

cliëntenondersteuning. Vandaar onze motie om wel echte onafhankelijke 

cliëntenondersteuning te gaan invoeren. Het moet van de wetgever en we wurmen ons er 

weer uit hier in Haarlem; dat is slecht. 

 

Motie 13: Organiseer onafhankelijke cliëntenondersteuning 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) stelt dat de gemeente 

verantwoordelijk is voor een onafhankelijke cliëntenondersteuner; 

• in het jaarverslag op pagina 77 staat dat de mogelijkheden van gratis 

cliëntondersteuning en de communicatie hierover verbeterd zijn; 

• er in de kadernota geen beleidsintensivering opgenomen is op dit punt terwijl de 

doelstellingen nog niet gehaald zijn; 

overwegende dat 

• de gemeente de mensen mist die niet in het systeem passen, geen ‘label’ hebben en 

wel een hulpvraag hebben, zoals zorgwekkende zorgmijders; 

• deze mensen via andere, niet financieel afgedekte of traditionele wegen, met hun 

hulpvraag bij de basisinfrastructuur of zelfs daar soms niet terechtkomen; 

• het klaarblijkelijk niet altijd mogelijk is deze mensen binnen deze basisstructuur 

het aanbod te geven dat deze mensen nodig hebben; 

• ondersteuners, bijvoorbeeld zelforganisaties, vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers, 

belangenorganisatie, ondernemers, bevlogen burgers soms wel met hun aanbod in 

de hulpvraag kunnen voorzien; 

• deze ondersteuners autonoom, zonder last en ruggespraak, naast de cliënt staan, het 

proces overzien, als klankbord van de cliënt fungeren, de tolk/vertaler /smeerolie 

tussen de hulpvrager en de instantie en omgekeerd tussen de instantie en de 

hulpvrager zijn; 

• deze ondersteuners nu niet altijd herkenbaar zijn voor de hierboven beschreven 

groep hulpvragers; 

• het inzetten van deze bestaande ondersteuners tijd, geld en energie scheelt; 

draagt het college op om: 

• een openbare lijst aan te maken van organisaties* die zich bezighouden met enige 

vorm van onafhankelijke cliëntondersteuning; 

• de keuze van de cliënt uit dit aanbod leidend te laten zijn; 

• de ondersteuning laagdrempelig (zowel fysiek als digitaal), makkelijk vindbaar en 

gratis te laten zijn; 

• de kosten van onafhankelijke cliëntondersteuning te dekken uit de Wmo-reserve op 

basis van een nog op te stellen overzicht van vergoedingen voor deze 

ondersteuning; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van de Actiepartij 

 

De VOORZITTER: De heer Spijkerman. 
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De heer SPIJKERMAN: Ik heb twee vragen aan u. Wij hebben een heel ruimhartige 

schulddienstverlening; daarvoor hebben we commissiebreed gezorgd. Kunt u aangeven in 

hoeverre uw voorstel afwijkt van het huidige beleid? De tweede vraag gaat over de 

onafhankelijke cliëntenondersteuning. U zegt dat we één organisatie hebben aangetrokken 

die dat voor ons zou moeten gaan regelen. Ik wil u eraan herinneren dat die komt bij de 

vijftien andere organisaties die dit in het verleden al regelden en nu nog steeds regelen. 

Waar haalt u het monopolie van die nieuwe organisaties vandaan voor onafhankelijke 

cliëntenondersteuning? 

 

De heer HULSTER: Het extra dat wij bieden aan deze manier van schuldhulpverlening is 

dat mensen niet op straat komen. Nu is het vaak zo dat mensen eerst op straat komen te 

staan en dan pas wordt de schuldhulpverlening ingevlogen. Je bent dan eigenlijk te laat en 

dat is uiteindelijk een veel duurdere oplossing dan wanneer je mensen helpt op het moment 

dat ze in de problemen dreigen te raken.  

Er zijn inderdaad veel cliëntenondersteuningsorganisaties bezig om cliënten te bereiken, 

maar mensen die in de problemen komen, hebben vaak grote argwaan en weerstand tegen 

organisaties. Onafhankelijke cliëntenondersteuning kan een laatste strohalm zijn om 

mensen binnen de hulpverlening te houden. Dat is fundamenteel iets anders dan dit met een 

organisatie proberen op te lossen. 

 

De VOORZITTER: De heer Spijkerman. 

 

De heer SPIJKERMAN: U beluisterend begrijp ik steeds minder uw onvrede over de 

huidige situatie. Met betrekking tot de schuldhulpdienstverlening zegt u dat we niet moeten 

wachten tot mensen in de schulden zitten voordat we ze gaan helpen. Volgens mij is het de 

hoofdmoot van het beleid dat wij met elkaar hebben vastgesteld dat we dat niet doen. We 

hebben ook gezegd dat er maatwerk mogelijk moet zijn. We hebben ook gezegd dat we een 

kosten-batenanalyse moeten maken van wat het handigst is om te doen en ons niet moeten 

laten afleiden door allerlei regelgeving. Daarin is dus al voorzien. Als we het hebben over 

onafhankelijke cliëntenondersteuning, doet u eigenlijk een oproep om die te intensiveren. 

Die ondersteuning is dus overal al aanwezig. Inmiddels, want we hebben er één opgeplust, 

kun je dus bij zestien organisaties onafhankelijke cliëntenondersteuning krijgen. In mijn 

beleving zijn uw moties overbodig. 

 

De heer HULSTER: Daarover verschillen wij dan duidelijk van mening. Volgens mij 

vullen deze moties een belangrijk hiaat in in de huidige situatie. Ik ga door. 

De volgende motie gaat over het wonen in zelfbeheer. Wat gebeurt er nu als mensen op een 

gegeven moment uitstromen uit de maatschappelijke opvang of waar ze ook wonen? 

Kortom, als mensen weer een begin maken met een wooncarrière. Nu is het vaak zo dat wij 

een woning voor ze regelen. Ze gaan daar dan wonen en vervolgens vallen heel veel 

mensen terug, omdat ze veel basale kennis over het wonen en over sociaal verkeer zijn 

kwijtgeraakt. Daarnaast is er vaak ook veel schaamte ontstaan bij deze mensen door de 

achtergrond die ze hebben en is de omgeving niet altijd even verwelkomend. Wonen in 

zelfbeheer houdt in dat in een groep vaardigheden weer opnieuw worden aangeleerd. Wij 

stellen voor om in Haarlem daarmee te gaan experimenteren en te onderzoeken of dit 

werkbaar is. Het gaat om groepen van zes tot ? mensen die uit de maatschappelijke opvang 

komen en op die manier zichzelf weer kunnen ontwikkelen tot zelfstandige bewoners. 

Volgens mij past dit heel goed bij wat in de kadernota staat over het zelf weer de baas 

worden over je problemen.  
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Motie 12: Wonen in Zelfbeheer, tussen opvang en zelfstandig wonen 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• er schaarste is op de woningmarkt, met name in de sociale huursector; 

• dit de doorstroom en uitstroom uit opvangvoorzieningen belemmert; 

• de stap van dak- of thuisloosheid naar een eigen woning soms groot kan zijn, mede 

door het ontbreken van een sociaal netwerk en verlies van woonvaardigheden; 

• het Trimbos instituut in 2012 heeft onderzocht wat de effecten van wonen in 

zelfbeer zijn: 

− o.a. tot 40% goedkoper dan reguliere opvang, aanleren van woonvaardigheden;  

− opbouw sociaal netwerk, gemiddelde woonduur 1 1/2 jaar; 

• één van de door Trimbos onderzochte voorzieningen JES (Je Eigen Stek) betreft; 

overwegende dat: 

• zowel de lokale cliëntenraad van HVO-Querido als de aanbieders van zorg menen 

dat er behoefte is aan een voorziening tussen dag- en nachtopvang en zelfstandig 

wonen; 

• wonen in zelfbeheer aansluit op de doelstellingen van de WMO zoals (bevorderen 

van) zelfredzaamheid en eigen regie; 

verzoekt het college om: 

• te onderzoeken of een voorziening voor wonen in zelfbeheer in Haarlem een goede 

aanvulling op het bestaande aanbod kan zijn; 

• in dit onderzoek zowel de cliënten als de zorgaanbieders te betrekken; 

• de raadscommissie Samenleving te informeren over de uitkomsten van dit 

onderzoek; 

• de kosten van dit onderzoek te dekken uit de reserve sociaal domein; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van de Actiepartij 

 

Dat zijn de vier moties over de maatschappelijke opvang en de dak- en 

thuislozenproblematiek.  

De Actiepartij heeft voorts nog drie moties. We hebben ook nog nagedacht over hoe het 

met het vastgoed gaat in Haarlem. Er moeten veel sociale huurwoningen worden 

bijgebouwd en we hopen van ganser harte dat hiervoor in de Waarderpolder ruimte wordt 

gevonden. In de Kop van Noord staat een enorm gebied leeg en we kunnen nu voor het 

eerst lezen dat dit inderdaad ons 4 miljoen euro heeft gekost. Midden in de crisis hebben we 

dit geld weggegooid aan het bouwen van een grasveld. Dit is het moment om bedrijven te 

bewegen om die kant op te gaan zodat we aan de zuidkant ruimte hebben voor 

woningbouw. Het zou ook prima kunnen dat we aan de noordkant woningen gaan bouwen, 

dat is mij om het even. Of aan de zuidkant rondom het station Spaarnwoude zouden we 

prima een heel grote woonwijk kunnen gaan bouwen. Dat moeten we ook vooral gaan doen 

om betaalbare woningen mogelijk te houden hier in Haarlem. 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Raadt. 

 

De heer VAN DEN RAADT: Ik ben heel blij dat iedereen niet meer wacht tot het 

convenant is afgelopen, maar nu al begint te roepen dat we in de Waarderpolder gaan 

bouwen, en inderdaad met name rond het station Spaarnwoude. Gaan we dan ook iets doen 

aan de bereikbaarheid? Je kunt niet eens direct met het ov van Schalkwijk naar station 

Spaarnwoude, wat hemelsbreed 4 km is. Je moet via het centraal station reizen en dan terug 



  26 juni 2017 54  

 

 

 

 

 

naar Spaarnwoude. Dat is toch een beetje vreemd. Als u dit wilt, hoop ik dat u ook komt 

met een plan om die locatie meer bereikbaar te maken. 

 

De heer HULSTER: Dat lijkt mij een uitstekend idee. Verder kunnen mensen uiteraard ook 

gaan fietsen.  

Wij zijn echt blij dat de Oerkap en de Koepel nu serieus de kans krijgen om te laten zien of 

de plannen die ze hebben, ook werkelijk gerealiseerd kunnen worden. Volgens mij is 

hiervoor ook goed geluisterd naar wat een brede laag in de bevolking van Haarlem graag 

wil. We zijn ook heel blij dat het Dolhuys van de gemeente blijft en niet verkocht wordt. Er 

is eindelijk wat inzicht gekomen. We zijn ook heel blij dat het Slachthuisterrein nu wordt 

ontwikkeld, dat daar een popschool met oefenruimtes komt, dat er zelfs nog meer culturele 

voorzieningen komen op die plek en dat die ruimte in bezit blijft van de gemeente. Over 

twintig jaar hebben we dan gelukkig weer een betaalbare ruimte voor cultureel-

maatschappelijke organisaties. Wij hopen van ganser harte dat er dan niet weer een 

wethouder is die voorstelt om ze allemaal te verplaatsen, omdat dat veel goedkoper is. 

 

Motie 10: Stimuleer de cultuurstimulering 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• er in deze college periode grote bezuinigingen zijn opgevangen door de culturele 

instellingen; 

• het cultuurstimuleringsfonds is teruggebracht van 350.000 euro naar 194.390 euro; 

• de bestaande subsidies al jaren niet zijn geïndexeerd; 

• het aantal Haarlemmers ondertussen stijgt zodat het aanbod mee dient te groeien; 

overwegende dat: 

• een goed cultuur aanbod Haarlem aantrekkelijk maakt voor bewoners en bedrijven; 

• het cultuurstimuleringsfonds experimenten en exposities mogelijk maakt buiten het 

reguliere aanbod; 

draagt het college op om: 

• het cultuurstimuleringsfonds weer op niveau te brengen van 350.000 euro; 

• de bestaande subsidie relaties te indexeren; 

• dekking te zoeken uit de algemene middelen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van de Actiepartij  

 

Op het vlak van duurzaamheid gebeuren heel veel belangrijke dingen: e-waste, warmtenet, 

gasloos bouwen, het zijn allemaal grootse plannen. Voor de fiets gebeurt er eigenlijk nog 

niet zo veel. Wij hebben hiervoor veel moties geschreven, maar die hebben het helaas 

allemaal niet gehaald. De Figeebrug komt er gelukkig wel en daar zijn wij blij mee. Je ziet 

dat nu opeens ontwikkeling ontstaat in dat stukje Haarlem waar eigenlijk nooit iets 

gebeurde. Het helpt dus echt om in fietsinfrastructuur te investeren. Wij hebben wel een 

motie met betrekking tot de fiets. Wij willen hiermee de doorstroming voor de fiets, en 

eigenlijk alle weggebruikers, sociaal oplossen. Je kunt fietsers bijvoorbeeld gelijk groen 

geven voor alle richtingen en de fietsers lossen dat dan op het kruispunt op. Dit is eigenlijk 

al het geval bij de Prinsenbrug, hoewel één richting daarvan is uitgesloten, om wat voor 

reden dan ook. Dat model zouden wij graag op meerdere plekken in de stad willen zien. 

Volgens ons hoeft dat niet te veel geld te kosten en zal het de doorstroming voor zowel de 

fietsers, de automobilisten als de wandelaars verbeteren. Wij roepen het college op om dit 

te gaan onderzoeken.  
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Motie 11: Fietsers en wandelaars gelijk groen 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• er een aantal kruispunten is in Haarlem waar voetgangers en fietsers tegelijk groen 

hebben (bijvoorbeeld de kruising bij de Prinsenbrug); 

• dit al jaren probleemloos functioneert; 

• op de meeste kruispunten fietsers en voetgangers ieder voor zich en per richting 

groen krijgen zodat er geen onderlinge kruisende verkeersstromen zijn tussen de 

verschillende langzaam verkeersstromen; 

• dat zelfs gebeurt wanneer er helemaal geen potentieel conflict is; 

• dit tot onnodig lang wachten voor alle verkeersdeelnemers leidt; 

• onnodig wachten tot een toename van door rood rijden dan wel lopen leidt; 

overwegende dat: 

• voetgangers en fietsers prima in staat blijken om zonder verkeersregels en 

verkeerslichten onderlinge problemen op te lossen; 

draagt het college op om: 

• te onderzoeken voor alle kruispunten of gelijk groen voor voetgangers en fietsers 

ingevoerd kan worden; 

• de bevindingen ter advisering aan de commissie beheer voor te leggen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van de Actiepartij 

 

Dit is een sociale oplossing om de mobiliteit te verbeteren. We hebben hiervoor nog een 

motie. We hebben gelezen dat 30% van de uitstoot in relatie tot mobiliteit wordt 

veroorzaakt door de pakketservices die internetbestellingen in de wijken afleveren. Wij 

dachten toen, omdat eenzaamheid ook een probleem is in de stad, aan de mogelijkheid om 

eenzame mensen in de stad op te sporen om hen te vragen deze pakketten in ontvangst te 

nemen en de adressenlijst aan de pakketbezorgers door te geven. Dit scheelt waarschijnlijk 

twee tot drie keer het aantal verplaatsingen die nodig zijn om pakketten af te leveren. 

 

Motie 9: Pakketdrukte eenzaam bestreden 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen, op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• 30% van de luchtvervuiling door verkeer het gevolg is van internetaankopen die 

worden thuisgebracht; 

• veel van de pakketbezorgers twee tot drie keer langsrijden omdat mensen niet altijd 

thuis zijn; 

• dit tot veel onnodig verkeer van busjes door de wijken leidt met onnodige 

vervuiling en aantasting van de verkeersveiligheid tot gevolg; 

• er een tegelijk een grote behoefte is aan sociaal contact bij een groeiende groep 

eenzame mensen; 

overwegende dat: 

• pakketbezorgers, internetklanten en wijkbewoners gebaat zouden zijn bij ‘sociale 

afhaalpunten’ in de wijken; 

• sociale afhaalpunten de sociale cohesie in de wijk kunnen versterken; 



  26 juni 2017 56  

 

 

 

 

 

draagt het college op: 

• in samenspraak met een welzijnsorganisatie – bijvoorbeeld BUUV – actief mensen 

in de wijken te werven en te ondersteunen die er behoefte aan hebben om pakketjes 

van buurtbewoners aan te nemen en af te geven; 

• deze sociale afhaalpunten door te geven aan de pakketbezorgers; 

• bij te houden of de sociale afhaalpunten goed functioneren en bij eventuele 

problemen te bemiddelen; 

• de resultaten te rapporteren aan de commissie Beheer en Samenleving; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van de Actiepartij 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Van Zetten. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Ik vind het een ontzettend leuk voorstel, maar wat als die 

eenzame mensen dat helemaal niet willen? Sommige mensen zijn juist heel blij met hun 

eenzaamheid. U bent zo dwingend; nou ja, u bent ook geen liberaal natuurlijk. 

 

De heer HULSTER: Als mensen het niet willen, moeten ze het vooral niet doen. Er staat 

niet in de motie dat mensen verplicht moeten worden gesteld om hieraan mee te doen. Ik 

kan me voorstellen dat sommige mensen dat met alle liefde juist wel zouden willen doen. 

Als de gemeente dat faciliteert door erop toe zien dat het goed gaat, lijkt me dat een heel 

eenvoudige, laagdrempelige oplossing om heel veel zinloze mobiliteit en daarmee 

samenhangende verkeersonveiligheid, die daarvan het gevolg is, te reduceren. Misschien 

kunnen we met een paar mensen beginnen om te proberen of dit werkt. Ik hoor graag van 

de fracties of dit een goed idee wordt gevonden. Tot zover onze bijdrage. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan gaan wij naar het CDA, de heer Van Driel. 

 

De heer VAN DRIEL: Dank u wel, voorzitter. Ik pak altijd even de voorkant van de 

kadernota erbij, vooral voor de heer Van Spijk. We zien daar een levendig Hortusplein met 

de Jopenkerk op de achtergrond. Ik vertaal dat naar: er is weer ruimte om te investeren in 

nieuwe dingen om Haarlem mooier en beter te maken. Na de nodige bezuinigingen en drie 

jaar schuld aflossen, is er inmiddels weer ruimte om te investeren, of zoals het college het 

noemt: intensiveren of versnellen. Ik zal mijn betoog opbouwen langs de vier hoofdlijnen 

die ook door de Kadernota 2017 lopen: het sociaal domein, onderhoud van de stad, de 

digitale transformatie en duurzaamheid. 

Om te beginnen met het sociaal domein. Het CDA is blij dat er inmiddels wat realistischer 

begroot kan worden in het sociaal domein, waardoor de inkomsten en uitgaven beter in 

balans komen en ook de eigen bijdragen beter in beeld zijn gekomen. Dit heeft een positief 

effect op de begroting van het sociaal domein van 4,4 miljoen euro. Wij zijn ook blij dat het 

college het door de raad meegegeven huiswerk heeft gemaakt op het gebied van de 

huishoudelijke ondersteuning, dat de wet nu wordt uitgevoerd en dat daarmee mensen de 

ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Hoewel wij het zouden begrijpen dat de 

uitgevoerde herindicaties extra geld kosten, lezen wij in de jaarrekening dat er geld 

overblijft. Hoe wij vervolgens een bezuiniging van 2,3 miljoen op de huishoudelijk 

ondersteuning in deze kadernota moeten plaatsen, is ons dan ook onduidelijk. Ik hoor graag 

uitleg van het college. 

Veel mensen zien op tegen de eigen bijdrage, omdat zij vooraf geen idee hebben hoeveel 

die zal zijn. Sommige mensen besluiten dan om maar geen zorg of ondersteuning aan te 

vragen. Dit moet toch op te lossen zijn door vooraf een normtabel te verstrekken waarop 
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staat aangegeven wat ongeveer de eigen bijdrage zal zijn bij een bepaald inkomen? Het 

CDA is benieuwd naar de reactie van het college hierop.  

Met de begroting in het sociaal domein beter in balans en zonder signalen dat groepen 

mensen buiten beeld raken voor zorg, is het verantwoord om nu de reserve sociaal domein 

van inmiddels 34 miljoen euro aan te spreken om te investeren. Het college heeft een 

uitgebreid pakket voor het sociaal domein gepresenteerd waar wij mee kunnen instemmen. 

Bij de begroting zal het college nog met voorstellen komen voor een bedrag van 2 miljoen 

extra budget voor investeringen verwant met het sociaal domein. Het CDA wil hier deze 

week met de motie ‘Gelijke kansen’ een voorstel voor neerleggen, dat gaat over high 

dosage tutoring. Ons schaduwraadslid Fadime Simsek heeft dit idee opgepakt en 

uitgewerkt. Deze methode is bedoeld voor kinderen met een leerachterstand die is 

veroorzaakt door een ongunstige economische, sociale of culturele achtergrond. In een zeer 

intensief traject van één leraar op twee leerlingen wordt mogelijk onbenut gebleven talent 

gestimuleerd en wordt geïnvesteerd in kennis. Dit project heeft al tot succes geleid in 

Rotterdam en zal binnenkort ook starten in Amsterdam. 

 

Motie 53: Gelijke kansen 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• bepaalde groepen kinderen en jongeren in de leerplichtige leeftijd door een 

ongunstige economische, sociale of culturele achtergrond een groter risico hebben 

om leerachterstanden op te lopen én een groter risico om een suboptimale leerroute 

in het onderwijs te doorlopen; 

• hierdoor de kans ontstaat dat zij hun talent niet benutten (onderpresteren) en lager 

opgeleid dan mogelijk zou zijn naar de arbeidsmarkt uitstromen; 

• deze kansenongelijkheid vaak ontstaat door de inrichting van het onderwijs en te 

maken heeft met ontwikkelingen buiten het onderwijs, zoals demografische 

ontwikkelingen en de thuissituatie; 

overwegende dat: 

• ondanks dat scholen niet al deze problemen kunnen oplossen, is het streven dat de 

school een plek is waar maximaal wordt bijgedragen aan kansgelijkheid; 

• recent onderzoek van de University of Chicago naar High Dosage Tutoring (HDT) 

van SAGA Innovations heeft aangetoond dat er wel degelijk meetbare resultaten 

behaald kunnen worden met kansarme leerlingen, die jaren achterstand hebben op 

hun leeftijdsgenoten in rekenen-wiskunde en andere vakken en dit project 

inmiddels in Amsterdam en Rotterdam al een prachtige aanvulling heeft gevormd 

op het achterstandenbeleid; 

• invoering van High Dosage Tutoring, een intensieve, één tutor op twee leerlingen 

rekenen-wiskunde-tutoring aanpak, ook een veelbelovende onderwijsinterventie in 

het Haarlemse onderwijs zou kunnen zijn; 

verzoekt het college om 

• een voorstel voor ‘High Dosage Tutoring’ in Schalkwijk uit te werken en voorts 

mee te nemen als optie voor de gemeenteraad in het pakket voorstellen dat wordt 

uitgewerkt voor het ‘extra budget transformatie verwant met sociaal domein’ (p. 

20); 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van het CDA, D66, Trots Haarlem en OPHaarlem 

 

De VOORZITTER: De heer Azannay. 
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De heer AZANNAY: Ik heb kennisgenomen van deze motie. Heeft u het hier over een club 

die zich in verschillende steden, waaronder Rotterdam en Amsterdam, inzet om de 

achterstand, met name op het gebied van wiskunde en rekenen, te verkleinen, of gaat het 

over een methodiek die kan bijdragen? Zoals u weet is Haarlem ook rijk aan clubs en 

initiatieven die zich inzetten voor het verkleinen van de achterstand in het onderwijs. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Özoğul. 

 

Mevrouw ÖZOĞUL: Ik heb de motie snel even gelezen. Het lijkt ons een mooi initiatief. Ik 

heb er twee vragen over. Heeft u het over professionele leerkrachten die dit gaan toepassen? 

Het moet niet zo zijn dat er een of andere organisatie komt die de methodes niet kent en dan 

wel op basis daarvan met de kinderen gaat werken. Waarom is er gekozen voor alleen 

rekenen? De kinderen waarover u spreekt, hebben juist ook heel veel baat bij begrijpend 

lezen. 

 

De heer VAN DRIEL: Voorzitter, het gaat uiteraard om professionals. Het is gebleken dat 

deze methode het meest effect heeft op het gebied van rekenen, hoewel de methode ook toe 

te passen is op andere gebieden. 

Wij dienen ook een amendement in op het onderwerp daklozenopvang. Zoals bekend slaapt 

niemand in Haarlem op straat. Dit is geen uitzonderlijk ruimhartig beleid, zoals het college 

stelt, maar gewoon het uitvoeren van de wet. Zoals het nu in de kadernota staat, lijkt het 

bovendien alsof wij suggereren dat de regiogemeenten de wet niet willen uitvoeren. Wij 

gaan er echter van uit dat ook in onze buurgemeenten niemand op straat hoeft te slapen. 

Daarom stellen wij een kleine tekstwijziging voor om elk misverstand hierover te 

voorkomen, in lijn met eerder door de raad aangenomen moties. 

 

Amendement 56: Daklozenopvang 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• gemeenten op grond van de Wmo 2015 wettelijk verplicht zijn mensen zonder 

onderdak (tijdelijk) op te vangen en begeleiding te bieden; 

• de gemeenteraad op 15 december 2016 de motie ‘Daklozenopvang voor iedereen 

II’ heeft aangenomen; 

overwegende dat: 

• mensen in Haarlem zonder onderdak conform de Wmo 2015 (tijdelijk) worden 

opgevangen en begeleiding krijgen; 

• het college in de Kadernota (p. 22) heeft opgenomen: “Het beleid van de gemeente 

Haarlem dat niemand tegen zijn of haar wil buiten slaapt wordt ruimhartig 

uitgevoerd”; 

• het woord ‘ruimhartig’ de indruk kan wekken dat het beleid van de gemeente 

Haarlem meer is dan het uitvoeren van zijn wettelijke taak; 

• het college in de kadernota (p. 23) heeft opgenomen: “Het is echter onzeker of de 

regiogemeenten hiermee akkoord gaan, mede omdat de regiogemeenten niet 

onverkort instemmen met het Haarlemse beleid dat niemand tegen zijn wil buiten 

mag slapen”; 

• deze zin de indruk kan wekken dat de regiogemeenten de wet niet (willen) 

uitvoeren; 



  26 juni 2017 59  

 

 

 

 

 

besluit om: 

• het woord ‘ruimhartig’ op pagina 22 van de kadernota te schrappen en de zin: “Het 

is echter onzeker of de regiogemeenten hiermee akkoord gaan, mede omdat de 

regiogemeenten niet onverkort instemmen met het Haarlemse beleid dat niemand 

tegen zijn wil buiten mag slapen” op pagina 23 ook te schrappen en te vervangen 

door de volgende zin: “Bij verschil van inzicht met een regiogemeente zal het 

college naar de speciaal daarvoor bestemde geschillencommissie stappen”; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van het CDA, de PvdA en Trots Haarlem 

 

Ik ga over naar het onderhoud van de stad. De verantwoordelijkheid voor de openbare 

ruimte hebben de inwoners van Haarlem bij de gemeente gelegd en daarom moeten wij 

daar zorgvuldig mee omgaan. De afgelopen jaren moesten we vanwege de bezuinigingen 

het kwaliteitsniveau van het dagelijks onderhoud structureel omlaag brengen. En juist dat 

dagelijks onderhoud is het meest zichtbaar: gras maaien, vegen, snoeien, schoonmaken, het 

oplossen van meldingen, het verhelpen van incidenten en het herstellen van schades. Het 

CDA is dan ook erg blij dat we deze pijnlijke bezuiniging uit 2014 van 1 miljoen euro op 

het dagelijks onderhoud nu kunnen terugdraaien. Wij willen dat niet stapsgewijs in drie jaar 

zoals het college voorstelt, maar meteen in 2018. Daarom dienen wij het amendement 

‘Dagelijks een schone stad’ in, samen met D66, de PvdA, GroenLinks en op het laatst is 

daar ook nog Trots Haarlem bijgekomen. 

 

De VOORZITTER: De heer Bloem. 

 

De heer BLOEM: Voorzitter, dit klinkt echt fantastisch voor de SP. Ik denk dat dit geld 

echt zal helpen voor een betere stad. Het wordt echter niet meteen beter door munten op 

straat te gooien. Spaarnelanden zal ook echt tijd nodig hebben om de boel weer op orde te 

brengen nadat we alles zo op afstand hebben gezet en uitgekleed. Denkt u echt, mijnheer 

Van Driel, dat u de stad zo snel voor de verkiezingen weer op orde heeft? 

 

De heer VAN DRIEL: Ik stel me voor dat als het gras nu weer tweewekelijks wordt 

gemaaid in plaats van maandelijks, je dat inderdaad meteen ziet. 

 

De VOORZITTER: De heer Boer. 

 

De heer BOER: Ik ben ontzettend blij dat het onderhoudsniveau weer wordt teruggebracht. 

U houdt nu een verhaal alsof het u allemaal is overkomen. Het klinkt een beetje als iemand 

die net zijn eigen ruit heeft ingegooid en daarna gaat lopen juichen dat we dubbelglas 

terugkrijgen. U bent zelf verantwoordelijk voor het verdrietige niveau waarop we nu zitten. 

U weet dondersgoed dat om op het oude niveau terug te komen, u extra geld nodig heeft. U 

heeft niet 1 miljoen nodig, maar veel meer. Waarom maakt u geen extra geld vrij, bovenop 

die 1 miljoen, om echt op het oude niveau te kunnen terugkomen? 

 

De heer VAN DRIEL: Steeds meer geld hieraan besteden is natuurlijk beter. Wij dienen nu 

dit amendement in en dat is meer dan u indient. Ik zou zeggen: sluit u bij ons aan en dan 

maken we Haarlem samen steeds een stukje beter. 

 

De heer BOER: U kunt erop rekenen dat wij dat amendement zullen steunen, maar ga ons 

niet verantwoordelijk maken voor de bezuinigingen die u heeft veroorzaakt. U bent de 

ruiteningooier en nu speelt u ook nog de rol van de glaszetter. Ik pas daarvoor. 
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De heer VAN DRIEL: Ik zou hier standaard het verhaal kunnen gaan houden over de VVD 

met het gat in de hand waardoor we zo veel schuld kregen en waardoor wij hebben moeten 

bezuinigingen. Maar goed, laat ik dat niet doen. 

 

De VOORZITTER: De heer Smit neemt het over.  

 

De heer SMIT: Ik heb toch een vraag voor u, mijnheer Van Driel. Zat er in het vorige 

college maar één partij dan? 

 

De heer VAN DRIEL: Voorzitter, wat ik in ieder geval weet, is dat het CDA er niet in zat 

en dat de schuld in deze periode niet is gestegen, maar juist is gedaald. 

 

De VOORZITTER: De heer Boer. 

 

De heer BOER: Deze vind ik dan toch te makkelijk. In die vorige periode schreeuwde u 

heel terecht ook dat een onderhoudsschuld ook een schuld aan de stad is. U eet nu van twee 

walletjes. U bent deze periode ook verantwoordelijk voor het verhogen van de schuld en dat 

heeft u gedaan via de onderhoudsachterstand. 

 

De heer VAN DRIEL: Mijnheer Boer, volgens mij moet u uw huiswerk opnieuw doen. De 

schuld daalt. Ik ben het met u eens, achterstallig onderhoud is ook schuld. Als er één 

coalitie is geweest die heeft ingezet op het aflossen van schuld, is het deze coalitie en niet 

de coalitie waar u in heeft gezeten, noch de coalitie daarvoor waar de VVD ook in zat. Gaat 

u mij dus niet vertellen dat wij de schuld niet aan het aflossen zijn, want dat doen wij juist 

wel. 

 

De heer BOER: Ik herhaal alleen maar uw eigen woorden: als je een onderhoudsachterstand 

laat oplopen, is dat ook een schuld. U heeft dat gedaan, niets meer en niets minder. Dat staat 

gewoon in de boeken. Daarover zijn wij het dus eens. 

 

De heer VAN DRIEL: Klopt. Daar zijn we het over eens. 

Naast openbare ruimte heeft de gemeente ook gebouwen in bezit. Bij de verkoop van niet-

strategisch vastgoed worden wij steeds weer geconfronteerd met de abominabele staat van 

onderhoud van deze panden. In vrijwel alle gevallen is de bouwkundige staat matig, zijn er 

lekkages en is er sprake van achterstallig onderhoud. Kortom, het zijn in de meeste gevallen 

bouwvallen. Je schaamt je kapot als raadslid. Vervolgens gaan we 8 ton investeren in 

onderzoek naar duurzaamheidsmaatregelen – heel goed natuurlijk – maar als het kozijn 

verrot is valt het HR+++-glas er gewoon weer uit. Het CDA wil dan ook in ieder geval 

voorkomen dat ons strategisch vastgoed in eenzelfde staat terechtkomt en is blij om te zien 

dat het college voorstelt om in 2017 en 2018 extra geld te reserveren voor het wegwerken 

van achterstallig onderhoud. 

 

De VOORZITTER: De heer Bloem. 

 

De heer BLOEM: Het CDA wil niet dat het strategisch vastgoed in dezelfde staat 

terechtkomt. Hoe zou u de huidige staat van het Dolhuys willen typeren? 

 

De heer VAN DRIEL: Heeft u mij gehoord over het Dolhuys? Wat zegt u precies? 
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De heer BLOEM: Het Dolhuys is strategisch vastgoed. Een blik erop en het is duidelijk dat 

we het echt hebben over noodzakelijk onderhoud. Er is nú al een probleem. U kunt wel 

zeggen dat u niet wilt dat het in slechte staat terechtkomt, maar dat is bij het Dolhuys al het 

geval. Of niet? 

 

De heer VAN DRIEL: Ik denk dat u mij goed volgt. Dit gaat inderdaad, zoals ik al zei, over 

de jaren 2017-2018. Dat komt dus helemaal goed uit. Het gaat inderdaad over strategisch 

vastgoed, dat is precies wat u wilt, toch? 

 

De heer BLOEM: Ik constateer dat het CDA zegt dat het strategisch vastgoed niet zo moet 

verslechteren en ik zie aan het Dolhuys dat dit al lang het geval is. 

 

De heer VAN DRIEL: Precies daarom stellen wij voor om daaraan iets te gaan doen. Het 

college stelt dit ook voor in de kadernota.  

Het risico dat de dekking daarvoor wegvalt, is ook omdat de precario op kabels en leidingen 

binnen vijf jaar niet meer geheven mag worden. Wij horen graag van het college of 

inmiddels bekend is hoeveel geïnvesteerd kan worden – de heer Bloem heeft daar gelijk in 

– want in de versie die wij hebben staat nog enkel een pm-post. Waarschijnlijk is dat nog 

een oude versie. Wij horen graag een bedrag van het college. Uit de antwoorden op onze 

vragen over monumentenzorg blijkt dat Haarlem op een minimumniveau zit wat betreft 

wettelijke taken op beleid en advisering, en dat onderzoek, synthese en kennisopbouw zelfs 

grotendeels blijven liggen. Het CDA maakt zich hier zorgen om. Wij zullen hier 

aanvullende vragen over stellen en dit onderwerp na de kadernota verder aan de orde 

stellen. 

Ik ga verder met de digitale transformatie en ik citeer pagina 6 van de kadernota: 

“Informatietechnologie is verweven met alle primaire processen. De infrastructuur, 

beveiliging, digitalisering en de informatiestromen moeten klaargemaakt worden voor de 

toekomst. Deze ontwikkeling is een randvoorwaarde voor het realiseren van onze 

ambities.” 

Voorzitter, ik had het grote belang van een digitale transformatie niet beter kunnen 

verwoorden. Of het nu de Omgevingswet is of onze dienstverlening, bijna alle 

ontwikkelingen zijn gebaseerd op een goed werkend digitaal proces. Maar het is 

tegelijkertijd ook een grote financiële valkuil, want digitaliseringsprojecten bij de overheid 

worden altijd duurder of mislukken. De voorgestelde extra personele capaciteit is dan ook 

essentieel. Het CDA wil specifiek aandacht vragen voor de mogelijkheid om digitaal 

bezwaar te maken en om digitaal zienswijzen naar voren te brengen. We hebben het er al 

vaker over gehad, maar tot nu toe bleek dit te ingewikkeld om uit te voeren. Kan de 

wethouder aangeven wat de stand van zaken is en of er al te zeggen is wanneer de 

elektronische weg voor bezwaar geopend kan worden? 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Raadt. 

 

De heer VAN DEN RAADT: Ik heb even een correctie op mijn gewaardeerde collega. 

Volgens mij is er nooit gezegd dat het te moeilijk is. Sterker nog, er is toegezegd dat het zou 

gebeuren, maar het is nooit gebeurd. 

 

De heer VAN DRIEL: Ik meen mij te herinneren dat we wel tussentijds een stand van 

zaken hebben ontvangen. Volgens mij is toen ook gezegd dat technische voorzieningen 

daarvoor ingewikkeld zijn. Er zal iets van DigiD aan gekoppeld moeten worden. Wellicht is 

dat nu nog niet mogelijk. Wij horen het wel van de wethouder. 
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Tot slot duurzaamheid, voorzitter. Vanaf 2018 wordt 1,5 miljoen euro extra geïnvesteerd in 

het duurzaamheidsprogramma. Met operatie Steenbreek gaan we verder van verstening naar 

vergroening. Als groenste partij van Haarlem is het CDA hier vanzelfsprekend erg blij mee. 

Maar voor het CDA is duurzaamheid bijvoorbeeld ook het niet direct vervangen van alle 

straatverlichting voor ledlampen als de oude lampen nog functioneren en ook zuinig zijn. 

Soms moet je niet vooruit, maar behouden wat goed is. Wat we in ieder geval niet moeten 

behouden, is het gebruik van zeker 15.000 vellen papier tijdens een kadernotaweek om 

onze moties en amendementen op te verspreiden, waarna we deze op donderdagavond in de 

papierbak deponeren. Dit vinden wij niet duurzaam en daarom dienen wij de motie ‘digitale 

moties en amendementen’ in, waarmee we het college vragen te onderzoeken of er een 

digitaal systeem ingericht kan worden voor het indienen, ondertekenen en bekijken van 

onze moties. Het schijnt al mogelijk te zijn om via onze nieuwe spreekinstallatie te 

stemmen. Tot zover de bijdrage van het CDA in eerste termijn, voorzitter. Dank u. 

 

Motie 54: Digitale moties en amendementen 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• tijdens raadsvergaderingen vele moties en amendementen worden ingediend en 

geprint op papier; 

• hiervoor in een kadernota- of begrotingsweek zelfs meer dan 15.000 vellen papier 

worden gebruikt, die veelal na de vergadering weer worden weggegooid; 

overwegende dat: 

• dit absoluut niet duurzaam is; 

• het veel tijd kost om al die moties en amendementen te kopiëren;  

• het mogelijk is om met de nieuwe spreekinstallatie te stemmen; 

verzoekt het college om: 

• te onderzoeken of er een systeem ingericht kan worden waarmee:  

 moties digitaal kunnen worden ingediend, ondertekend en bekeken; 

 het stemmen over moties en amendementen digitaal kan plaatsvinden en de 

stemming digitaal kan worden vastgelegd; 

• de raad te betrekken bij het ophalen van de wensen/eisen; 

• voor de begroting 2018 met een voorstel te komen voor zo’n digitaal systeem; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van het CDA, D66, de PvdA, GroenLinks Haarlem, Trots Haarlem en 

OPHaarlem 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. We gaan luisteren naar de heer Visser van de 

ChristenUnie. 

 

De heer VISSER (CU): Dank u wel, voorzitter. We staan er financieel beter voor dan vorig 

jaar. Het college heeft schuld gereduceerd en werd daarbij mede geholpen door de 

economische groei. We zijn er echter nog niet. Het is goed dat het college weer extra 

investeringen doet – dat past ook bij de groei van de stad – maar we moeten ook de 

komende jaren door blijven gaan met het verlagen van de schuld. Als de rente stijgt, hebben 

we immers nog steeds een groot probleem. Ik ben daarom benieuwd naar de visie van het 

college op verdere schuldreductie. In het coalitieprogramma Samen doen staat dat een 

voordelig rekeningsaldo voor de helft wordt ingezet voor schuldreductie en voor de helft 

voor het incidenteel verlagen van de bezuinigingsopgave. In de kadernota zijn hier een paar 

woorden aan toegevoegd, namelijk dat het ook mag als dekking voor de voorgestelde 
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beleidsintensiveringen. De ChristenUnie is blij met veel van deze nieuwe investeringen, 

maar ik wil deze koerswijziging hier wel markeren. Mijn fractie heeft in dit debat ook een 

aantal wensen, hoewel het net zo belangrijk is dat we blijven proberen de schuld verder te 

verlagen. Juist nu het beter gaat met de stad, zou je verwachten dat het college met 

voorstellen zou komen om een stapje extra te zetten voor de schuldverlaging.  

Voorzitter, ik werd blij bij het lezen van de kadernota. Ik herkende meerdere voorstellen 

van mijn fractie die het college nu omzet in beleid: meer aed’s in de stad, meer geld voor 

nazorg van ex-gedetineerden, geld voor een domus-plusvoorziening voor daklozen en 

onderzoek naar de komst van een Odensehuis, een inloop-, informatie- en 

ontmoetingscentrum voor mensen met (beginnende) dementie. Het meer inzetten op lobby, 

waar wij zo vaak voor hebben gepleit, werpt zijn eerste vruchten af: er zijn meer subsidies 

binnengehaald. Dat is mooi. 

Toch heb ik nog wel wat financiële zorgen. Ik sluit mij aan bij de vragen over de tekorten 

voor de maatschappelijke opvang. Dit is een van de belangrijkste opgaven voor de 

komende jaren. Er komen steeds meer kinderen en tieners in onze stad. De enorme opgave 

voor onderwijshuisvesting is nog niet gedekt in de kadernota. Besluitvorming hierover 

wordt zelfs een jaar uitgesteld, terwijl de grote groei juist de komende vier jaar plaatsvindt. 

Dat vind ik echt jammer. Het zou niet zo moeten zijn dat er voor elke school afzonderlijk 

moties moeten worden ingediend in de gemeenteraad. Dat begint er nu wel op te lijken. Ik 

lees dat er in de komende twee tot drie jaar een verdiepingsslag wordt uitgevoerd naar het 

gewenste en noodzakelijke voorzieningenniveau en de bekostiging daarvan nu de stad 

groeit. Natuurlijk moeten we daar zorgvuldig naar kijken, maar ik zou het graag wat sneller 

zien. In het bedrijfsleven zou volgens mij zo’n verdiepingsslag niet zo lang duren. Deze is 

immers essentieel voor de strategische koers die je wilt varen. We zouden dan toch nog een 

paar jaar wellicht suboptimaal aan het investeren zijn. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Huysse. 

 

Mevrouw HUYSSE: Ja, mijnheer Visser, ik ben even in de war. U zegt net dat we de 

schuld moeten blijven afbouwen en vervolgens moeten we gaan versnellen en extra 

investeren. Hoe rijmt u dat? 

 

De heer VISSER (CU): Ik onderschrijf het pleidooi van het college om in verband met de 

groei van de stad extra te investeren. Ik constateer net dat het college nog twee tot drie jaar 

nodig heeft om dat allemaal in kaart te brengen. Dat baart mij zorgen, want dat kan ertoe 

leiden dat we misschien suboptimaal in de verkeerde dingen gaan investeren. Wat mij 

betreft is het nu ook tijd voor nieuwe investeringen; de kadernota staat er vol mee. Ik mis 

alleen de afwegingen, want misschien zijn er nog wel meer wensen. Ik hoor vanavond al 

veel nieuwe wensen – ik heb er ook een paar – en dan denk ik: we moeten wel oppassen en 

de teugels strak houden. Het enige wat ik heb gezegd, is dat we de afspraak hadden van 

50% schuldreductie en 50% verzachting van bezuinigingen. We hebben veel bezuinigingen 

nu teruggedraaid en ik constateer dat het geld voor een deel niet naar het verzachten van 

bezuinigingen gaat, maar naar extra investeringen. Ik had dan ook graag gezien dat er meer 

naar schuldreductie zou zijn gegaan. 

 

De VOORZITTER: De heer Garretsen. 

 

De heer GARRETSEN: Ik heb een interruptie op mevrouw Huysse. Begrijp ik uit de 

woorden van mevrouw Huysse dat GroenLinks de schuld wil laten stijgen? Waarom deze 

kritische vraag aan de ChristenUnie? 
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Mevrouw HUYSSE: Ik krijg geluiden van de heer Visser door dat hij én wilde versnellen 

en investeren én de schuld wilde afbouwen. Ik zie daartussen een spanningsveld ontstaan. 

Ik wilde het daarom graag weten. 

 

De heer GARRETSEN: Een spanningsveld moet je oplossen door gezond financieel beleid, 

mevrouw Huysse. 

 

Mevrouw HUYSSE: Ik denk dat deze kadernota daartoe uitnodigt, maar op dit moment was 

het een vraag aan de heer Visser.  

 

De heer VISSER (CU): Ik zal me nog verduidelijken. Mijn opmerking over de schuld ging 

over het rekeningsaldo en het geld dat we hebben overgehouden. Nu we dat niet geheel 

inzetten voor de verzachting van de bezuinigingen, had het wat mij betreft meer naar de 

schuldreductie mogen gaan. Daarnaast is er de komende jaren meer ruimte, is er sprake van 

een groeiende stad en dus zal moeten worden nagedacht over nieuwe investeringen. Als we 

dan aan het einde van het jaar geld over hebben, vind ik dat we wat kritischer mogen kijken 

naar schuldreductie, zeker nu het coalitieakkoord op dit punt wordt losgelaten. 

Voorzitter, dan de benodigde middelen voor de mobiliteit. Hopelijk gaat de lobby snel 

hiervoor vruchten afwerpen, want daar hebben we echt nog een opgave liggen. Dan de 

taakstelling van 2,3 miljoen op de huishoudelijke ondersteuning. Als ik het goed begrijp, is 

dit vooral een technisch punt, want we houden immers nu al geld over en halen daar dan 

2,3 miljoen van af. Komt dat overschot niet door de hoogte van de eigen bijdrage? Ik snap 

de zorgen van de SP over zorgmijding wel. Is het college bereid om de hoogte van de eigen 

bijdrage verder te onderzoeken? Wat doen we als er weer een economische crisis komt en 

de inkomsten uit eigen bijdragen dalen? De ChristenUnie stelt voor dat we als sociale stad 

ernaar streven om op het landelijke gemiddelde te gaan zitten qua hoogte van de eigen 

bijdrage; we zitten nu in de top. Met onze woonlasten willen we ook niet aan de top zitten, 

laten we hetzelfde willen met de eigen bijdrage. Ik heb hierover helaas geen schriftelijke 

vraag gesteld. De SP heeft hiervoor nu een voorstel ingediend en ik hoor graag van het 

college of we meer of minder geld moeten besteden dan de SP voorstelt om bij dat 

gemiddelde uit te komen. Wat ons betreft is dat het doel. 

 

De VOORZITTER: De heer Garretsen. 

 

De heer GARRETSEN: Een van de gemeenten waar de ChristenUnie een heel belangrijke 

rol speelt, is de gemeente Veenendaal. De gemeenteraad daar heeft op grond van een motie 

van de PvdA – de ChristenUnie heeft die van harte omarmd – de eigen bijdrage dusdanig 

drastisch verlaagd, dat deze nu een derde of een kwart van die van Haarlem bedraagt. 

 

De heer VISSER (CU): Dit is precies waarom ik graag een reactie van het college wil. 

Veenendaal is straks nog goedkoper, ondanks de SP-motie. Ik wil het graag in kaart hebben 

en wil vervolgens een visie van het college erop. Ik vind dat het college te makkelijk 

wegkomt met een te hoog bedrag. Wat dat betreft heeft u mijn steun. 

Voorzitter, ik sta wat uitgebreider stil bij de onderwerpen jeugdzorg, toegankelijkheid, fiets, 

wonen, afvalbeheer en handhaving. Er is veel geld overgehouden in het sociaal domein, 

onder andere bij de jeugdzorg, terwijl ik niet de indruk heb dat de problemen kleiner zijn 

geworden. Tegelijk krijgt Haarlem binnenkort nog meer geld voor de jeugdzorg. Hoe zit 

dat? De ChristenUnie zou graag inzicht hebben in de besteding in vergelijking tot andere 

gemeentes en het landelijk gemiddelde. Hoeveel euro besteden we per jeugdige? Wat is de 

hoogte van normbedragen? Wat zijn de criteria voor toewijzing? 
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We hebben een goed debat gehad over mijn initiatiefnota om Haarlem toegankelijker te 

maken voor gehandicapten. Ik ben blij dat het college veel punten oppakt, bijvoorbeeld met 

het nieuwe convenant voor de binnenstad. Er is echter meer nodig. GroenLinks heeft hier al 

enkele goede woorden aan gewijd. Ter afronding van het debat over de initiatiefnota heb ik 

u toegezegd het in moties te gieten. Ik dien daarom drie moties in. In de eerste motie stel ik 

voor om 2018 uit te roepen tot het jaar van de toegankelijkheid als mooi vervolg op het 

huidige jaar van de ontmoeting. Stadsbreed moeten we aan de slag; het gaat ons gehele 

bestuur aan. 

 

Motie 49: 2018 jaar van de toegankelijkheid 

  

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

overwegende dat: 

• artikel 1 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen 

met een handicap voorschrijft dat personen met een handicap in een inclusieve 

samenleving niet worden belet volledig, effectief en op voet van gelijkheid met 

anderen te participeren in de samenleving; 

• zo’n 10% tot 15 % van de mensen in Nederland soms of altijd gebruikmaakt van 

een rolstoel, rollator of scootmobiel; 

• er in Haarlem in het sociale, fysieke, economische en digitale domein letterlijk en 

figuurlijk nog veel drempels te slechten zijn voor gehandicapten en ook andere 

doelgroepen profiteren van het slechten van deze drempels; 

• een inclusieve samenleving ook een beroep doet op de grondhouding van 

bestuurders, inwoners en ondernemers in de stad bijvoorbeeld als het gaat om in 

toegankelijke taal geschreven informatie; 

• toegankelijkheid structurele aandacht verdient van alle collegeleden en van 

maatschappelijke organisaties in Haarlem; 

verzoekt het college om: 

• 2018 uit te roepen tot het ‘Jaar van de Toegankelijkheid’, initiatieven die 

plaatsvinden in dit kader te coördineren en het ‘Jaar van de Toegankelijkheid’ 

evenals evenementen die plaatsvinden in dit kader, stadsbreed te communiceren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van de ChristenUnie en OPHaarlem 

 

Door mijn tweede motie vraag ik het college om knelpunten in kaart te brengen in 

Haarlemse wijkcentra, sportkantines, scholen et cetera, kortom in het publiek toegankelijke 

vastgoed. Dit kan deels meeliften met de actualisatie van de onderhoudsplannen van het 

gemeentelijk vastgoed, waarvoor we net geld hebben gereserveerd. Laten we werk met 

werk maken, zou ik zeggen.  

 

Motie 48: Drempels slechten in publieke gebouwen voor een inclusieve samenleving 

  

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

overwegende dat: 

• er geen zicht is in hoeverre Haarlemse schoolgebouwen, wijkcentra, sportkantines, 

loketten van de sociaal wijkteams en overig vastgoed van de gemeente met een 

publieksfunctie toegankelijk zijn; 

• slechts de helft van de stembureaus toegankelijk is terwijl de wet 100% 

toegankelijkheid vraagt en het college de raad moet informeren als dat niet lukt, 
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maar tot op heden het college niet heeft onderbouwd waarom het niet mogelijk is 

om meer stembureaus in Haarlem toegankelijk te maken; 

• het college onderhoudsplannen van het gemeentelijk strategisch vastgoed gaat 

actualiseren en een inventarisatie van duurzaamheidsmogelijkheden laat uitvoeren 

en een inventarisatie van toegankelijkheidsmaatregelen hier goed op kan meeliften; 

verzoekt het college om: 

• te inventariseren welke aanpassingen er nodig zijn voor het volledig toegankelijk 

maken van alle stembureaus (zo nodig door aanwijzen van alternatieve locaties) of 

in ieder geval dit aantal substantieel te verhogen om zo te voldoen aan de recent 

aangescherpte Kieswet en de raad hiervoor een plan voor te leggen; 

• in samenwerking met de schoolbesturen de benodigde maatregelen voor het 

volledig toegankelijk maken van alle Haarlemse schoolgebouwen in kaart brengen 

en een realistisch tijdpad uit te werken voor realisatie van deze maatregelen en 

dekking in het meerjarig investeringsplan van de gemeente en de schoolbesturen; 

• in samenwerking met de gebruikers de benodigde maatregelen voor het volledig 

toegankelijk maken van de Haarlemse wijkcentra, sportkantines, Loket Haarlem en 

overig vastgoed van de gemeente met een publieksfunctie in kaart te brengen en 

een realistisch tijdpad uit te werken voor realisatie van deze maatregelen en 

dekking daarvoor in het meerjarig investeringsplan; 

• kosten voor deze onderzoeken zo veel mogelijk te dekken uit het reeds vrijgegeven 

krediet voor de actualisatie van de onderhoudsplannen van het gemeentelijk 

vastgoed en voor eventuele aanvullende kosten dekking te zoeken in het voordeel 

voor de algemene middelen zoals opgenomen in de meicirculaire; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van de ChristenUnie en OPHaarlem 

 

In de derde motie vraag ik het college om een eerste stap te zetten in het slechten van 

drempels in de openbare ruimte. Het ging net al over scootmobiels. Geef als gemeente het 

goede voorbeeld. Met wat zakken zand komen we al een heel eind. Ik ben optimistisch, 

want GroenLinks vroeg ook al om een toegankelijkheidsbudget. Ik hoop dat het college 

deze handschoen oppakt en een eerste stap gaat zetten om drempels in de stad weg te halen. 

 

Motie 50: Drempels slechten in openbare ruimte voor een inclusieve samenleving 

  

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

overwegende dat: 

• het college onderkent dat, na inventarisatie, een aantal aanpassingen in de openbare 

ruimte vrij simpel te realiseren zijn zoals het plaatsen van extra (verhoogde) 

bankjes in de binnenstad en bij knooppunten en het aanpassen van de bestrating 

zodat onnodige belemmeringen worden weggenomen; 

• binnen het bestaande budget voor beheer en onderhoud deze aanpassingen relatief 

eenvoudig kunnen worden meegenomen via onder meer ‘werk met werk maken’ 

als de straat toch opengaat voor een project uit het reguliere 

onderhoudsprogramma, maar dat er op dit moment voor de uitvoering van 

‘solitaire’ maatregelen geen budget vanuit beheer en onderhoud beschikbaar is 

waardoor er nog jaren veel drempels in de stad zullen blijven; 

• bij het opstellen van de Handboeken Inrichting Openbare Ruimte gebruik is 

gemaakt van de CROW-richtlijnen, maar dat desondanks expliciete 

toegankelijkheidscriteria niet of nauwelijks terug te vinden zijn in deze 

handboeken; 
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verzoekt het college om 

• in de uitwerking van de programmabegroting 2018 budget beschikbaar te stellen 

voor het maken van een eerste stap in het slechten van drempels in de openbare 

ruimte, te beginnen bij winkelcentra en andere publieksaantrekkende 

voorzieningen waar dit met eenvoudige aanpassingen in de bestrating realiseerbaar 

is en hiervoor dekking te zoeken in het voordeel voor de algemene middelen zoals 

opgenomen in de meicirculaire; 

• criteria voor toegankelijkheid in de volgende versie van de Handboeken Inrichting 

Openbare Ruimte en in de contracten met partijen bij werken in regie op te nemen 

en hierbij gebruik te maken van de CROW-publicatie 337 en de richtlijn 

Voetpaden voor iedereen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van de ChristenUnie en OPHaarlem 

 

Ik vraag meer actie van het college voor het uitvoeren van het fietsbeleid. Er wordt wel 

gedacht aan fietssnelwegen, maar in andere gemeenten zijn ze daarmee al veel verder. Moet 

de ambitie hier niet omhoog? Het is mooi dat er incidenteel geld komt voor werk met werk 

maken, maar zou dit niet juist structureel moeten zijn om resultaten te boeken voor onder 

andere de fiets? Maar ook om efficiënt met onze investeringen om te gaan. Ook voor 

fietsenstallingen is meer geld nodig. Helaas is er momenteel geen meerderheid voor een 

ondergrondse fietsenstalling op de Botermarkt, maar ik hoop dat dit na de verkiezingen 

anders is. In ieder geval zijn rigoureuze maatregelen nodig voor de bereikbaarheid van de 

binnenstad voor de fietser en een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. 

Laten we in ieder geval het komende jaar benutten om goed onderzoek te doen naar alle 

mogelijke alternatieven. Op het stationsplein is wel snel een verbetering mogelijk. Ik heb 

hier technische vragen over gesteld en deze ook vanavond uitgedeeld en toegestuurd. Ik 

dien een motie in getiteld ‘Van fietsdomino naar fietsenrekken’. Hierin vraag ik om 

fietsenrekken te plaatsen langs de Jansweg, waar nu fietsvakken zijn. Voor een beperkt 

budget kan dit relatief snel worden gerealiseerd. We hebben die fietsrekken toch nodig als 

we uiteindelijk gaan investeren in een meer structurele stalling. Het scheelt veel schade 

door omgewaaide fietsen, het staat netter en levert in één klap een paar honderd extra 

stallingen op. Ik hoop op brede steun. 

 

Motie 47: Van fietsdomino naar fietsenrekken 

  

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

overwegende dat: 

• er een groeiend tekort aan fietsenrekken is bij station Haarlem; 

• in de fietsvakken aan de Jansweg langs de gevel van de Beyneshal capaciteit is 

voor 180 fietsen, maar bij een telling in mei 2016 hier 390 fietsen en brom- en 

snorfietsen stonden; 

• fietsen in de fietsvakken regelmatig omwaaien met grote kans op schade en de 

fietsvakken een rommelig beeld geven; 

• volgens de Leidraad Fietsparkeren (CROW uitgave 291) stallingvoorzieningen als 

‘vol’ moeten worden beschouwd bij een fietsparkeerdruk hoger dan 80%; 

• op basis van deze norm de fietsparkeerplaatsen rond het station overvol zijn omdat 

rond het station de fietsparkeerdruk 97,8% is (inclusief 600 leegstaande betaalde 

stallingen Fietscarré en fietsparkeervakken Jansweg is dit 87,0% en dus nog steeds 

te vol, zie bijlage voor alle cijfers); 
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• het mogelijk is voor 165.000 euro langs de gevel van de Beyneshal aan de Jansweg 

dubbellaags fietsenrekken te plaatsen met een capaciteit van 900 fietsen waardoor 

er voor de korte termijn extra ruimte kan worden geboden voor fietsen en de 

omgevingskwaliteit kan worden verbeterd vooruitlopend op een structurele 

oplossing van het stallingstekort; 

• deze rekken ook in een toekomstige nieuwe stalling bij het station kunnen worden 

gebruikt; 

• in de meicirculaire voor alle jaren sprake is van een voordeel voor de algemene 

middelen van156.000 euro in 2017 en jaarlijks circa 2,5 miljoen euro in volgende 

jaren; 

verzoekt het college om: 

• in de uitwerking van de programmabegroting 2018 of zo mogelijk nog in een 

bestuursrapportage in 2017 realisatie van fietsenrekken met circa 900 plaatsen aan 

de Jansweg op te nemen zodat deze fietsenrekken uiterlijk eerste kwartaal 2018 

kunnen worden geplaatst en hiervoor dekking te zoeken in het voordeel voor de 

algemene middelen zoals opgenomen in de meicirculaire; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van de ChristenUnie en OPHaarlem 

 

De VVD heeft een interessante motie ingediend – sympathiek mag ik zeggen tegen de heer 

Van Haga – over het bouwen van woningen in Haarlem, maar liefst 16.000. Ik ben het niet 

eens met alle locaties die VVD op de kaart heeft gezet, maar wel met de meeste. Ik steun 

ook de intentie van harte: we moeten echt meer woningen gaan bouwen in Haarlem dan het 

college nu wil en dan moet ook – dit zeg ik speciaal tegen de PvdA – woningbouw in de 

Waarderpolder mogelijk zijn. Ik verwacht echt van het college dat in ieder geval het taboe 

op woningen tussen de Oudeweg en het spoor deze week van tafel gaat, zo nodig dien ik 

hiervoor nog een motie in. Laten we kijken naar wat Amsterdam doet, het lanceren van 

ambitieuze plannen voor bedrijventerreinen waar ook woningen komen. Dat hoeft niet ten 

koste te gaan van ruimte voor bedrijven. De grond moet efficiënter worden gebruikt, 

bijvoorbeeld door vaker de hoogte in te gaan. Je schrikt af en toe van het slechte 

ruimtegebruik in de Waarderpolder. Ik vraag het college deze week een toezegging te doen 

dat de ambitie voor de woningbouw fors omhooggaat, naar een getal van ten minste vijf 

cijfers. De woningnood in Haarlem is gigantisch hoog en ik wil meer sense of urgency 

voelen van het dit college. Nieuwe inwoners betekenen ook meer inkomsten voor de stad en 

dat kan worden ingezet voor bijvoorbeeld verdere verduurzaming en het investeren in 

bereikbaarheid, maar ook voor nieuwe impulsen voor de economie zoals is gedaan met de 

3D-makerszone. 

Haarlem bungelt qua gescheiden inzameling van het huishoudelijk afval nog steeds 

onderaan de lijst van alle gemeenten in Nederland. Met het strategisch plan afvalbeheer 

wordt een goede richting ingezet, maar de uitrol duurt ons veel te lang. Ik kan het niet 

uitleggen aan mijn vrienden dat ze nog drie jaar moeten wachten voordat zij met hun 

duobak hun afval kunnen scheiden. We moeten onze achterstand nu echt gaan inhalen. 

Daarom dien ik een amendement in om de uitrol van de duobak te versnellen. Dit kost wat 

extra, maar we hebben dan ook sneller de beoogde milieuwinst. 

 

Amendement 52: Wijken sneller voorzien van duobakken 

  

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

overwegende dat: 



  26 juni 2017 69  

 

 

 

 

 

• Haarlem in 2015 op 6 gemeenten na het slechtst presteerde wat betreft het scheiden 

van huishoudelijk afval in heel Nederland; 

• het Strategisch Plan Afvalbeheer voorziet in de komst van 29.000 duocontainers in 

de laagbouw van Haarlem voor het gescheiden inzamelen van Plastic, Metaal en 

Drankenkartons (PMD) en Papier en Karton in de periode 2015-2020 om het 

inwoners makkelijker te maken afval te scheiden en zo het 

afvalscheidingspercentage te verhogen; 

• het hierdoor in sommige wijken nog 3 jaar duurt voordat gebruik kan worden 

gemaakt van de nieuwe duobakken;  

• versnelde uitrol van alle nog resterende duocontainers blijkens antwoorden op 

technische vragen (zie bijlage) in 2018 mogelijk is maar dat hiervoor: 

 het derde inzamelvoertuig reeds in 2018 in plaats van 2019 moet worden 

aangeschaft en dat dit voor het zomerreces 2017 moet worden besloten omdat 

de doorlooptijd die is benodigd voor levering van duovoertuigen bij de 

leverancier minimaal 52 weken bedraagt vanaf het moment van 

opdrachtverstrekking; 

 extra kosten moeten worden gemaakt in 2018 waardoor de afvalstoffenheffing 

niet zou toenemen met 13 euro (conform Implementatieplan SPA) maar met 

20 euro; 

• in de Kadernota wordt voorgesteld om de financiële consequenties van het 

Implementatieplan SPA voor 2018 van 13 euro per huishouden eenmalig ten laste 

te laten komen van de algemene middelen om te voorkomen dat de woonlasten 

stijgen; 

• het onwenselijk is dat bij een versnelling van de uitrol van de duocontainers de 

woonlasten alsnog stijgen; 

besluit om in het besluit over de Kadernota 2017:  

• punt 8a te wijzigen in: “In te stemmen met de volgende fase invoering SPA in de 

wijken 2018 waarbij wordt gekozen voor versnelling van de uitrol van de 

duocontainers en duovoertuigen door in 2018 uit te gaan van 3 in plaats van 2 

duovoertuigen en 23.000 in plaats van 5800 duocontainers”; 

• in punt 16a ‘850.000 euro’ te wijzigen in ‘1.250.000 euro’; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van de ChristenUnie 

 

Er werd eerder vanavond een terechte vraag door Trots Haarlem gesteld over het aantal 

handhavers in Haarlem. Is het college bereid in kaart te brengen of, mede gezien de groei 

van de stad, hiervan een uitbreiding nodig is? Ik zou ook wel eens willen zien hoe wij qua 

capaciteit scoren in vergelijking met andere gemeenten. Ik hoor te vaak geluiden dat 

mensen in wijken handhavers missen of dat ze daar zijn op de verkeerde tijdstippen. 

Handhaving vraagt om duidelijke normen. Straatintimidatie is een steeds groter probleem 

aan het worden. Amsterdam en Rotterdam hebben dit inmiddels strafbaar gesteld. De 

ChristenUnie komt vandaag met een motie om in Haarlem dit voorbeeld te volgen. 

 

Motie 51: Stel (seksuele) straatintimidatie strafbaar 

  

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

overwegende dat: 

• de gemeente Rotterdam in navolging van Amsterdam de APV gaat aanpassen zodat 

per 1 januari 2018 (seksuele) straatintimidatie strafbaar is; 
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• uit onderzoek in beide gemeente blijkt dat seksuele straatintimidatie een groot 

probleem is en het aannemelijk is dat dit probleem ook in Haarlem groot is; 

• het voorstel van strafbaarstelling onderdeel is van een bredere Aanpak Seksuele 

Straatintimidatie waarin ook aandacht is voor slachtoffers (ondersteuning, 

meldpunt), campagne (bewustwording plegers en omstanders) en aanpak op straat 

(training straatwerkers, samenwerking ketenpartners zoals politie, OM en 

maatschappelijke organisaties); 

• een verbod op seksuele straatintimidatie niet alleen een duidelijke norm is in de 

strijd tegen intimidatie van vrouwen maar ook kan helpen in de aanpak van het 

lastigvallen van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders; 

verzoekt het college om: 

• onderzoek te doen naar de ervaringen met (seksuele) straatintimidatie in Haarlem, 

bijvoorbeeld via het omnibusonderzoek; 

• een Haarlemse aanpak op te stellen voor dit probleem, waaronder in ieder geval 

een voorstel tot het opnemen van een verbod in de APV; 

• voor zover de Haarlemse aanpak niet gedekt kan worden uit bestaande 

veiligheidsmiddelen hiervoor dekking te zoeken in de restruimte van de algemene 

middelen programmabegroting 2018; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van de ChristenUnie 

 

Voorzitter, ik besef dat enkele wensen van mij geld kosten. Ik zie ruimte in de meicirculaire 

die uitwijst dat de stad extra geld gaat krijgen. Ik zeg uit mijn hoofd dat dit structureel om 

zo’n 2 miljoen euro gaat. Ik begrijp dat sommige fracties liever een andere dekking zien, 

omdat ze later willen praten over de meicirculaire. Volgens mij zou dekking ook gevonden 

kunnen worden in de post onvoorzien waarvan we nu voorzien dat we geld gaan 

overhouden. Ik sta uiteraard ook open voor andere suggesties vanuit de raad of het college. 

Laten we vooral naar de inhoud van voorstellen kijken. Ik hoop ook op het meedenken van 

de coalitiepartijen op dat punt. 

Ik wens het college veel succes bij het beoordelen van de vele constructieve voorstellen die 

vanavond door alle fracties zijn ingediend. Vanmiddag ontplofte mijn mailbox haast door 

het aantal moties. Het is dan toch jammer als je als eerste een paar dagen geleden al je 

moties rondstuurt, op één na, en dan van slechts drie fracties een reactie krijgt. Maar ik kan 

u verzekeren dat veel van de vandaag rondgestuurde moties van andere fracties waar ons 

logo niet boven staat, wel de steun van de ChristenUnie zullen krijgen. 

 

De VOORZITTER: De heer Bloem. 

 

De heer BLOEM: Iemand naast mij zegt: één keer in de vier jaar is de ChristenUnie ook op 

tijd met het sturen van moties, hartelijk dank daarvoor. 

 

De heer VISSER (CU): Voorzitter, dit was eigenlijk een inleiding tot een van de mooiste 

moties van de avond waarvoor ik expliciete steun wil uitspreken. Dat is een motie van het 

CDA. We moeten echt overgaan naar het indienen van digitale moties. Een jaar geleden 

hadden we ook al zo’n voorstel volgens mij en het jaar daarvoor door een andere fractie. 

Griffie, college of wie dan ook: pak dit op. Deze papierberg moet echt weg. Laten we dit 

voor de verkiezingen regelen. Dat moet toch kunnen?. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. De heer Van den Raadt. 
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De heer VAN DEN RAADT: Voorzitter, ik wil deze gedenkwaardige dag gebruiken voor 

een gedenkwaardige mededeling. Iedereen is aanwezig, thuis kijkt iedereen mee, de crème 

de la crème van de pers is er. Ik wil graag bekendmaken dat een nieuwe politieke partij in 

Haarlem zal aantreden. Die politieke partij wordt onder andere bemenst door mensen met 

veel ervaring in de politiek van Haarlem. Die partij luistert naar de naam … 

Ik was even aan het oefenen, voorzitter, want ik heb een cursus gedaan en daar geleerd dat 

je een goede inswinger moet hebben als je een speech gaat houden, want dan luistert 

iedereen. Dat klopt. Ik ga nu spreken over de Kadernota 2017. Wij vinden het een 

sympathiek stuk. Ik kan daar niets meer en minder over zeggen. Wij hebben een paar 

moties, best wel veel. Als het CDA het ziet, wordt deze fractie boos. Een paar moties gaan 

over rubbergranulaat. Trots Haarlem hoopt dat een keer een verstandig besluit wordt 

genomen over rubbergranulaat. Al deze mogelijke verstandige besluiten zijn vormgegeven 

in vijf moties. De rubbergranulaatmotie nummer 1 is de beste keuze. U kunt gewoon 

daarvoor stemmen, mocht u nog twijfelen. Als u denkt dat nummer 2 of 3 ook goed is, 

omdat u niet zo veel durft, kiest u gewoon daarvoor. Zo gauw we een meerderheid hebben, 

vervallen de andere moties. 

 

Motie 46-1: rubbergranulaat 1 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• de discussie over wel of niet rubbergranulaat als infill op kunstgras en de veiligheid 

daarvan voor de volksgezondheid op lange termijn nogal wat landelijke en lokale 

beroering heeft gekend, met name over de veiligheid van rubbergranulaat; 

overwegende dat: 

• het besluit hierover nu een collegebevoegdheid is; 

• de raad mee mocht praten aan de hand van de matrix (met de stand van zaken op 

dat moment) van de verschillende infillmaterialen; 

mede wetende dat: 

• de matrix natuurlijk een momentopname is; 

• de matrix soms wel bij het ene infill soort (bv. bij rubber) een nadeel opnoemde, 

maar dit niet als voordeel (bv. bij kurk) noteerden, waardoor een vertekend beeld 

ontstond; 

• sbr rubbergranulaat als nadeel heeft dat het op warme dagen enorm stinkt en niet in 

woonwijken gebruikt kan worden, maar dus er ook voor zorgt dat het onaangenaam 

sporten is op deze velden bij warme dagen. Het aantal warme dagen juist door de 

klimaatsverandering de laatste jaren alleen maar toeneemt. Het ene na het andere 

record van warmste dag, of vroegste warme dag sneuvelt en dat wordt in de 

toekomst alleen maar meer; 

• kurk soms een nadeel werd toegewezen, maar dat dit kwam omdat er net gedaan 

werd of er maar 1 soort kurk is als infillmateriaal (kurk van 90 eenheidsmaat gaat 

wellicht drijven bij een stortbui, maar kurk van 190 eenheidsmaat zeer zeker niet); 

• al in de commissie werd aangekondigd dat er de week erna een belangrijk rapport 

over nanodeeltjes/microplastics uit zou komen (relevant voor een beslissing over 

sbr rubbergranulaat) en dit rapport nu ook duidelijk wijst op extra risico’s en 

nadelen van rubbergranulaat, zoals het tot 50% verdwijnen van het rubberinfill 

materiaal in het milieu (!); 

• de prijs voor kurkinfill sinds de bespreking inmiddels behoorlijk goedkoper is 

geworden en dus als men alleen al op basis van de goedkoopste soort men nu 

anders zal moeten beslissen; 
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• in de matrix alleen wordt vergeleken op basis van prijs van het invullen van het 

kunstgras, maar niet op basis van kosten van ‘lifetime ownership’. Wordt er op die 

basis gekeken, dan komt er een ander beeld. Nu al blijkt Ajax met het saneren van 

de rubbergranulaatvelden tot 100.000 euro aan extra kosten kwijt te zijn. Deze 

kosten zouden ook belangrijk moeten zijn en zouden moeten worden meegenomen 

bij een keuze voor infillmateriaal; 

• sommige soorten infill, zoals gras, helemaal niet zijn meegenomen; 

• de matrix alleen maar gericht is op behoud van kunstgras en de verschillen tussen 

de soorten infill. Dit terwijl de vooruitgang van extreem sterke nieuwe grassoorten 

niet stilstaat en deze als alternatief al bijna net zo goed zijn en zeker enorm veel 

goedkoper; 

• recent aanvoerders van eredivisieclubs op een ander nadeel van kunstgras hebben 

gewezen dat in de matrix überhaupt niet word meegenomen ter afweging. Namelijk 

de blessuregevoeligheid van kunstgras en de maatschappelijke kosten daarvan; 

• Amerika het gebruik van rubbergranulaat zelfs verboden heeft; 

• Den Haag na ervaringen met de verschillende soorten infill, nu voor alle 80 velden 

volledig is overgestapt op kurk als infill; 

• de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) samen met 

Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSC) nu na het rapport Microplastics 

met een reeks maatregelen komen om verspreiding van microplastics in het milieu 

te beperken (zie bijlage); 

• de wethouder Sport van Amsterdam (VVD) aankondigt dat de kunstgrasvelden 

worden volgens een ‘natuurlijk verloop’ vervangen met een alternatieve infill; 

verzoekt het college om: 

• naar aanleiding van bovenstaande te kiezen voor kurk of type rubber als 

infillmateriaal voor kunstgras velden en niet sbr rubbergranulaat; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van Trots Haarlem 

 

Motie 46-2: rubbergranulaat 2 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

Tot aan ‘verzoekt het college om’ zie tekst motie 46-1 

verzoekt het college om: 

• naar aanleiding van bovenstaande alleen de velden die nu echt vervanging van de 

toplaag nodig hebben, van rubbergranulaat te voorzien en daarna als Haarlem 

direct aan te sluiten bij de G4 en BSC (branchevereniging sport en cultuurtechniek) 

ten aanzien van het beleid infillmateriaal en kunstgrasvelden; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van Trots Haarlem 

 

Motie 46-3: rubbergranulaat 3 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

Tot aan ‘verzoekt het college om’ zie tekst motie 46-1 

verzoekt het college om: 

• naar aanleiding van bovenstaande alleen de velden die echt vervanging van de 

toplaag nodig hebben omdat er anders niet meer gespeeld kan worden van 
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rubbergranulaat te voorzien en voor alle velden na 1 januari 2018 en nieuw besluit 

te nemen op basis van de dan beschikbare kennis en ervaringen binnen de G4; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van Trots Haarlem 

 

Motie 46-4: rubbergranulaat 4 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

Tot aan ‘verzoekt het college om’ zie tekst motie 46-1 

verzoekt het college om: 

• naar aanleiding van bovenstaande alleen bestaande kunstgrasvelden van 

rubbergranulaat te voorzien en bij (toekomstige) nieuwe velden, of vervanging van 

compleet oude velden voor nieuwe velden niet meer rubbergranulaat te gebruiken; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van Trots Haarlem 

 

Motie 46-5: rubbergranulaat 5 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

Tot aan ‘verzoekt het college om’ zie tekst motie 46-1 

verzoekt het college om: 

• naar aanleiding van bovenstaande sowieso bij de rubbergranulaatkunstgrasvelden 

direct over te gaan op de aanbevelingen BSC wat betreft het onderhoud en 

voorkoming van verspreiding van microplastics in het milieu; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van Trots Haarlem 

 

Verder heb ik veel amendementen gemaakt dit keer, want meestal verdwijnen de moties in 

de lade met als label ‘one ring to rule them all’ of de ‘mother of all moties’, de motie die 

wordt aangenomen, maar nooit uitgevoerd. Ik dacht, laat ik het maar eens op de 

amendemententoer gooien. Als je daar lang mee bezig bent en je afvraagt hoe je dat woord 

ook alweer schrijft, heb ik hier een kleine tip: het eerste deel is ‘amen’ en het tweede deel is 

‘dement’. Je denkt vaak: ‘godallemachtig, wat heb ik een geniaal idee’ en na een maand 

weet waarschijnlijk niemand meer waarover het ging. 

 

Amendement 31: Achterstallig onderhoud wegwerken van D naar A 

  

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

overwegende dat: 

• er de laatste jaren nogal bezuinigd is op onderhoud; 

• deze kadernota dat ook toegeeft en zelf aanpak van het achterstallig onderhoud wil; 

• er in het verleden bij achterstallig onderhoud meer vanuit het centrum naar de 

buitenwijken werd gewerkt tot het geld voor dat jaar op was; 

• de buitenwijken van Haarlem daardoor velen jaren lang het slechtste 

onderhoudsniveau hadden van alle wijken; 

• het betuigt van rechtvaardigheid en de samen-doengedachte om bij de wijken met 

de slechtste staat van onderhoud te beginnen, omdat daar de resultaten het snelst 

zichtbaar zullen zijn en dus de meest positieve invloed op de wijk zullen hebben; 
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besluit om: 

• in het besluit over de Kadernota 2017 op pagina 6 bij het kopje ‘Transformatie 

onderhoud van de stad’ na de zin “Maar ook bezuinigingen op het onderhoud van 

de openbare ruimte kunnen worden teruggedraaid.” toe te voegen: “Dat gebeurt 

door middel van het principe om eerst alle wijken met onderhoudsniveau D naar C 

te brengen, daarna alle wijken met onderhoudsniveau C naar B en tot slot alle 

wijken met onderhoudsniveau B naar A te brengen”; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van Trots Haarlem 

 

Amendement 32: Afvalscheiden direct belonen, dat werkt het best 

  

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

overwegende dat 

• de gemeente niet extra hoeft te verdienen aan Haarlemmers die hun afval goed 

scheiden. Het goed afvalscheiden is al winst; 

• het omgekeerd inzamelen (p. 27) van huisvuil verdeeld wordt ingevoerd over de 

stad, te weten in de eerste wijken in september 2017 en in 2018, 2019 en 2020; 

• op p. 28 wordt voorgesteld om het financieel beloningssysteem voor het 

afvalscheiden (diftar), na goedkeuring door de raad, pas vanaf 2021 in te voeren; 

• dit betekent dat sommige Haarlemmers al eind 2017 aan afvalscheiding gaan doen 

en daar pas 4 jaar later in 2021 enige financiële beloning voor ontvangen; 

mede overwegende dat: 

• beloning het beste werkt wanneer dat direct volgt na het goede gedrag; 

• bij sommige deelnemende Haarlemmers het animo voor afvalscheiden wel eens 

kan verdwijnen als men wel de moeite en extra tijd moet investeren, maar daar niet 

direct iets van terugziet; 

besluit om: 

• in het besluit over de Kadernota 2017 de tekst op pagina 27 “Dit betekent ook dat 

het financieel beloningssysteem … vanaf 2021 ingevoerd kan worden.” te 

veranderen in “Het financieel beloningssysteem zal, net als de invoer van het 

afvalscheiden, gefaseerd ingevoerd worden, zodat wijken die starten met het 

afvalscheiden daar direct een beloning voor ontvangen”; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van Trots Haarlem 

 

Amendement 33: Container erbij, maar geen parkeerplaats eraf. 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

overwegende dat: 

• er in sommige gebieden in Haarlem al een enorme parkeerdruk is; 

• er door het ‘omgekeerd inzamelen’ mogelijk extra containers in het straatbeeld 

zullen verschijnen; 

besluit om: 

• in het besluit over de Kadernota 2017 op pagina 27 de zin “De te nemen 

maatregelen worden integraal met de wijkraad en buurt besproken, voorbereid en 

per wijk ingevoerd.” te vervolgen met de extra zin: “Het streven is om geen 

parkeerplaatsen te laten verdwijnen door het plaatsen van containers. Mocht dit wel 
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het geval zijn dan wordt er een alternatieve plek gecreëerd of volgt er een korting 

voor de parkeervergunninghouders in de straat.”; 

• eventuele minimale extra kosten te financieren uit het vrij te besteden bedrag van 

2 miljoen euro; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie Trots Haarlem 

 

Amendement 34: Dienstverlening, lekker digitaal 

  

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

overwegende dat: 

• de kadernota terecht op pagina 35 spreekt over de dienstverlening naar de burger 

met de zin: “Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het hoort, maatwerk waar het 

moet”; 

• op pagina 34 de kadernota zegt: “De veranderingen in de maatschappij en in de 

gemeentelijke organisatie gaan hard. De komende tijd gaat de gemeente inzetten op 

het verder openstellen van informatiekanalen voor zowel intern als openbaar 

gebruik”; 

mede overwegende dat: 

• het openstellen van de digitale snelweg voor het communiceren met Haarlemmers 

en de gemeente al eerder is aangekondigd; 

besluit om: 

• in het besluit over de Kadernota 2017 op pagina 35 de zin “Binnen het programma 

dienstverlening en communicatie wordt gewerkt aan het optimaliseren van de 

dienstverleningsketen.” te vervolgen met de extra zin: “Zodanig dat 1-1-2018 de 

datum is dat digitaal communiceren over elk onderwerp tussen de Haarlemmer en 

haar bestuur mogelijk is.”; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van Trots Haarlem 

 

Amendement 35: Houd bij NIEUWbouw direct rekening met OUD 

  

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

overwegende dat: 

• er dit jaar behoorlijk aandacht geschonken is aan de wens om zelfstandig thuis 

wonen te bevorderen; 

• er zelfs een raadsmarkt over langer zelfstandig thuis wonen is geweest; 

• bij de raadsmarkt een van de tips was om bij nieuwbouw direct aandacht te hebben 

voor voorzieningen in de wijk die later langer zelfstandig thuis wonen kunnen 

versterken; 

besluit om: 

• in het besluit over de Kadernota 2017 op pagina 26 onder het kopje ‘Bouwen en 

versnellen’ de zin “Elke toevoeging moet gepaard gaan met een verbetering van 

kwaliteit, gezondheid en functiemenging.” aan te vullen zodat de zin als volgt luidt: 

“Elke toevoeging moet gepaard gaan met een verbetering van kwaliteit, 

gezondheid en functiemenging en voldoen aan de ambitie om langer zelfstandig 

thuis wonen mogelijk te maken.”; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Fracties van Trots Haarlem en OPHaarlem 

 

Amendement 36: Samenwerking met de burger is top, burgertop! 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

overwegende dat: 

• het coalitieprogramma de naam Samen Doen! kreeg (p. 27); 

• er is in geïnvesteerd om initiatieven samen met bewoners en partners vorm te 

geven (p, 27); 

• de gemeentelijke organisatie zet blijvend in op het verbeteren van haar externe 

contacten (p. 27); 

• er zijn de nodige initiatieven op gang geholpen, creatieve nieuwe wegen 

onderzocht en een kans gegeven. Verder is ons een spiegel voorgehouden door de 

ervaringen van de buitenwacht op te tekenen; 

• de ondernomen stappen laten onverlet dat de participatiemogelijkheden verder 

kunnen worden ontwikkeld. Behoefte en noodzaak blijven aan het verder 

onderzoeken en het uitproberen en ontwikkelen van nieuwe instrumenten en 

werkwijzen. Overigens niet beperkt tot de zuivere overheidsparticipatie, maar met 

name op het punt van burgerconsultatie en in samenwerking oppakken van 

gemeenschappelijke doelstellingen (co-creatie). (p.27); 

mede overwegende dat: 

• de kadernota zelf een uitstekend moment is om al het bovenstaande samen te 

voegen, door een burgertop te organiseren voor de kadernota. Zodat ideeën en 

suggesties van de Haarlemmers zelf ook kunnen worden meegenomen bij het 

uitzetten van de kaders voor toekomstig beleid, die elke Haarlemmer zal raken; 

besluit om: 

• in het besluit over de Kadernota 2017 op pagina 30 de zin “Overigens niet beperkt 

tot de zuivere overheidsparticipatie, maar met name op het punt van 

burgerconsultatie en in samenwerking oppakken van gemeenschappelijke 

doelstellingen (co-creatie).” te vervolgen met de extra zin “Haarlem zal de 

mogelijkheden van het houden van een burgertop VOOR de kadernota van 2018 

onderzoeken, zodat ideeën en suggesties van de Haarlemmers zelf OOK 

meegenomen worden en invloed hebben op het vaststellen van toekomstig beleid.”; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van Trots Haarlem 

 

Amendement 37: Schipholweg 

  

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

overwegende dat: 

• de oversteek Schipholweg sinds 2009 levensgevaar is en er in 2009 door de 

gemeente beloofd is met een oplossing te komen; 

• sinds 2009 waarschuwt de wijkraad Slachthuisbuurt voor de gevaarlijke oversteek; 

• in 2017 wordt juist de voorzitter van de wijkraad Slachthuisbuurt dood gereden bij 

het oversteken; 

• KRO-NCRV met het programma De Monitor een reportage maakt over onder 

andere de levensgevaarlijke oversteek van de Schipholweg en laat verschillende 

slachtoffers en nabestaanden aan het woord; 

besluit om  
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• in het besluit over de Kadernota 2017 de tekst op pagina 76 onder het kopje 

‘Schipholweg (0,2 miljoen euro)’ “De oversteek op de Schipholweg ter hoogte van 

de school is onveilig en moet worden aangepast.” te veranderen in “De oversteek 

op de Schipholweg ter hoogte van de school is onveilig en zal uiteindelijk 

verdwijnen, tot die tijd moet de oversteek worden aangepast.”; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie Trots Haarlem 

 

Amendement 38: Veiligheid, nu en in de toekomst 

  

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

overwegende dat: 

• de gemeente krijgt steeds meer de regierol als het gaat om de aanpak van veiligheid 

en handhavingsproblemen in de stad; 

• de stad Haarlem groeit en zal dat in de te voorziene toekomst ook blijven doen; 

mede overwegende dat: 

• er nu vijf thema’s zijn geprioriteerd, zoals Terugdringen van jeugdoverlast, high 

impact crimes etc.; 

• naast die vijf thema’s er nog tal van kleinere zaken zijn die ook aandacht 

verdienen; 

• door veranderende verhoudingen en dreiging van terreur er sowieso al meer nodig 

is om de stad Haarlem veilig te houden; 

besluit om  

• in het besluit over de Kadernota 2017 op pagina 36 de zin “De gemeente krijgt 

steeds meer de regierol als het gaat om de aanpak van veiligheid en 

handhavingsproblemen in de stad.” te vervolgen met de extra zin “Om de extra 

verantwoordelijkheid die deze regierol met zich meebrengt te kunnen blijven 

garanderen, wordt de huidige verhouding handhaving / per Haarlemse bevolking 

als ondergrens vastgesteld.”; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van Trots Haarlem en OPHaarlem 

 

Amendement 39: Voel je rijk, maar ben het niet 

  

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

overwegende dat: 

• er in de kadernota op meerdere plekken in de tekst wordt gesproken over een 

aantrekkende economie die voelbaar is (o.a. p. 25 en 29); 

• de meeste mensen in Haarlem hun brood verdienen door er voor te werken in 

loondienst; 

• er tot nu toe maar zeer weinig nieuwe cao’s zijn afgesloten waarbij het loon echt 

substantieel stijgt; 

• het erg frustrerend is voor mensen dat er altijd (en vaak in het verkiezingsjaar) 

wordt gedaan of alles weer koek en ei is met de economie terwijl zij daar zelf niks 

van merken. Sterker nog er door verslechterde niet-geïndiceerde 

pensioenvoorwaarden waarschijnlijk netto nog steeds op achteruitgaan; 

besluit om: 

• in het besluit over de Kadernota 2017 overal in de kadernota waar gesproken wordt 

over “de aantrekkende economie die voelbaar is” in ieder geval het gedeelte “die 
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voelbaar is” weg te halen totdat bij meer dan 50% van de Haarlemse 

beroepsbevolking het loon meer is gestegen dan de inflatie; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties Trots Haarlem en OPHaarlem 

 

Amendement 40: Wij respecteren de mening van de Haarlemmers 

  

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

overwegende dat: 

• op pagina 7 wordt gezegd door het college dat: “Het coalitieprogramma heeft als 

titel ‘Samen Doen!’ gekregen.” en even verder staat: “Door nu samen te investeren 

in onze toekomst maken we het mogelijk om het ook in deze toekomst in Haarlem 

samen te blijven doen.”; 

• op pagina 12 wordt gesproken over: “Het veranderen van de rol van de burgers: ze 

zijn niet langer klant maar eigenaar van hun probleem en hun oplossing. Van 

consument naar producent, van passief naar actief” en “De burger voert regie over 

zijn leven en is eigenaar van zijn probleem en zijn oplossing. De burger kiest de 

oplossing die het meest logisch bij hem past.”; 

• en op pagina 13 “Tot slot: in de verschillende beleidskaders is aangegeven dat 

gestreefd wordt naar een inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen 

naar vermogen kan participeren. Toch sluit diezelfde samenleving groepen uit. Het 

gaat niet alleen om ‘mee kunnen doen’, maar ook om ‘mee mogen doen’. De 

gemeente moet dus ook blijven investeren in het wegnemen van vooroordelen en 

uitsluitingsmechanismen.”; 

mede overwegende dat: 

• het referendum het eerste referendum is dat veel Haarlemmers mee gaan maken en 

de verwachtingen over hun participatie en inbreng hoog is; 

• het referendum en hoe er omgegaan gaat worden met de uitslag wel eens bepalend 

kan worden of de kloof tussen burgers en politiek kleiner of groter wordt in 

Haarlem. (Wordt het echt Samen Doen! of niet? Is er een betrouwbare overheid?); 

besluit om: 

• in het besluit over de Kadernota 2017 de tekst op pagina 30 na de zin “Ook als de 

uitslag van het referendum is dat het programma kan worden uitgevoerd, is daarna 

voorbereidingstijd nodig om de maatregelen tot uitvoering te brengen.” met de 

volgende zin aan te vullen “Wanneer de uitslag is dat het programma niet 

uitgevoerd wenst te worden, zal deze uitslag gerespecteerd worden.”, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie Trots Haarlem 

 

De VOORZITTER: De heer Garretsen. 

 

De heer GARRETSEN: Ik moet de heer Van den Raadt toch een beetje teleurstellen. Ik ken 

een amendement van GroenLinks en D66 over de Koepel die ook niet is uitgevoerd. 

 

De heer VAN DEN RAADT: Gelukkig kent u er maar één, dus ik houd hoop dat het 

allemaal wat meevalt. 

Wij hebben moties gemaakt over ons favoriete onderwerp ‘handhaving’. Het is al door 

meer mensen hier gezegd: de stad breidt uit, we krijgen langere prioriteitenlijstjes. Als je 

dan bij een wijkraad zit en denkt daar de wijkagent te kunnen spreken, blijkt hij al maanden 



  26 juni 2017 79  

 

 

 

 

 

niet te zijn komen opdagen. Als je mensen van handhaving zelf spreekt, krijg je te horen dat 

ze het zo fijn vinden dat Trots Haarlem zo bezig is met de capaciteit, want dat vinden zij 

zelf ook zo. Het verbaast ons elke keer dat hier net wordt gedaan alsof het prima in orde is. 

Kennelijk zijn er ook mensen met een ander idee daarover. Omdat het nooit is gelukt om de 

capaciteit uit te breiden, ben ik heel nederig en vraag ik alleen om de huidige grens – 1 

handhaver per 7500 Haarlemmers – als onderlijn te gebruiken. Als de stad groeit met 

bijvoorbeeld 7500 mensen, zou er in ieder geval 1 handhaver bij moeten komen. Ik hoorde 

zojuist dat er 3 handhaver zijn bijgekomen. Dat is goed nieuws. Het slechte nieuws dat erop 

volgde was dat er 4 zijn vertrokken.  

Ik heb een motie gemaakt over de nachttrein. Wij hebben nu de mooie nachttrein. Als je in 

het centrum van Haarlem woont, is dat prima. Je kunt dan om 02.34 uur in Amsterdam 

opstappen en bent om 02.48 uur in het centrum van Haarlem. Stel echter dat je naar het 

station Spaarnwoude wilt – we willen daar allemaal uitbreiden, maar je kunt er slecht 

komen – dan is de eerste mogelijkheid de ochtendtrein zodat je om 06.06 uur op station 

Spaarnwoude aankomt. Ik vraag het college of dit anders kan. Ik weet dat u goede lijntjes 

heeft bij de provincie.  

 

Motie 44: Nachttrein tegen tweedeling 

  

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

wetende dat: 

• er een nachttrein rijdt tussen Amsterdam en Haarlem op zaterdag en 

zondagochtend met station Haarlem CS als enige stop; 

• er geen directe busverbinding is tussen Schalkwijk en station Spaarnwoude, terwijl 

dit hemelsbreed maar 4,9 km is, maar je met het openbaar vervoer altijd eerst de 

omweg naar Haarlem CS moet maken en er minimaal 26 minuten over doet; 

mede wetende dat: 

• als je op zondag om 02:34 uur met de nachttrein van Amsterdam naar Haarlem CS 

moet, je dit € 4,20 kost en je om 02:48 uur aankomt; 

• als je op zondag om 02:34 uur met de nachttrein van Amsterdam naar Schalkwijk 

moet, je dit € 8,70 kost en je om 03:28 uur aankomt; 

• als je op zondag om 02:34 uur met de nachttrein van Amsterdam naar Delftplein 

moet, je dit € 9,20 kost en je om 03:26 uur aankomt; 

• als je op zondag om 02:34 uur met de nachttrein van Amsterdam naar 

Spaarnwoude station moet, je dit € 6,50 kost en je om 06:06 (!) uur aankomt; 

verzoekt het college om: 

• in te zetten op een betere bereikbaarheid van de stad als geheel en station 

Spaarnwoude in het bijzonder, met name ook de verbinding tussen het steeds groter 

wordende Schalkwijk en het dichtstbijzijnde station Spaarnwoude; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van Trots Haarlem 

 

Ik kom bij de kadernota. We praten altijd over de toekomstlijnen. Welke kaders gaan we 

stellen? Want het is allemaal belangrijk voor de Haarlemmers en de toekomst. Waarom 

echter, mogen die Haarlemmers niet zelf meepraten door middel van een burgertop die we 

bijvoorbeeld kort voor de bespreking van de kadernota kunnen organiseren, zodat alle 

goede ideeën en suggesties van de Haarlemmers meegenomen kunnen worden? 

Verder heb ik nog een motie om de politie iets meer tijd te geven voor hun dagelijkse taken. 

Dat is de motie ‘psycholance’. Dit werkt in Amsterdam al uitstekend. Daar is eerst een pilot 
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van twee jaar uitgevoerd. De politie is steeds vaker bezig met het op-en-neer taxiën van 

verwarde mensen.  

 

Motie 45: Een psycholance voor verwarde personen in Haarlem 

  

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

wetende dat: 

• de Amsterdamse ‘psycholance’ – een aangepaste ambulance die 24 uur per dag 

ernstig verwarden naar de noodopvang kan brengen – een effectief middel blijkt 

voor verwarde mensen op straat; 

• dit bleek uit de evaluatie van de pilot van het zorgvoertuig in Amsterdam. De 

psycholance rijdt hier sinds twee jaar als enige in Nederland; 

• de evaluatie uitwijst dat met de psycholance zo’n 80% van de meldingen over 

verwarde personen kan worden afgehandeld zonder tussenkomst van politie. 

Amsterdamse wijkagenten trokken in 2014 aan de bel omdat zij te veel van hun tijd 

kwijt zouden zijn aan het opvangen en vervoeren van psychisch verwarden; 

• veel andere Nederlandse steden nu ook een psycholance willen; 

• buiten de vier grote steden er andere pilotvormen als alternatief op de psycholance 

zijn zoals Quick Responder en de ‘GGZ-vervoersdienst’ 

(https://www.trouw.nl/samenleving/gemeenten-politie-moet-verwarde-personen-

blijven-vervoeren~aa67e623/); 

• die wens des te prangender is, omdat de politie per 1 januari van dit jaar landelijk 

heeft aangegeven te willen ophouden met het vervoeren van verwarde mensen; 

• mensen met zulk gedrag een groeiend probleem in Nederland zijn;  

• de politie in de laatste 5 jaar een stijging meldt van het aantal registraties met 65% 

tot 66.000 gevallen; 

• mensen die een verward persoon op straat zien, vaak de politie bellen uit vrees 

voor verstoring van de openbare orde; 

verzoekt het college om: 

• zo gauw mogelijk uit te zoeken welke geschikte varianten van vervoer van 

verwarde mensen voor Haarlem mogelijk zijn, zodat de politie ontzien wordt in 

deze extra taak. Het college meldt de bevindingen aan de raad middels een brief; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van Trots Haarlem en OPHaarlem 

 

De VOORZITTER: De heer Visser. 

 

De heer VISSER (CU): In het kader van ‘mother of all moties’ is mijn motie hierover al 

aangenomen of overgenomen. 

 

De heer VAN DEN RAADT: Ik hoor net dat dit al bestaat in Haarlem. Dat is fantastisch, 

want ik heb het nog nooit gezien. Ik zal kijken of deze werkelijk is uitgevoerd. 

Ik heb nog een mooie motie over de bomenmakelaar. Ik heb vroeger een keer een motie 

ingediend dat we een machine zouden kopen om bomen te verplaatsen. Dat kon niet en was 

allemaal te verschrikkelijk. Nu is er dus iemand met het geniale plan opgestaan – dit project 

start in september en hij is nu aan het verzamelen – om een marktplaats te creëren voor 

bomen. Als de gemeente dus ergens bomen kwijt wil van een goede omvang, wordt er nu 

nog weleens gekapt, omdat dit sneller gaat. Met het interactieve platform kan worden 

bewerkstelligd dat tussen gemeenten bomen worden gewisseld. Bij de ene gemeente hoeft 
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niet onnodig te worden gekapt en bij de andere gemeente hoeven geen ‘sprietjes’ te worden 

geplaatst die pas na jaren een mooi beeld opleveren. 

 

Motie 43: Bomenmakelaar, geef bomen een tweede kans 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

wetende dat: 

• de Bomenmakelaar een platform is waarop volwassen bomen aangeboden worden 

die op hun huidige plaats niet behouden kunnen blijven. Gemeenten of 

ontwikkelaars die volwassen bomen willen planten, kunnen uit het aanbod 

geschikte bomen selecteren. Op deze manier blijven bomen behouden en is het 

voor opdrachtgevers eenvoudig en voordelig om een forsere maat bomen aan te 

planten; 

mede wetende dat: 

• circulair denken en handelen een uitdaging is voor gemeenten. De rijksoverheid 

legt regels op, burgers stellen kritische vragen en belangenorganisaties voor natuur 

en duurzaamheid laten van zich horen. Behouden, uitwisselen en verplanten van 

gezonde bomen draagt bij aan een circulair beleid en duurzaam inkopen. Het past 

binnen ontwikkelingen als cradle to cradle en Greendeal, die door steeds meer 

gemeenten ondertekend worden; 

verzoekt het college om: 

• zich aan te sluiten bij het bomenmakelaarinitiatief, zodat er wellicht in de toekomst 

ook gebruik van gemaakt kan worden; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van Trots Haarlem en OPHaarlem 

 

Ik was zo op dreef dat ik naast alle moties en amendementen die ik al heb ingediend, nog 

veel meer goede ideeën heb. Ik doe deze maar mondeling en hoop dat de betreffende 

wethouder daarover iets kan zeggen in de eigen termijn. Het voorstel van Trots Haarlem is 

om de Airbnb-richtlijnen van Amsterdam over te nemen. Het begint nu al een beetje op 

Amsterdam te lijken, dus we krijgen straks dezelfde problemen. We hebben het vaak gehad 

over het recreatieschap Spaarnwoude en dat daar het onderhoud achterstallig is. Is het een 

idee om iedere taakstraffer straks een taak in het Spaarnwoude te geven, met een goede 

schop en schoffel? Verder hebben wij de vraag of Haarlem kan meewerken aan een jaarlijks 

evenement voor de LHBT’ers in Haarlem. Wij zien graag een overzicht tegemoet, maar ik 

geloof dat ik dat al via een mevrouw van GroenLinks heb gevraagd, van het aantal 

ziekmeldingen en cursusdagen van handhaving en wijkagenten van de afgelopen vijf jaar, 

want wij hebben het vermoeden dat dit sterk oploopt. Gebiedsverbinders worden nog 

weleens node gemist bij wijkraden. Die raden verwachten elke keer dat er iemand van de 

gemeente komt, maar dat gebeurt niet vanwege ziekte, afwezigheid of andere redenen. Is 

het een idee om het rooster van een ambtenaar met zo’n functie zo in te delen dat 25% van 

de tijd altijd buiten kantoor plaatsvindt, zodat deze medewerkers altijd op dergelijke 

bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn? 

Wij zijn vorige week bij de voedselbank op visite geweest. We hebben het hier natuurlijk 

soms over heel belangrijke dingen, zoals het Frans Hals Museum dat 6 miljoen nodig heeft, 

maar er zijn ook mensen die gewoon eten nodig hebben. Kunnen wij niet gewoon óf de 

voedselbank laten zitten waar deze nu zit en geen huur vragen óf de voedselbank een 

fantastisch goed alternatief aanbieden? Er zijn steeds meer mensen die hem toch nodig 

hebben.  
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Mij resteren nog twee dingen. Veel omwonenden, ondernemers en zelfs kermisklanten 

beginnen te twijfelen of de Grote Markt wel de juiste plaats is voor de kermis. Ik roep het 

college op om met een voorstel te komen waar de kermis naartoe kan gaan. Misschien 

kunnen we zelfs de bloemencorso laten terugkeren op de Grote Markt als de kermis er niet 

meer komt. Tot slot, leraren, politieagenten en verpleegkundigen zijn basisbelangrijke 

beroepen wat Trots Haarlem betreft. Deze mensen hebben meestal een salaris waarvan ze 

de huizenprijzen in Haarlem bijna niet kunnen betalen. Is het een idee om deze groep 

werkenden als voorrangsgroep te gaan behandelen, zodat wij deze mensen binnen de 

stadsgrens van Haarlem kunnen houden? Dank u wel. 

 

[Hieronder de tekst van twee niet nader genoemde, maar wel ingediende moties.] 

 

Motie 41: Houd de buurt binnenboord, geen tweedeling in Haarlem 

  

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

wetende dat: 

• er af en toe een discussie is of er nu wel of niet een tweedeling is in Haarlem, maar 

de algemene overtuiging is dat er geen tweedeling zou moeten zijn; 

mede wetende dat: 

• Haarlem een mooie stad is, maar er nogal wat verschillen zijn per wijk; 

• eigenschappen en kenmerken van een wijk worden weer gegeven op 

https://haarlem.buurtmonitor.nl/jive/report?id=profieltaarthaarlem;  

• daar elke wijk is onderverdeeld in 16 verschillende taartpunten, bijvoorbeeld op het 

gebied van arbeidsparticipatie, veiligheid en inkomen; 

• de taartpunten groen, oranje of rood gekleurd kunnen zijn, afhankelijk hoeveel 

attentie het onderwerp nodig heeft in die wijk; 

• wijken die voornamelijk rood gekleurd zijn dus veel verschillen van wijken die 

groen gekleurd zijn en dus op een tweedeling wijzen; 

verzoekt het college om: 

• er voor te zorgen dat elke wijk minimaal 2 van de 16 taartpunten in de 

buurtmonitor ‘groen’ scoort om te grote tweedeling tussen de wijken in Haarlem te 

voorkomen en met een plan te komen hoe dit bereikt wordt; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van Trots Haarlem en OPHaarlem 

 

Motie 42: Geef Haarlem een adempauze, stop AdemHaarlem 

  

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

wetende dat: 

• Haarlem recentelijk is uitgeroepen tot filehoofdstad van Nederland; 

• de wachttijd voor een sociale huurwoning enorm is; 

mede wetende dat: 

• de campagne AdemHaarlem het tegenovergestelde beeld probeert te verkopen. Het 

promoot Haarlem als ideale woon- en werkplek met teksten als: 

 Haarlem is het rustige zusje van Amsterdam; 

 Amsterdam en Haarlem lijken dan ook op elkaar als broer en zus; 

 Een drukke broer en een rustig zusje wel te verstaan; 

 Een stad in de luwte van druk Amsterdam; 

• de campagne als doel heeft “het aantrekken van vooral jonge gezinnen met 

kinderen”; 

https://haarlem.buurtmonitor.nl/jive/report?id=profieltaarthaarlem
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• er genoeg Haarlemmers zijn, ook jonge gezinnen met kinderen, die, doordat ze 

geen huis meer kunnen betalen (koop en huur), de stad gedwongen en tegen hun 

zin verlaten; 

• een ‘Haarlemse Maat’ waar de campagne aan refereert toch op zijn minst 

eerlijkheid moet zijn; 

verzoekt het college om: 

• de campagne AdemHaarlem te stoppen, totdat Haarlem niet meer de filehoofdstad 

is van Nederland of de wachttijd voor een sociale huurwoning is gedaald tot onder 

de vijf jaar; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie van Trots Haarlem 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan is nu mevrouw Van Zetten van HartvoorHaarlem 

aan de beurt. 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Voorzitter, als u blij bent met deze kadernota, moet Hart voor 

Haarlem ook wel blij zijn, want we deden het allemaal samen. Een veilig motto, want wie is 

uiteindelijk verantwoordelijk als alles samen is gedaan? Het is jammer dat we het onze 

collega Moussa Aynan niet kunnen vragen. Wellicht kan de heer Fritz hierover een 

verklaring geven? Wat mij betreft zetten we wethouder Van Spijk, met zijn 

onverantwoordelijk grote portefeuille in het zonnetje. Ik stel tegelijk voor dat we nooit meer 

de portefeuilles Financiën en Ontwikkeling binnen één wethouderschap combineren, want 

er is nooit iemand die een corrigerend gesprekje voert met degene die rare dingen doet. 

Neemt u nu vooral complimenten in ontvangst voor uw financieel beleid, wethouder Van 

Spijk. We zullen zien hoe het over een paar jaar gaat, want deze kadernota staat bol van de 

toekomst en wel van het magische jaar 2040. 

Wij verwachten meer wonen, meer scholen, meer sportvelden, meer groen ook in de buurt, 

meer werk in de stad en buiten de stad, meer bereikbaarheid, geen gas, zelf aardappelen te 

poten en groente te kweken en dat iedereen lief voor mekaar is. Dat is de toekomstvisie in 

een notendop. 

Het college besluit – dit is nummer 10 van uw besluiten – dat het zich de komende jaren 

gaat verdiepen in de vraag wat voor stad wij, op basis van die toekomst, willen zijn. Dat is 

vooral vaagpraat, voorzitter. De toekomst heeft vooral iets aan minder schuld in de stad en 

niet aan het besluiten nemen per buurt, zoals het college nu doet. De Amsterdamsevaart 

wordt bijvoorbeeld op slot gezet en de rest van de stad kan lijden onder fijnstof en file. Ik 

lees dat Haarlemmers in de toekomst gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Mij 

lijkt dit vooral politiek correct geleuter, want wat betekent dit? Doen we het nu niet goed? 

Volgens mij gaat het behoorlijk goed met de inwoners van de stad. De komende jaren 

moeten we miljoenen extra investeren in het onderwijs en dan is het weer zo jammer dat wij 

prima schoolgebouwen, domweg en nog maar een paar jaar geleden, hebben vernietigd. 

Wordt het geen tijd, wethouder Snoek, om met Dunamare te gaan praten over de invulling 

van hun peperdure gebouw aan de Schipholweg, dat nu alleen geschikt is voor vmbo-

praktijk? Kan daar niet een afdeling bij, als er iets in het pand wordt verbouwd? Het 

gebouw heeft meer dan 30 miljoen euro gekost. 

Ik heb nog een paar opmerkingen over het onderwijs. In Schalkwijk groeit de vrije school 

en tegelijk het islamitisch onderwijs. Past deze ontwikkeling in uw toekomstvisie, 

wethouder? Waar gaan wij elkaar ontmoeten? Zijn de andere scholen in Schalwijk niet 

goed? Dat lijkt mij een probleem. Hart voor Haarlem vindt het jammer dat de Haarlem 

Internationale School – dit is een belangrijk vestigingsargument – marginaal in beeld is. 

Daar zouden we een gebouw voor moeten reserveren, een klein koepeltje bijvoorbeeld. Wij 
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wachten uiteraard in spanning af of voor de zomer, zoals beloofd door onze university-

collegegoeroe de heer Adriaanse, al duidelijk is welke universiteit serieus in zee gaat met 

Panopticum. Weet wethouder Van Spijk al iets? Of wellicht weet burgemeester Wienen iets 

met zijn goede contacten? 

In de kadernota neemt cultuur wel een heel kleine ruimte in. Jammer dat wethouder Botter 

onze culturele voorzieningen niet in een groter perspectief zet. Hetzelfde geldt ook voor de 

bestemming van ons vastgoed. Het komt over als hapsnapbeleid. Met onze lokkende 

toekomst willen instellingen meer geld. Het Frans Hals Museum heeft 6 miljoen nodig voor 

een ambitieus plan. Dat is weinig geld voor een totaalconcept en een artistieke make-over 

van een paar bijzondere historische gebouwen. Ze zijn ook nog eens ons eigen bezit. 

Wethouder, waarom heeft het college het aanbod van een gefortuneerde stadsgenoot om 

Haarlem een spectaculair nieuw museum te schenken, afgeslagen? 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Raadt.  

 

De heer VAN DEN RAADT: U vindt 6 miljoen weinig voor het Frans Hals Museum. Ik 

heb daar verder geen mening over. Vindt u 60.000 euro voor de voedselbank dan heel erg 

weinig? 

 

Mevrouw VAN ZETTEN: Ik heb het nu over cultuur. 6 miljoen is natuurlijk een heel groot 

bedrag. Als je kijkt wat in het buitenland wordt gedaan voor een nieuw museum of voor een 

restauratie, gaat het al snel om 80 miljoen en dan heb je ook wat. Ik begrijp best dat het 

Frans Hals Museum dit een minimale vraag vindt aan het college. Ik ben het met u eens dat 

het heel erg veel geld is. Ik zeg ook niet dat we dat ervoor uit moeten trekken. 

Waarom heeft u dit voorstel van onze gefortuneerde stadsgenoot niet op zijn minst een keer 

met uw gemeenteraad besproken? Dat is jammer.  

Een andere zaak is de toekomst van Haarlem Museum. Waarom wordt er niet geschoven 

met budgetten om tot een structurele financiële oplossing te komen? Er staat nu 

bijvoorbeeld hier op de zolder een speelgoedcollectie een beetje weg te kwijnen. We 

zouden ook het Haarlem Museum daar een permanente tentoonstelling voor laten inrichten 

en het museum in feite extra munitie geven om het museum tot bloei te brengen. Hart voor 

Haarlem heeft hiervoor een motie ingediend, samen met de fractie Mohr, de VVD, 

OPHaarlem en Trots Haarlem.  

 

Motie 30: Geef Museum Haarlem de steun die het verdient! 

 

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 26, 28 en 29 juni 2017,  

constaterende dat: 

• Museum Haarlem – sinds het verdwijnen van de id-banen – jaarlijks bij de 

gemeente moet aankloppen omdat het een structureel tekort van 40.000 euro op 

zijn exploitatiekosten heeft; 

overwegende dat: 

• het belangrijk is voor Haarlem om een historisch stadsmuseum binnen de poorten 

te hebben; 

• het museum in zijn nieuwe vaste presentatie veel van de Collectie Haarlem zal 

tonen, een collectie die nu in depot bij het Frans Hals Museum ligt te verstoffen; 

• het museum als enige in de stad het brede verhaal over de geschiedenis van de stad 

vertelt en hiermee een grote steun is voor leerkrachten van basisscholen; 

• het museum, naast de 18-22.000 bezoekers per jaar, in de afgelopen maanden ook 

al 900 scholieren heeft ontvangen; 
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• het museum laagdrempelig is, veel met stadsbewoners samen doet en 

herinneringsochtenden voor krasse 80-plussers en lichtdementerenden organiseert; 

• het museum de instelling is waar eventueel de speelgoedcollectie Ruyssenaers 

ondergebracht kan worden; 

• het museum gebruikmaakt van 120 vrijwilligers; 

• het museum meer dan de helft van de inkomsten zelf uit de markt weet te halen; 

• het museum door de vorige wethouder van Cultuur, Jack van der Hoek, zeer 

gewaardeerd werd, maar de economische situatie toen niet toereikend was om 

structureel in te grijpen; 

• er geen enkele reden is waarom het museum tot oktober moet wachten om te horen 

of het de volgende jaren kan overleven; 

besluit het college op te dragen om; 

• nu al de toezegging te doen voor de financiële steun van 40.000 euro voor de jaren 

2018 en 2019, met uitzicht op de jaren daarna; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties van HartvoorHaarlem, Fractie Mohr, de VVD, OPHaarlem en Trots Haarlem 

 

Het slechte onderhoud van de stad is natuurlijk een open deur; dit leidt tot 

kapitaalvernietiging en tot wantrouwen in de overheid. Laat de mensen lekker werken als 

tegenprestatie – ik denk bijvoorbeeld aan statushouders zonder baan, maar misschien mag 

dat niet gezegd worden – desnoods gaan we dat financieren met geld uit het sociaal domein. 

Spaarnelanden heeft al plannen uitgewerkt om uitvoering te geven aan de motie ‘meer 

werken in het groen’, maar die zijn dan toch direct al weer heel duur. Veel kosten gaan 

zitten in de begeleiding en dat zou toch anders moeten. Mensen kunnen ook gaan helpen bij 

het afvalscheiden. Dat wordt in Frankrijk veel gedaan en daar verdienen mensen een 

boterham mee. Wij doen dit allemaal niet.  

Het rijksbudget is werkbudget. Hart voor Haarlem is daar voor, maar het zou niet beperkt 

moeten zijn tot het sociaal domein. Als u dat dan toch doet, waarom is dat dan niet 

toegepast op de opvang van allerhande zwervers, uitgeprocedeerden en daklozen? De 

regeling ‘niemand slaapt hier op straat’ levert een tekort op van 850.000 euro Heel de regio 

lacht en in de stad loopt een toenemend aantal zwervers te bedelen. Dat maakt Haarlem niet 

aantrekkelijk, net zo min als de stadsentrees zijn, zoals u zelf in de kadernota stelt. Het 

college ziet dit als een uitgelezen kans om die stadsentrees mooier te maken. Waarom dan, 

wethouder Sikkema, dat gefoezel aan onze historische Dreef en het Schelpenpad? Ik vind 

dat echt heel slecht.  

Tot slot. Wat voor stad moet Haarlem wel zijn? Wat Hart voor Haarlem betreft vooral een 

stad waar de burgers op hun bestuur kunnen vertrouwen. Dat betekent voor ons: niet met 

geld smijten, prudent omgaan met ons tafelzilver, de dossiers op orde laten zijn – geen 

verdwenen e-mails en papieren zaken dus – zo min mogelijk geheim doen, stoppen met dat 

regenteske gedrag, meer vertrouwen hebben in de volksvertegenwoordigers en meer denken 

aan het algemeen belang en vooral aan dat van Haarlem. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. Voor het slot van deze eerste termijn van de raad is het 

woord aan de heer Mohr. 

 

De heer MOHR: Voorzitter, “de eerste bezuinigingsloze kadernota in zeven jaar”, zo staat 

het trots in de inleiding van de nota. Het meest positief denkbare scenario voor het 

stadsbestuur. Dit college kiest er bewust voor om niet verder te bezuinigen. Of dit 

verstandig is, hangt af van een groot aantal zaken, bijvoorbeeld van de hoogte van de 

algemene reserve. Dat is geld dat is bedoeld om financiële tegenslagen op te vangen. Het 
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college lijkt deze reserve te versterken, maar zet gelijktijdig de deur open voor nieuwe 

investeringen, juist vanuit deze reserve. Je zou dit kunnen vergelijken met het aanwenden 

van pensioengeld, geld voor de oude dag, voor de financiering van de aankomende 

zomervakantie. Daar is dat geld niet voor bedoeld. Daarnaast speelt een aantal andere 

factoren een rol bij het antwoord op de vraag of niet-bezuinigen verstandig is, bijvoorbeeld 

het aantal nog te verkopen gemeentelijke bouwgronden, onzekerheden vanuit Europa en 

Den Haag, maar ook de groei van het aantal Haarlemmers en het daarmee gepaard gaande 

beroep op voorzieningen. Ik kom hierop terug. 

Voorzitter, onze schuld van meer dan 486 miljoen euro is te groot om bezuinigingsloos te 

negeren, zelfs nu we er financieel iets positiever voorstaan dan vorig jaar. De lezer leest 

overigens ook meteen dat op dit positieve resultaat wel een en ander valt af te dingen. Een 

deel van dit resultaat is immers veroorzaakt door investeringen in het sociaal domein die 

niet, of veel trager, zijn gerealiseerd. Diezelfde lezer ziet ook dat deze reductie daarnaast is 

gerealiseerd door activiteiten met een eenmalig effect. Gemeentegrond en gemeentelijk 

vastgoed raken immers op. Wat er niet is, kun je ook niet meer verkopen. De schuld moet in 

de komende jaren op andere manieren worden afgelost. Door dit vandaag te negeren, 

creëren we de financiële problemen van morgen. Ik vind dat onverantwoord, ook omdat de 

bijdrage vanuit Den Haag de komende jaren zal dalen. De kadernota spreekt zelfs van een 

aanzienlijke korting. Ik vind dat zorgelijk. Ook omdat de wethouder van financiën 

vervolgens doodleuk concludeert dat er in 2021 sprake zal zijn van een sluitende raming. 

Mijnheer de wethouder, werkelijk! Een sluitende raming met een tekort van bijna 

90.000 euro is als een loodgieter die zegt dat het dak gerepareerd is, maar dat het voorlopig 

nog wel zal blijven lekken. De raming is niet sluitend, maar toont een tekort. Nu zit mijn 

zorg niet zozeer in dat tekort, maar wel bij het feit dat hiermee de Spijkiaanse wijze van 

informeren, iets waarvan ik meen dat een groot gedeelte van de raad echt schoon genoeg 

heeft, nu formeel zijn intrede heeft gedaan in officiële documenten. Wij dragen dat tot 

overmaat van ramp ook nog eens democratisch te legitimeren. Die kant moet het wat mij 

betreft niet opgaan. 

Voorzitter, ik begrijp best dat je met enige trots een bezuinigingsloze kadernota kan 

presenteren als je wegvallende inkomsten negeert, Spijkiaans informeert en van 

geopolitieke en economische factoren wegkijkt. Neemt u mij dan vervolgens de conclusie 

niet kwalijk dat deze kadernota op dit specifieke punt slechts één doel dient: de 

verkiezingsdatum van 21 maart 2018. Daarmee is deze nota feitelijk een propagandanotitie 

van D66, PvdA, CDA en GroenLinks en kan de nieuwe coalitie vervolgens de rotzooi weer 

opruimen. 

Tot slot nog een ander punt. Deze kadernota is doorspekt van het adagium ‘samen doen’: 

bewoners verbinden, gericht samenwerken mogelijk maken, uitsluitingsmechanismen 

wegnemen. Hoe groot was dan ook de verbazing toen deze coalitie de ultieme mogelijkheid 

tot samen doen om zeep hielp door het parkeerreferendum vele ingewikkelde en 

onmogelijke voorwaarden mee te geven, zoals een opkomstpercentage van 30%. 

 

De VOORZITTER: De heer Fritz. 

 

De heer FRITZ: Ik dacht: ‘zal ik dit nog door laten gaan?’, maar u maakt het nu wel heel 

erg bont. Deze coalitie heeft helemaal geen opkomstpercentage meegegeven aan het 

referendum, dat weet u heel goed. Het is een opkomstpercentage dat in de verordening 

staat, die twee periodes geleden is vastgesteld. Geen enkele fractie in deze raad heeft een 

voorstel gedaan om dit opkomstpercentage te veranderen. Alstublieft, mijnheer Mohr, 

vertelt u nu geen fabels aan de stad. 
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De heer MOHR: Wat u heeft gedaan, mijnheer Fritz, is een referendumverordening om 

zeep helpen. Ik was voorzitter bij de 30%. Wanneer bij D66 ten tijde van de 

lijsttrekkersverkiezing eenzelfde opkomstpercentage was gebruikt, was mevrouw Leitner 

vandaag geen lijsttrekker geweest. De dubbele moraal is hier stuitend. Dat wat je de stad 

oplegt, laat je achterwege als het je eigen belangen schaadt. Stuitend waren ook de 

aanmatigende en minachtende woorden van de wethouder van verkeer tijdens de extra 

raadsvergadering van 18 april. 

 

De VOORZITTER: Voordat u die woorden gaat citeren, mijnheer Mohr, er zijn nog enkele 

interrupties. De heer Fritz. 

 

De heer FRITZ: Ik ga toch nog een poging doen. Ik ken u als een scherp politicus, maar niet 

als een fact-free politicus, een soort Trump die de feiten maar bij elkaar verzint. Dat bent u 

niet. Als u werkelijk gaat beweren dat deze coalitie een opkomstpercentage van 30% 

oplegt, dan doet u een bewering die niet klopt. Dat is dan toch gewoon een fabeltje, 

mijnheer Mohr. Twee coalities geleden is er een verordening vastgesteld. U kunt iets 

zeggen over data van het referendum, u kunt iets zeggen over allerlei subsidiemaatregelen, 

maar die 30% is niet door deze coalitie opgelegd. Dat is gewoon niet waar. 

 

De VOORZITTER: De heer Mohr. 

 

De heer MOHR: Voorzitter, wat ik constateer is dat u het referendum zo veel onmogelijke 

voorwaarden heeft meegegeven, dat u het instrument in de praktijk feitelijk om zeep heeft 

geholpen. Ik neem u dat zeer kwalijk. 

 

De VOORZITTER: De heer Van den Raadt. 

 

De heer VAN DEN RAADT: Mijnheer Mohr, ik herken u wel een beetje. Ik wilde het 

natuurlijk hebben over de datum die is vastgesteld. Deze coalitie zou het toch nog goed 

kunnen maken met het referendum door, refererend aan mijn amendement, van tevoren te 

zeggen dat de uitkomst gerespecteerd zal worden, ongeacht welke dat is? 

 

De heer MOHR: Ja, dat zou onwijs goed zijn. Ik zie het ze echter niet doen. 

 

De VOORZITTER: De heer Bloem.  

 

De heer BLOEM: Ja, voorzitter, ik wil de heer Fritz van de PvdA even bijvallen. De 

coalitie heeft er echt alles aan gedaan om dit referendum te laten mislukken, maar niet die 

opkomstdrempel. 

 

De heer MOHR: Voorzitter, ik vervolg mijn betoog. Ik was gebleven bij de stuitende, 

aanmatigende en minachtende woorden van de wethouder van verkeer tijdens de extra 

raadsvergadering van 18 april. “Ik leun lekker achterover”, zei zij. Ik herinner mij een 

eerste informatiebijeenkomst over de parkeerplannen van de wethouder in mei 2015: de 

wethouder ontbrak. Tot grote verbazing van de vele aanwezigen bleek de wethouder met 

haar billen in het zand van een ver buitenland te zitten. Ik vind dat allemaal prima, maar het 

is heel veel Haarlemmers zonneklaar dat de wethouders Sikkema en Van Spijk hier een 

grote politieke en morele verantwoordelijkheid dragen. Zij moeten dit referendum tot een 

succes maken. Zij zijn direct verantwoordelijk voor de opkomst, zoals ook zij 

verantwoordelijk zijn voor het draagvlak van de parkeerplannen in de samenleving. Dat is 

‘samen doen’ in optima forma. Dat doet ook recht aan de grote woorden in deze kadernota, 



want pas dan mag je als coalitie met recht en reden zeggen: wij hebben het samen gedaan. 
Dank u wel.

De VOORZITTER: Dank u wel. Daarmee sluiten we deze avond af. Ik schors de 
vergadering [23.15 uur] en hoop u woensdagavond hier weer om 19.30 uur te ontmoeten 
voor het vervolg.

2 0 JUL 2017
Aldus vastgesteld in de vergadering van............... (in te vullen door de griffie)

Griffier Voorzitter
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